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ВСТУП 

 

Харківська державна зооветеринарна академія є закладом вищої освіти 

державної форми власності IV рівня акредитації. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 87-р 

«Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та 

державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки» 

Харківська державна зооветеринарна академія була передана із сфери 

управління Міністерства аграрної політики та продовольства України до 

сфери управління Міністерства освіти і науки України. 

У відповідності до наказому Міністерства освіти і науки України від 01 

жовтня 2015 року № 451–к на посаду ректора Харківської державної 

зооветеринарної академії призначений кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент Барановський Дмитро Іванович.  

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Статуту академії 

ректор щорічно звітує перед вищим колегіальним органом академії – 

загальними зборами трудового колективу та засновником – Міністерством 

освіти і науки України. 

За звітний період -2017 рік робота ректора була спрямована на розширення 

сфер діяльності академії; проведення інноваційної освітньої, наукової 

діяльності за різними ступенями вищої освіти; здійснення навчально-виховного 

процесу на рівні державних стандартів якості освіти та їх наближення до 

Європейського рівня; підготовку висококваліфікованих фахівців для аграрної 

галузі; створення умов для діяльності органів студентського самоврядування; 

проведення культурно-просвітницької діяльності; зміцнення кадрового 

потенціалу; створення стійкої фінансово-економічної та матеріально-технічної 

бази академії, додержання законодавства та інше.  

Звіт за зазначеними напрямами викладений в нижчезазначених розділах. 
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РОЗДІЛ 1 

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО АКАДЕМІЮ 

 

Один з найстаріших ЗВО України сільськогосподарського профілю – 

Харківська державна зооветеринарна академія має давню і багату історію. За 

більш ніж 200 років він пройшов шлях від кафедри скотолікування, у складі 

медичного факультету Харківського університету до самостійного закладу 

вищої освіти. Так склалося, що у 1851 р. саме у Харкові було відкрито 

перший в Україні ветеринарний навчальний заклад I розряду (вищий). 

Вихованці училища вивчали анатомію, фізіологію і гігієну тварин, 

скотарство, фармакологію, хірургію, терапію, заразні захворювання та інші 

предмети. Головний навчальний корпус був зведений у 1855 році. 

Зміцнювалася матеріальна база училища. У ці роки працював у лабораторії 

училища видатний вчений І.І. Мечніков (1862-1864 рр.). 

Першим директором училища став професор Н.Д. Галицький, який 

доклав багато зусиль і праці до організації правильного функціонування 

закладу, накопичення навчальних посібників, придбання колекцій для музеїв 

училища, створення спеціальної бібліотеки. Він також приділяв значну увагу 

науковій роботі. У цей період були створені спеціальні комітети для 

боротьби з чумою рогатої худоби, сибіркою та іншими захворюваннями 

тварин. Н.Д. Галицький разом з І.А. Полютою брали безпосередню участь в 

роботі цих комітетів. 

У 1873 році була проведена реформа ветеринарної освіти. Харківське 

ветеринарне училище було реорганізовано у ветеринарний інститут (ХВІ), 

директором якого був призначений професор М.Н. Мельниченко. Провідні 

вчені ХВІ самовіданно працювали над подоланням інфекційних хвороб 

тварин: чуми, сапу, ящуру, сибірки. Успіхом завершилася багаторічна 

дослідницька робота професора Л.С. Ценковського. У лабораторіях інституту 

він та його колеги – молоді вчені І.М. Садовський та О.П. Шалашніков, 



 

6 

 

винайшли метод приготування вакцини проти сибірки. 

За якісну підготовку ветеринарних спеціалістів та розвиток 

ветеринарної справи і науки Харківському ветеринарному інституту 

1914 року присвоєно почесне на той час звання Імператорського, він отримав 

назву Імператорський Миколи І інститут. 

Не менш славна історія створення і розбудови Харківського 

зоотехнічного інституту, заснованого на базі Харківського землеробного 

училища. Тут навчались і працювали особистості, які в майбутньому стали 

всесвітньо відомими вченими, винахідниками, діячами культури і літератури. 

Це академіки ВАСГНІЛ: М.Ф. Іванов, А.П. Редькін, М.І. Дьяков, В.С. Пустовойт, 

М.Д. Потьомкін; винахідники бджолярського знаряддя – В.І. Ломакін, 

М.В. Ломакін; керівник Харківського землеробного училища у 1882-1901 роках, 

талановитий його організатор, творець соснового бору на території училища, 

винахідник садильного «меча» особливої конструкції О.А. Колєсов.  

1911 року Харківське землеробне училище реорганізовано у середню 

сільськогосподарську школу з 6-річним строком навчання, яка готувала 

агрономів для сільських господарств. Через сім років за рішенням 

Наркомзему на її базі організовано Харківський зоотехнікум ‒  

спеціалізований зоотехнічний навчальний заклад, який діяв за статутом 

вищої школи. Строк навчання спочатку становив три, а потім ‒  чотири роки. 

Випускники зоотехнікуму отримували спеціальність агронома-зоотехніка. 

Зі створення часопису «Наукові записки Харківського зоотехнікуму» 

розпочалася видавнича діяльність закладу. А в 1930 році після уніфікації 

вищої освіти в УРСР Харківський зоотехнікум перейменовано у Харківський 

зоотехнічний інститут з утворенням при ньому факультетів: зоотехнічного, 

молочарського, індустріалізації м'ясної справи та робітничого. Науково-

допоміжне господарство мало 270 га посівної площі землі, поголів’я корів 

становило більше 500 голів. 
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В історію Харківського зоотехнічного інституту (ХЗІ) (1929–1960 роки) 

вписані славні імена його організаторів і директорів, серед яких особливе 

місце займає В.В. Мацкевич, директор ХЗІ у 1938–1946 роках. Його 

діяльність була тісно пов’язана з подіями, які відбувалися в Україні у той 

період. Це евакуація інституту до Алма-Ати у вересні 1941 р, відновлювальні 

роботи після визволення від загарбників зі студентського містечка у серпні 

1943 р. Подальша його робота пов’язана з керівними посадами у міністерстві 

сільського господарства: міністр сільського господарства УРСР та СРСР у 

50-х роках ХХ сторіччя. 

Об’єднання двох споріднених вишів відбулося 14 серпня 1960 року за 

Постановою Ради Міністрів УРСР на базі Харківського зоотехнічного 

інституту. Директором Харківського зооветеринарного інституту було 

призначено доктора сільськогосподарських наук, професора М. І. Книгу. 

Структура інституту складалася із двох факультетів: зоотехнічного і 

ветеринарного. Навчальний процес забезпечували 23 кафедри, на яких 

працювало 153 науково-педагогічних працівника. Об'єднання двох ВНЗ дало 

новий імпульс розвитку науки і педагогіки в навчальному закладі. 

2001 року Харківський зооветеринарний інститут реорганізовано у 

Харківську державну зооветеринарну академію. Академія ‒  державний 

заклад вищої освіти IV рівня акредитації, здійснює підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців за державним замовленням 

та контрактом в межах компетенції наданої законодавством України та 

Статутом академії. 

 На кінець 2017 року структура Харківської державної зооветеринарної 

академії була наступною: 

 Факультет ветеринарної медицини, який складається з 15 кафедр: 

анатомії і гістології імені професора Т.Г. Цимбала; ветеринарної 

репродуктології; ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної 
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медицини; внутрішніх хвороб тварин; гігієни тварин та ветеринарної 

санітарії; епізоотології та ветеринарного менеджменту; клінічної діагностики 

та клінічної біохімії; мікробіології, вірусології та імунології; нормальної і 

патологічної фізіології тварин; паразитології; патологічної анатомії та 

розтину тварин; фармакології і токсикології; хірургії імені професора 

І.О. Калашника; хімії та біохімії імені професора О.В. Чечоткіна; іноземних 

мов. 

 Факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту. На 

сьогодні функціонує сім кафедр, а саме: технології тваринництва та 

птахівництва; технології кормів і годівлі тварин; генетики, розведення та 

селекційних технологій; технологій переробки і стандартизації продуктів 

тваринництва; інформаційних систем, проектування та технологій в 

тваринництві; менеджменту, економіки та маркетингу; фізичного виховання.  

 Факультет біотехнології та природокористування у своєму складі має 

чотири кафедри: прикладної біології, водних біоресурсів і мисливського 

господарства імені професора О.С. Тертишного; прикладної екології імені 

О.А. Колєсова; біотехнології імені академіка Ф.І. Осташка; філософії та 

суспільних наук. 

Усі кафедри очолюються досвідченими і авторитетними науково-

педагогічними  працівниками згідно з вимогами щодо посадових інструкцій. 
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РОЗДІЛ 2  

КАДРОВА ПОЛІТИКА АКАДЕМІЇ 

 

Станом на 01.01.2017 року в академії працювало 488 осіб, з них 451 – 

основні працівники, з яких 291 особа - жінки (64,5 %). 

За посадовими ознаками структура персоналу та динаміка змін 

чисельності персоналу наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Динаміка змін чисельності і структури штатних співробітників  

 

Як видно із таблиці 2.1 за три останні роки чисельність персоналу 

зменшилася на 15,4 %, у 2017 році найбільшу питому вагу серед працівників 

академії складають науково-педагогічні працівники – 41,2 % та обслуговуючий 

персонал – 29,5 %, а їх чисельність зменшилася відповідно на 10,6 та 26,1 %. 

Повну вищу освіту мають – 383 особи (84,9 %), неповну та базову вищу 

– 68 осіб (15,1 %). 

Штатним розписом з 01.09.2017 року затверджено штат у кількості 556,0 

ставок, у тому числі 362,0 ставки - за загальним фондом, 194,0 ставки – за 

спеціальним фондом, з них професорсько-викладацький склад становить 184,4 

ставки, в тому числі 101,4 ставки за загальним фондом та 83,0 ставки за 

спеціальним фондом.  
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Адміністративно-управлінський 

персонал 

90 
16,9 

88 17,3 86 19,0 95,6 

Науково-педагогічні працівники 208 39,0 203 39,8 186 41,2 89,4 

Навчально-допоміжний персонал 55 10,3 53 10,4 46 10,2 83,6 

Обслуговуючий персонал 180 33,8 166 32,5 133 29,5 73,9 

Всього 533 100 510 100 451 100 84,6 
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В цілому у 2017 році  в академії працювало 209 науково-педагогічних 

працівників. Чисельність науково-педагогічних працівників за науковим 

ступенем і вченим званням наведена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Чисельність науково-педагогічних працівників за науковим ступенем і 

вченим званням у 2017 році, осіб 

Показники Загальна 

чисельність 

Науковий 

ступінь 
Вчене звання 

КН ДН Професор Доцент СНС 

Всього науково-

педагогічних працівників 209 130 24 18 106 6 

Основні працівники 186 122 19 15 101 5 

Зовнішні сумісники 23 8 5 3 5 1 

 

Із даних таблиці 2.2. видно, що чисельність науково-педагогічних 

працівників, які мають науковий ступінь доктора наук складає 24 особи, з 

них 19 осіб (9,1 %) - штатні працівники, кандидати наук - 130 осіб і 122 

штатні особи (58,4 %). Вчене звання професора мають 18 осіб, з них 15 – 

штатних (7,2 %), доцента – 106 осіб, з них 101 особа (48,3 %) - штатні.  

Серед науково-педагогічних працівників працюють сім дійсних членів 

(академіків і член-кореспондентів) НААН та УАН України, один лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, шість науково-педагогічних 

працівників, мають державні почесні звання «Заслужений працівник освіти 

України»; «Заслужений працівник ветеринарної медицини України»; 

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»; «Заслужений 

діяч науки і техніки України» та інші. 

З 26 кафедр 15 очолюються докторами наук, які мають вчене звання 

професора.  

У 2017 році один працівник (Кущ М.М.) успішно захистив дисертацію 

на здобуття наукового ступеня доктора наук, два науково-педагогічних 

працівника (Баско С.О., Дученко К.А.) отримали диплом кандидата наук. 
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В цілому необхідно визнати, що кадровий потенціал академії є 

достатньо кваліфікованим, який забезпечує підготовку фахівців на рівні 

галузевих стандартів та державних вимог. 

Науково-педагогічні працівники, спеціалісти, працівники робітничих 

професій періодично підвищують свою кваліфікацію та проходять 

стажування шляхом навчання у навчальних закладах різних типів, 

навчальних комбінатах, професійно-технічних училищах згідно з умовами 

передових сільськогосподарських підприємств, в науково-дослідних 

інститутах, тощо. 

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників здійснюється не частіше, ніж один раз на п’ять років. 

Підвищення кваліфікації (стажування) є обов’язковою умовою 

проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на 

посаду за конкурсом чи укладання трудового договору, контракту з науково-

педагогічним працівником. 

Протягом минулого року 36 науково-педагогічних працівників академії 

підвищили кваліфікацію та пройшли стажування у різних навчальних 

закладах, ці дані наведені у додатку 1. 

2017 року з академії звільнилося 139 працівників, у тому числі 125 з 

них – основні. Серед звільнених – 18 осіб – науково-педагогічні працівники. 

На жаль, два з них – знані науковці, професійні викладачі – були виключені з 

списків працівників у зв’язку зі смертю. 

Протягом 2017 року в академію прийнято на роботу 68 працівників, з 

них сім осіб – науково-педагогічні працівники. 

Таким чином протягом 2017 року спостерігається значне зменшення 

чисельності персоналу, що обумовлено зменшенням кількості студентів. 

Для покращання якісного складу науково-педагогічних працівників 

необхідно крім профорієнтаційної, провести кропітку роботу над кадровим 

резервом академії та заохоченням молодих викладачів до наукової діяльності. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСВІТНЯ ТА ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

 Академія здійснює надання освітніх послуг та підготовку фахівців на 

трьох рівнях: довузівському, вузівському та післядипломному. 

 Довузівською підготовкою займається підготовче відділення.  

 Вузівський рівень забезпечують три факультети: ветеринарної 

медицини, технологій продукції тваринництва та менеджменту та факультет 

біотехнології та природокористування. 

 Післядипломна підготовка здійснюється в інституті підвищення 

кваліфікації. 

 Для організації освітнього процесу в академії функціонують наступні 

структурні підрозділи:  

 навчально-науково-організаційний відділ, задачами якого є 

планування та організація управління навчальною діяльністю, участь у 

плануванні науково-методичної діяльності, здійснення контролю за якістю та 

ефективністю навчального процесу; 

 навчально-методичний відділ, основними завданнями якого є: 

інформаційно-аналітичний моніторинг стану забезпечення освітніх послуг за 

різними освітніми програмами необхідною документацією, навчально-

методичною літературою; повнота відповідності освітніх програм чинним 

державним стандартам та міжнародним усталеним вимогам (Болонська 

система); надання консультацій співробітникам підрозділів академії щодо 

прийомів сучасного методичного забезпечення освітнього процесу та якості 

вищої освіти, в тому числі при ліцензуванні та акредитації освітніх програм; 

 відділ заочного та дистанційного навчання, який організовує 

навчальну роботу за ліцензованими напрямками та спеціальностями за 

заочною формою навчання; 

 відділ по роботі з іноземними студентами: здійснює довузівську і 
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вузівську підготовку іноземних громадян, мовну підготовку студентів на 

протязі всього періоду навчання в академії, а також підвищення кваліфікації 

іноземних громадян; 

 центр культури та виховання: метою діяльності центру є підвищення 

якості виховного процесу та створення сприятливих умов для розвитку 

особливості і творчої самореалізації студентства; 

 центр практичної підготовки та працевлаштування: робота центру 

спрямована на організацію учбових та виробничих практик студентів усіх 

факультетів академії та сприяння працевлаштуванню випускників академії; 

 відділ технічних засобів навчання: забезпечує адміністрування 

комп’ютерних мереж академії, інформаційну безпеку, впроваджує та 

супроводжує ІНТЕРНЕТ технології в підрозділах академії; 

 підготовче відділення: займається роботою по забезпеченню 

контингенту абітурієнтів, підготовкою слухачів до складання тестів ЗНО і 

вступу до академії, координує роботу по налагодженню зв’язків з районними 

відділами освіти, школами з метою професійної орієнтації; 

 наукова бібліотека: основними завданнями є забезпечення повного, 

якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 

обслуговування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних 

працівників. 

  

3.1. Формування контингенту студентів 

 

Фундаментальним аспектом освітньої діяльності є профорієнтаційна 

робота та формування контингенту студентів. Вступна кампанія до академії 

2017 року проводилася на підставі Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, 

Правил прийому на навчання до Харківської державної зооветеринарної 
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академії, затверджених на засіданні вченої ради академії 24 листопада 2016 р. 

(протокол № 2) та інших чинних нормативно-правових документів. З метою 

поліпшення якісного складу вступників, їх профорієнтації, забезпечення 

високого конкурсу керівництвом академії, кафедрами та приймальною 

комісією протягом року проведена значна та різнопланова робота.  

Вперше в 2017 році до академії здійснювався прийом на навчання за 

ступенем магістр зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»  на основі 

ступеня бакалавра.  

Динаміка по кількості поданих заяв до академії у 2013-2017 рр. наведена 

в таблицях 3.1. та 3.2.  

Таблиця 3.1 

Кількість поданих заяв за освітнім ступенем бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) в 2013 - 2017 рр. 

 

 

 

Роки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 1162 896 93 78 49 29 1240 

2014 1243 1108 135 38 26 12 1281 

2015 951 826 125 15 1 14 966 

2016 1487 1359 131 29 3 23 1516 

2017 1134  1023 111 29 10 19 1163 
 

Кількість поданих заяв на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) на денну та заочну форму навчання у 

порівнянні з 2016 роком зменшилось на 353 заяви.  

Варто також відзначити, що у 2017 році кількість випускників 11-х 
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класів зменшилося на 4,3 % у порівнянні з минулим роком.  

У 2017 році (табл. 3.1) для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) було подано – 1023 

заяви на денну і 29 заяв на заочну форми навчання, всього 1134 заяви.  

Таблиця 3.2 

Кількість поданих заяв за освітнім ступенем магістр в 2013 - 2017 рр. 

 

 

Роки 

Форми навчання  Разом за 

денною  і 

заочною 

формою 

(2+5) 

денна заочна  

всього магістр спеціаліст всього магістр спеціаліст 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 267 208 59 68 27 41 335 

2014 588 523 65 50 17 33 638 

2015 390 380 10 35 31 4 425 

2016 294 294  - 42 42 - 336 

2017 343 343 - 57 57 - 400 
 

Для здобуття ступеня магістра (табл. 3.2) на основі ступеня бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) було подано – 343 заяви на 

денну і  - 57 заяв на заочну форму навчання, всього 400 заяв.  

Найбільше заяв подано у 2017 році на основі повної загальної середньої 

освіти на спеціальність «Ветеринарна медицина» – 545. На інші 

спеціальності подано заяв: «Біотехнології та біоінженерія» - 113, «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» – 106, «Ветеринарна 

медицина» (спеціалізація «Лабораторна діагностика хвороб тварин»)- 68,  

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» - 62, «Лісове господарство» - 48, 

«Водні біоресурси та аквакультура» – 41, «Менеджмент» – 40.  

Виконання державного замовлення академією в 2017 році  виконане у 

повному обсязі (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3. 

Рівень виконання державного замовлення, осіб 

Спеціальність Державне 

замовлення 

Зараховано % 

за освітнім ступенем (ОС) магістр (на основі ступеня бакалавра)  

Ветеринарна медицина  43 43 100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

27 27 100 

Менеджмент 5 5 100 

Водні біоресурси та аквакультура 8 8 100 

Лісове господарство 8 8 100 

Біотехнології та біоінженерія 0 0 0 

Разом  91 91 100 

за ОС бакалавр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст) 

Ветеринарна медицина  50 50 100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

8 8 100 

Менеджмент 2 2 100 

Водні біоресурси та аквакультура 2 2 100 

Лісове господарство 3 3 100 

Разом  65 65 100 

за ОС бакалавр та магістр (на онові повної загальної середньої освіти) 

Ветеринарна медицина 58 58 100 

Ветеринарна медицина (спеціалізація: 

лабораторна діагностика хвороб тварин) 

2 2 100 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  5 5 100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тварини 

12 12 100 

Лісове господарство 3 3 100 

Менеджмент  0 0 0 

Біотехнології та біоінженерія 0 0 0 

Водні біоресурси та аквакультура  0 0 0 

Всього  80 80 100 
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На місця державного замовлення найвищим був конкурс за 

спеціальностями: «Ветеринарна медицина (спеціалізація: Лабораторна 

діагностика хвороб тварин)»; «Лісове господарство» та «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза», що зумовлено, зокрема, відносно незначною 

кількістю місць за державним замовленням на ці спеціальності (табл.. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Конкурс на місця державного замовлення у 2017 році на перший 

курс бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти  

 

Спеціальність 

 

 

Заяви  

Рекомендовано на 

місця  державного 

замовлення  

(за даними ЄДЕБО) 

Конкурс   

на місця  

державного 

замовлення   

Ветеринарна медицина  498 80 6,3 

Ветеринарна медицина 

(спеціалізація: Лабораторна 

діагностика хвороб тварин) 

68 6 11,3 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 

62 8 7,8 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

106 19 5,6 

Лісове господарство 48 5 9,6 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

40 1 4 

Біотехнології та біоінженерія 113 0 0 

Менеджмент 40 0 0 
 

Найвищі конкурсні бали зарахованих на місця державного замовлення 

(без врахування балів вступників поза конкурсом) складали: 198,696 – зі 

спеціальностей «Ветеринарна медицина»; 176,553 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва»; 161,568 - «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза»; 160,427 – «Лісове господарство»; 154,938 -
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 Лабораторна діагностика хвороб тварин».  

Загалом зараховано до академії 18 осіб з конкурсним балом від 175 до 

200 балів, 62 особи – від 150 до 175 балів,  61 особа – від 125 до 150 балів та 

14 осіб – від 100 до 125 балів.  

Найнижчі прохідні бали при зарахуванні до академії зафіксовані зі 

спеціальностей: «Біотехнології та біоінженерія» - 106,692; «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» – 109,304; «Ветеринарна 

медицина» – 115,362. 

У 2017 році до академії на різні рівні та форми навчання зараховано 

676 особи, що на 1,2 % більше у порівнянні з минулим роком (табл.. 3.5). 

Таблиця 3.5. 

Кількість зарахованих до академії 

Освітній 

ступінь 

В
сь

о
го

 

Денна форма 

навчання 

В
сь

о
го

 

Заочна форма 

навчання 

В
сь

о
го

  

Зараховано 

іноземні 

громадяни 

на денну 

форму 

навчання 
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о
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о
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о
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и
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н
и

х
 

о
сі

б
  

На основі повної загальної освіти 
Бакалавр  39 15 24 5 - 5 - - 44 
Магістр  116 65 51 - - - 33 33 149 

На основі освітнього-кваліфікаційного рівна  молодшого спеціаліста 
Бакалавр  98 65 33 19 1 18 - - 117 

На основі ступеня бакалавра 
Магістр  281 91 190 55 12 43 12 12 348 

На основі здобутого освітнього рівня(друга вища освіта) 
Бакалавр  13 - 13 5 - 5 - - 18 
Всього  547 236 311 84 13 71 45 45 676 

 

Серед зарахованих на навчання на денну форму навчання для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти: дві сироти; одна особа (батьки, якої є шахтарями 

та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років); два медалісти; 26 

осіб – сільська молодь, яка зареєстрована в селах. 



 

19 

 

Динаміка зарахованих до академії у 2013 – 2017 рр. наведена в 

таблицях 3.6; 3.7; 3.8. 

Таблиця 3.6 

Кількість осіб, зарахованих на навчання за всіма ступенями 

в 2013 - 2017 рр. 

Роки Всього  Денна  Заочна  

2013 722 588 134 

2014 696 619 77 

2015 583 534 49 

2016 589 524 65 

2017 676 592 84 
  

Дані таблиці 3.6. свідчать, що у 2017 році спостерігається зростання 

зарахованих в цілому так і за заочною формою навчання в порівнянні з 

попередніми трьома роками, за винятком 2013 року, де за денною формою 

навчання було зменшення у порівнянні лише з 2014 роком. За державним 

замовленням (табл.. 3.7) спостерігається щорічне зменшення, у 2107 році 

загальне зменшення склало 51,1 %, в тому числі за денною формою – 49,8 %, 

за заочною – 66,7 % у порівнянні з 2013 роком. 

Таблиця 3.7 

Кількість осіб, зарахованих на навчання за всіма ступенями на 

місця державного замовлення в 2013 - 2017 рр. 

Роки Всього  Денна  Заочна  

2013 509 470 39 

2014 490 454 36 

2015 356 347 9 

2016 318 298 20 

2017 249 236 13 
 

Дані таблиці 3.8. свідчать що у 2017 році за кошти фізичних та 

юридичних осіб зараховано на навчання у два рази більше ніж у 2013 році. 
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Таблиця 3.8 

Кількість осіб, зарахованих на навчання за всіма ступенями за 

кошти фізичних та юридичних осіб в 2013 - 2017 рр. 

Роки Всього  Денна  Заочна  

2013 213 118 95 

2014 206 165 41 

2015 227 187 40 

2016 271 226 45 

2017 427 356 71 
 

В цілому вступна кампанія 2017 року відзначилася прозорістю та 

відкритістю, якісним інформаційним супроводом абітурієнтів, доведенням 

державного замовлення на конкурсній основі відповідно до потреб ринку. 

 

3.2. Організація навчальної роботи 

 

Світ праці унікальний своєю різноманітністю діяльності. Одні форми 

діяльності дуже динамічні у своєму генезисі, інші - стабільні і консервативні. 

Навчальна діяльність відноситися до тієї форми, яка є однією з найбільш 

консервативних. З часу створення нашого закладу вищої освіти навчального 

навчально-методична робота була основним видом його діяльності.  

Академія чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий 

простір Європи і нині здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті 

європейських вимог та веде підготовку фахівців за шістьма напрямами 

підготовки, тринадцять спеціальностями з чотирьох галузей знань. 

З набуттям чинності нових Законів України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту» розпочалося реформування системи вищої освіти. Акцент у навчанні 

зміщується на освітні потреби студентів, на результати їх навчання та 

формування компетентностей.  

Динаміка змін контингенту студентів за останні п’ять років 

представлена у таблицях 3.9 - 3.12. Контингент студентів академії продовжує 
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зменшуватися з 2382-ох осіб у 2013 році до 1833-и у 2017 році.  

Таблиця 3.9  

Динаміка кількості студентів, які навчалися на програмах підготовки 

бакалаврів у 2013-2017 рр., осіб 

 

Рік 

Форми навчання  

Разом за денною і 

заочною формами 

денна заочна 

всього жінок чоловіків всього жінок чоловіків 

2013 1659 958 701 347 205 142 2006 

2014 1475 884 591 342 179 163 1817 

2015 1272 719 553 193 106 87 1465 

2016 1029 576 453 171 125 46 1200 

2017 804 430 374 156 85 71 960 

 

Таблиця 3.10.  

Динаміка змін кількості студентів, які навчалися на програмах 

підготовки магістрів, у 2013-2017 рр., осіб 

Рік Форми навчання Разом за денною і 

заочною формами  
денна заочна 

всього жінок чоловіків всього жінок чоловіків 

2013 307 160 147 69 44 25 376 

2014 404 170 234 59 40 19 463 

2015 492 248 244 15 9 6 507 

2016 654 368 286 32 20 12 686 

2017 803 463 340 70 32 38 873 
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За п’ять років кількість студентів, які навчалися за програмами 

підготовки бакалаврів, зменшилася у два рази, а кількість студентів, які 

навчалися на програмах підготовки магістрів - навпаки збільшилася на 21 %. 

Питома вага жінок, які навчалися за програмами підготовки бакалаврів, 

по денній формі навчання за п’ять років становила 52-58 % та по заочній – 

59-54 %. На програмах підготовки магістрів навчалися відповідно 42-58 % та 

64-46 % жінок. 

У розрізі напрямів підготовки, спеціальностей станом на 01.10.2017 р. 

виявлені наступні закономірності (табл.. 3. 11 та 3.12). 

Таблиця 3.11  

Кількість студентів, які навчалися на програмах підготовки бакалаврів 

на 01.10.2017 р. 

 

Спеціальність 

Форми навчання Разом за 

денною і 

заочною 

формами 

навчання 

денна заочна 

всього жінок чоловіків всього жінок чоловіків 

Менеджмент 39 17 22 32 23 9 71 

Біотехнології та 

біоінженерія 
42 28 14 2 2 0 44 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

148 84 64 111 59 52 259 

Лісове господарство 37 11 26 6 1 5 43 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
25 7 18 5 0 5 30 

Ветеринарна 

медицина 
513 283 230 - - - 513 

Разом 804 430 374 156 85 71 960 
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Найбільшою популярністю серед жінок, які навчалися на програмах 

підготовки бакалаврів, користується спеціальність біотехнології та 

біоінженерія (67 % - денна фора навчання, 100 % - заочна).  

Таблиця 3.12  

Кількість студентів, які навчаються на програмах підготовки магістрів, 

на 01.10.2017 р. 

 

Спеціальність 

Форми навчання Разом за 

денною і 

заочною 

формами 

навчання 

денна заочна 

всього жінок чоловіків всього жінок чоловіків 

Менеджмент 31 16 15 24 13 11 55 

Біотехнології та 

біоінженерія 
15 7 8 3 2 1 18 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

86 42 44 21 12 9 107 

Лісове господарство 20 2 18 13 1 12 33 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
19 8 11 9 4 5 28 

Ветеринарна 

медицина 
592 369 223 - - - 592 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

40 19 21 - - - 40 

Разом 803 463 340 70 32  873 

 

На програмах підготовки магістрів найбільшою популярністю серед 

жінок денної форми навчання користувалася спеціальність ветеринарна 

медицина (62 %). За заочною формою навчання зазначена тенденція 
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зберігалася за спеціальностями біотехнології та біоінженерія (67 %). 

На рисунку 3.1 показана питома вага кожної спеціальності у 

загальному контингенті студентів академії. Переважна більшість студентів 

(83 %) отримувала освіту за традиційними для нашого навчального закладу 

спеціальностями: ветеринарна медицина і технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва. Вони є гордістю академії, підготовка 

студентів за ними ведеться з 1851 року. 

Рис. 3.1. Контингент студентів у розрізі спеціальностей, %
7 3

20

43

63

Менеджмент

Біотехнології та біоінженерія

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Лісове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

Ветеринарна медицина

 

Кількість студентів, які навчалися за контрактом на всіх програмах 

підготовки, має позитивну тенденцію до збільшення. В 2017 році, в цілому по 

академії, їх контингент становив 876 осіб, що на 8 % більше порівняно з 2016 

рік, зокрема по денній формі навчання – на 14 %.  

Аналогічно до загального контингенту студентів кількість осіб, які 

навчалися за програмою підготовки бакалаврів за кошти фізичних та 
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юридичних осіб, зменшилася, а кількість студентів, які навчалися на 

програмах підготовки спеціалістів і магістрів - навпаки збільшилася. 

 Таблиця 3.13   

Динаміка змін кількості студентів, які навчалися за контрактом на 

програмах підготовки бакалаврів, у 2013-2017 рр., осіб 

 

Рік 

Форми навчання Разом за денною і 

заочною формами  

навчання денна заочна 

2013 492 286 778 

2014 411 275 686 

2015 302 139 441 

2016 239 162 401 

2017 246 121 367 

 

Таблиця 3.14  

Динаміка змін кількості студентів, які навчалися за контрактом на 

програмах підготовки магістрів, у 2013-2017 рр., осіб 

 

Рік 

Форми навчання Разом за денною і 

заочною формами  

навчання 
денна заочна 

2013 64 39 103 

2014 152 39 191 

2015 277 4 281 

2016 373 34 407 

2017 467 42 509 

 

За кількістю контрактників у розрізі спеціальностей, станом на 

01.10.2017 р., виявлені наступні закономірності (табл.. 13.15 та 3.16).  
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Таблиця 3.15  

Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах 

підготовки бакалаврів, на 1.10.2017 р., осіб 

 

Спеціальність 

Форми навчання Разом за денною і 

заочною формами  

навчання денна заочна 

Менеджмент 25 30 55 

Біотехнології та біоінженерія 15 2 17 

Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

27 78 105 

Лісове господарство 18 6 24 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
8 5 13 

Ветеринарна медицина 153 - 153 

Разом 246 121 367 

 

Таблиця 3.16  

Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах 

підготовки магістрів, на 1.10.2017 р. 

 

Спеціальність 

Форми навчання Разом за денною і 

заочною формами 

навчання денна заочна 

1 2 3 4 

Менеджмент 21 23 44 

Біотехнології та біоінженерія 15 3 18 

Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 

24 8 32 

Лісове господарство 7 5 12 

Водні біоресурси та аквакультура 6 3 9 
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Продовження таблиці 3.16 

1 2 3 4 

Ветеринарна медицина 364 - 364 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 

30 - 30 

Разом 467 42 509 

 

На першому освітньому рівні питома вага контрактників становила за 

спеціальністю ветеринарна медицина – 42 %, за спеціальністю технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва – 29 %, за спеціальністю 

менеджмент – 15 %, 14 % припадає на долю інших трьох спеціальностей. 

На другому освітньому рівні питома вага контрактників становила за 

спеціальністю ветеринарна медицина – 72 %, 28 % припадає на долю інших 

шести спеціальностей. 

2017 року спостерігалася позитивна тенденція щодо відрахування 

студентів денної форми навчання на завершальному етапі підготовки. 

Порівняно з 2016 роком даний показник зменшився на 16 % (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17  

Динаміка змін кількості студентів випускного курсу, які були 

відраховані до закінчення терміну навчання, у 2013-2017 рр., осіб 

Рік ОС бакалавр ОС магістр Разом 

2013 4 0 4 

2014 1 2 4 

2015 5 1 6 

2016 16 3 19 

2017 11 5 16 
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3.3. Організація навчально-методичної роботи 

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом академії, який 

забезпечує дотримання вимог щодо формування нормативної бази, 

забезпечення навчального процесу комплексом навчально-методичної 

продукції, організації і аналізу навчально-методичної роботи співробітників 

академії. 

За звітній період переоформленні освітньо-професійні програми другого 

освітнього рівня «магістр» і їхні профілі згідно з рекомендаціями МОН № 1/9-

239 від 28.04.2017: «Водні біоресурси та аквакультура», «Ветеринарна 

медицина», «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції 

тваринництва», «Лабораторна діагностика хвороб тварин», «Менеджмент», 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

Навчально-методичну роботу у звітному році спрямовано на аналіз 

забезпечення навчального процесу комплексом навчально-методичної 

продукції. Аналіз результатів показав, що переважна більшість кафедр 

достатньо забезпечена методичною продукцією для лабораторних, практичних 

і семінарських занять. За 2017 рік видано 28 одиниць навчально-методичної 

продукції (підручники, посібники, монографії, практикуми, довідники і робочі 

зошити), зміст яких відповідає освітньо-професійним програмам з 

спеціальностей. 

Розроблено, пройшло обговорення і затверджено «Положення про 

підготовку і захист кваліфікаційної роботи студентами Харківської державної 

зооветеринарної академії».  

З метою комплектації інформаційного пакету освітніх програм, як 

механізму забезпечення вибору навчальних дисциплін, організована розробка 

анотацій дисциплін освітніх програм за всіма напрямами підготовки та 

спеціальностями. 

Оцінені результати різних аспектів персональної діяльності науково-
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педагогічних працівників з висвітленням узагальнених результатів рейтингу.  

Проведена розробка проекту рейтингового листа для оцінки 

узагальнених результатів різних аспектів персональної діяльності науково-

педагогічних працівників академії на 2018 р. 

Узагальнені рекомендації та внесені офіційні пропозиції до проекту 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» у 

відповідь на лист президента ГО «Спілка ректорів» Л.В. Губерського. 

До Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта» внесені пропозиції щодо проекту Концепції підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Інформація щодо концепції 

дуальної освіти була доведена до відома на вченій раді академії 21.12.2017 р. 

Здійснені кроки щодо покращення комунікації на рівні навчально-

методичного відділу.   

 

3.4. Випуск фахівців 

Одним з важливих показників якості освітньої діяльності академії, його 

навчальних підрозділів є виконання обсягів державного замовлення на 

випуск за освітніми ступенями бакалавра, магістра. Показники випуску 

фахівців представлені у таблицях 3.18 та 3.19.  

Таблиця 3.18  

Динаміка випуску фахівців за 2013-2017 рр., осіб 

 

Рік 

закінчення 

ОС бакалавр ОС магістр 

форми навчання 

денна заочна денна заочна 

1 2 3 4 5 

2013 579 111 93 105 

2014 492 79 147 68 
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Продовження таблиці 3.18 

1 2 3 4 5 

2015 441 123 195 50 

2016 350 145 163 4 

2017 363 67 259 28 

 

Таблиця 3.19  

Випуск фахівців у 2017 р., осіб 

 

 

Спеціальність 

Форми навчання Разом за 

денною і 

заочною 

формами 

(4+7) 

денна заочна 

ОС 

бакалавр 

ОС 

магістр 

всього 

(2+3) 

ОС 

бакалавр 

ОС 

магістр 

всього 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Менеджмент 18 4 22 22 5 27 49 

Біотехнології та 

біоінженерія 
19 0 19 0 0 0 19 

Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції 

тваринництва 

59 42 101 38 23 61 162 

Лісове 

господарство 
18 6 24 1 0 1 25 

Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

16 7 23 6 0 6 29 

Ветеринарна 

медицина 
233 185 418 0 0 0 418 

Ветеринарна 

гігієна, санітарія 

і експертиза 

0 15 15 0 0 0 15 

Разом 363 259 622 67 28 95 717 

 

У середньому за роками (2013-2017) випущено 461 бакалавр, з 
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коливаннями від 690 до 430 та 222 магістри з коливаннями від 198 до 287. 

У 2017 році випущено 717 фахівців, з них за денною формою навчання 

430 осіб (60 %). 

Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома 

випускників 2017 року подано в таблиці 3.20.  

Таблиця 3.20  

Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома випускників 

2017 р. 

Спеціальність Форми навчання 

денна заочна 

ОС 

бакалавр 

ОС 

магістр 

ОС 

бакалавр 

ОС 

магістр 

Менеджмент 82 81 80 80 

Біотехнології та біоінженерія 75 - - - 

Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 
80 79 78 82 

Лісове господарство 81 80 82 0 

Водні біоресурси та аквакультура 80 85 82 0 

Ветеринарна медицина 77 80 0 0 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
- 81 0 0 

У середньому 79 81 81 81 

 

Успішність студентів за спеціальностями коливалася від 75 (добре) до 

85 (дуже добре) балів: ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних задач. 

Більш високими показниками успішності характеризувалися випускники 
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малочисельних спеціальностей та здобувачі освітнього ступеня магістр.  

З метою підвищення якості підготовки студентів, оптимізації 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників та покращення 

ефективності використання ресурсів академії (навчальних приміщень і 

територій, обладнання та устаткування для навчального процесу), відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту», проведені наступні заходи: 

- встановлена кількість годин аудиторних занять в одному кредиті: на 

першому освітньому рівні (денна форма навчання) 50 % (15 годин), на 

другому освітньому рівні (денна форма навчання) – 33 % (10 годин), за 

заочною формою навчання – 25 % обсягу аудиторних занять за відповідним 

планом денної форми навчання; 

- встановлені чисельні нормативи студентів: в лекційному потоці до 

100 осіб,  в академічній групі до 30 осіб; 

- для спеціальностей, які мають державне замовлення п’ять та менше 

осіб, встановлена чисельність студентів в малочисельній академічній групі на 

першому освітньому рівні десять осіб, на другому освітньому рівні п’ять  осіб. 

  Актуальними на майбутнє залишаються питання:  

 підвищення ефективності дії філій кафедр на виробництві; 

 організація і якість проведення практик, на які сьогодні в переважній 

більшості неефективно витрачається обсяг навчальних доручень викладачів;  

 якість курсових та особливо дипломних робіт і проектів, все більше 

вимагає втілення принципу "створи" замість "повтори", дослідницька 

складова в них та їх виконання на замовлення роботодавців повинні стати 

обов'язковими;  

 розробка та застосування на кафедрах різноманітних моделей 

навчальної, навчально-наукової, самостійної роботи, такого виду наукової 

діяльності викладачів, як науково-методичні дослідження, педагогічні 

експерименти, видання підручників, що у нас є недостатнім. 

Таким чином, освітній процес в Харківській державній зооветеринарній 
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академії організується відповідно до вимог чинного законодавства, з 

урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується 

на формування освіченої, гармонійно розвиненої особи, здатної до 

постійного оновлення наукових знань. 

 

3.5.  Організація практичного навчання студентів 

 

Організація практичного навчання студентів є складовою навчального 

процесу. Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом 

освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

і має на меті набуття студентом професійних умінь та навичок. 

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального 

закладу та спеціаліста даного фаху. 

Організацію практичної підготовки студентів здійснює Центр 

практичної підготовки і працевлаштування студентів згідно «Положення про 

Центр практичної підготовки та працевлаштування студентів і випускників 

Харківської державної зооветеринарної академії». До складу Центру входять 

спеціалісти згідно штатного розкладу і підпорядковується безпосередньо 

Навчально-науково-організаційному відділу. 

Основними задачами Центру практичної підготовки та 

працевлаштування є:  

 організація та проведення навчальної і виробничої практики студентів, 

а також здійснення контролю за якістю оформлення навчальної документації 

та виконанням графіку проведення навчальних та виробничих практик; 

 забезпечення і формування методичного, навчально-практичного 

комплексу щодо виробничо-практичного навчання; 

 проведення аналізу і внесення пропозиції в навчальні програми 

навчальних та виробничих практик; 

 здійснення контролю за своєчасною розробкою та поданням 
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факультетами та кафедрами планової та звітної документації, щодо 

практичного навчання; 

 проведення постійного аналізу, попиту і пропозицій на ринку праці 

фахівців, підготовку яких здійснюють факультети академії, проводити 

налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, 

підприємствами і установами та організаціями незалежно від форми 

власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і 

випускників академії; 

 проведення різних масових заходів в тому числі «Ярмарки вакансій»; 

 інформування студентів і випускників академії про вакантні місця на 

підприємствах в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій 

підготовці. 

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються 

навчальним планом. Практичну підготовку студенти проходять на всіх 

курсах згідно до навчальних планів і графіків навчального процесу. 

Практична підготовка студентів поділяється на дві форми практик: 

навчальна та виробнича. Навчальна практика проводиться в умовах 

навчально-виробничого центру та на кафедрах академії та їх філіях. 

Виробнича практика здійснюється в організаціях та установах різних форм 

власності згідно укладених договорів.  

Центр практичної підготовки та працевлаштування постійно веде пошук 

і укладає договори із підприємствами та установами, що мають найбільш  

сучасні новітні технології, які здатні забезпечити високу рентабельність та 

якість продукції. Підприємства з якими укладений договір про проходження 

практик студентами мають сучасну матеріально-технічну базу, достатню 

кількість тварин, що дозволяє забезпечити проведення практик студентів та 

виконати програми практик. При проходженні практики студенти мають 

можливість зібрати матеріал для написання курсових або дипломних 

проектів.  



 

35 

 

Базами для проведення практичного навчання студентів є підприємства 

такі як КО «Харківський зоологічний парк», ТОВ Агрофірма «Пісчанська», 

«Агропромислова компанія» Запорізької області, ТОВ «Марлєн» 

Кіровоградської області, Національний науковий центр «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» представлений 

сімома відділами та шістьма самостійними лабораторіями, шістьма науково-

виробничими лабораторіями; Державне підприємство «Дослідне 

господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН України, ТОВ «Агрофірма «Базаліївський колос», 

Агропромислова група компаній «Дніпровська», комунальне підприємство 

«Центр поводження з тваринами», ГО «Фельдман Еко-Парк», СТОВ «Мрія» 

Куп’янського району, ТОВ «АТ Біофарм»,  ПАТ ПЗ «Червоний велетень» та 

інші, всього 28 сільськогосподарських підприємств Харківської області. 

Для всіх спеціальностей розроблені наскрізні програми практик, робочі 

програми, методичні рекомендації та паспорти господарств.  

В академії створена та діє система заходів щодо сприяння забезпеченню 

первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості випускників. 

Координатором цього напрямку виступає Центр практичної підготовки і 

сприяння працевлаштування, де акумулюються вся інформація від 

роботодавців щодо вакансій та умов праці для випускників та фахівців 

відповідного напрямку, а також інформація про випускників, які бажають 

працювати за фахом. В Центрі студенти, випускники академії можуть 

отримати кваліфіковану консультацію, отримати допомогу зі складання 

резюме тощо. Також, в академії періодично проводиться «Ярмарок вакансій» 

– це спеціалізований захід де роботодавці, студенти та випускники академії 

мають можливість зустрітися один з одним. Роботодавці презентують свої 

компанії, наявні вакансії, програми стажувань або молодіжні програми 

набору. Студенти та випускники мають змогу вручити своє резюме, 

дізнатися про вимоги до кандидатів, записатися на співбесіду. На Ярмарку 
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вакансій студенти та всі охочі мають змогу прослухати освітні лекції з 

питань працевлаштування, ринку праці та інших актуальних тем. 

Центр практичного навчання та працевлаштування проводить роботу для 

підвищення результативності налагодження ділових стосунків з 

потенційними роботодавцями, підприємствами-базами практик та службами 

зайнятості.  

Таким чином організація практичної підготовки в академії проводиться 

згідно з сучасними вимогами виробництва.  

 

3.6. Заочне та дистанційне навчання 

Навчальний процес за заочною формою навчання в академії 

здійснюється згідно із Законами України та нормативно-правовими актами, 

які регламентують заочну форму навчання. Здобувати освіту за заочною 

формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду і 

характеру їх занять та віку. 

Прийом на заочну форму навчання здійснюється на конкурсній основі 

згідно з Правилами прийому до академії, які розробляються приймальною 

комісією і затверджуються вченою радою академії. На студентів заочної 

форми навчання, які навчаються в академії, поширюються права та 

обов’язки, що визначені Законом України «Про вищу освіту». Навчання за 

заочною формою організовується за напрямами (спеціальностями) для різних 

ступенів на підставі дозвільних документів, виданих академії Міністерством 

освіти і науки України. 

Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного 

освітнього рівня визначається академією і не може перевищувати 

нормативний термін для денної форми, визначений державним стандартом 

вищої освіти, більше, ніж на 20 %. Обсяг, структура та якість знань, умінь і 

навичок студентів, які навчаються за заочною формою, мають відповідати 

вимогам державних стандартів вищої освіти, встановлених для відповідних 
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освітніх рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей). 

Навчання за заочною формою здійснюється за кошти Державного 

бюджету України, а також на основі договорів, укладених між академією та 

підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними або 

фізичними особами в межах ліцензованого обсягу відповідного напряму 

підготовки (спеціальності). Працівникам, які успішно навчаються без відриву 

від виробництва за заочною формою, надаються додаткові відпустки 

відповідно до Закону України «Про відпустки», Кодексу законів про працю 

України. 

Освітній процес за заочною формою навчання в академії 

організовується протягом календарного року – під час лабораторно-

екзаменаційних сесій і в міжсесійний період. Графік навчального процесу 

складається на поточний навчальний рік з кожного напряму підготовки 

фахівців (спеціальності). У графіку відображаються: лабораторно- 

екзаменаційні сесії і терміни їх проведення; перелік навчальних дисциплін, 

що вивчаються. Зміст навчальної дисципліни, її обсяг, послідовність 

викладання та форми поточного і підсумкового контролю регламентуються 

робочою програмою навчальної дисципліни, зміст якої уточнюється та 

затверджується щорічно. Дотримання назв та обсягів нормативних 

навчальних дисциплін відповідно до навчального плану, затвердженого в 

установленому порядку з відповідного напряму підготовки (спеціальності) є 

обов’язковим при організації навчального процесу студентів заочної форми 

навчання.  

Однією з особливостей заочної освіти є те, що більшість навчального 

матеріалу, яка передбачена робочою програмою, виконується самостійно в 

міжсесійний період. Термін часу, що плануються на виконання самостійної 

роботи, залежить від загальних обсягів робочої програми і визначається як 

різниця між загальними обсягами та обсягом, який опрацьовується під час 

аудиторних занять. Під час самостійної роботи студенти можуть 
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користуватися навчально-методичними засобами, а саме: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, 

практикумами тощо.  

У міжсесійний період студентам, які навчаються за заочною формою, 

надається можливість отримувати консультації науково-педагогічних 

працівників за графіком, що розроблюється кафедрами. Організація та 

методичне забезпечення самостійної роботи покладається на відповідні 

кафедри академії.  

Підготовка фахівців за заочною формою навчання здійснюється у 

академії відповідно до освітніх ступенів: 

 - «Бакалавр» – 137 осіб;  

- «Магістр» –91 особа. 

Кількість фахівців, які навчаються за заочною формою навчання в 

академії, за період з 2016 р. по 2017 р. дещо зменшилася, відповідно у 2016 р. 

- 241 особа, 2017 р. - 228 осіб на 5,4 % 

Підготовка фахівців без відриву від виробництва фінансується як за 

рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів юридичних і 

фізичних осіб. 

Кількість студентів заочної форми навчання у академії станом на 

01.12.2017 р. (табл.3.21) становила за рахунок державного бюджету 52 особи, 

за умов договору - 176 осіб. Частка студентів, що навчаються за умов 

договору, складає 77 %. 

Як видно з даних таблиці 3.21 найбільша кількість студентів зі 

спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

і становить 52,6 % та «Менеджменту» - 24,6 %, а найменша кількість зі 

спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» - 2,6 %. 

Протягом року (табл.. 3.22) контингент студентів зменшився, при 

цьому за рік прийнято 108 осіб, а випущено, по закінченню навчання - 75 

осіб, разом з тим дві особи переведені до інших закладів освіти і 44 особи 
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відраховані до закінчення терміну навчання.  

Таблиця 3.21  

Контингент студентів заочної форми навчання станом на 01.12.2017 р., 

осіб 

Напрям підготовки 
Державне 

замовлення 
Контракт Всього 

ОКР Бакалавр 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
23 72 95 

Менеджмент 1 25 26 

Лісове і садово-паркове господарство 0 8 8 

Водні біоресурси та аквакультура 0 6 6 

Біотехнології та біоінженерія 0 2 2 

Всього за окр. Бакалавр 24 113 137 

ОКР Магістр 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
13 12 25 

Менеджмент 1 29 30 

Лісове господарство 8 11 19 

Водні біоресурси та аквакультура 6 7 13 

Біотехнології та біоінженерія 0 4 4 

Всього за окр. Магістр 28 63 91 

Всього за заочною формою навчання 52 176 228 
 

Таблиця 3.22  

Рух контингенту студентів заочної форми навчання у 2017 році, осіб 

Показники 

В
сь

о
го

 

Бакалаври Магістри 

Д
ер

ж
. 

К
о

н
тр

. 

Д
ер

ж
. 

К
о

н
тр

. 

1 
2 3 4 5 6 

Кількість студентів на 01.01.2017 року 
241 40 132 24 45 

Прийом  79 1 23 12 43 

Прибуло з інших навчальних закладів, 

переведено з інших видів навчання в середині 

навчального року   

29  29   

Випуск  75 16 31 6 22 
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Продовження таблиці 3.22 

1 2 3 4 5 6 

Переведено до інших навчальних закладів, на 

інші види навчання в середині навчального року 
2  2   

Вибуло до закінчення терміну навчання 
44 1 38 2 3 

Кількість студентів на 01.12.2017 року 228 24 113 28 63 

 

Із науково-педагогічного персоналу, який задіяний у навчальному 

процесі, не менше 75 % мають науковий ступінь або наукові звання. 

В академії функціонують бібліотека і читальні зали з комп'ютерним 

забезпеченням, які в повній мірі використовують студенти заочної форми навчання.  

Настановні заняття для студентів надаються через мережу Інтернет або 

шляхом отримання завдань безпосередньо у викладача. Бухгалтерія академії 

та відділ заочного навчання слідкує за своєчасною оплатою студентами 

коштів за навчання. 

Значну роботу відділ виконує з аналізу, контролю і відповідності 

навчально-тематичних планів державним стандартам. Навчальні плани для 

студентів заочної форми навчання освітніх ступенів «Бакалавр», 

«Спеціаліст», «Магістр» приведені до вимог освітньо-професійних програм 

або базових навчальних планів. Відділ заочного навчання систематично 

контролює організацію проведення екзаменів. Основними вимогами 

контролю є виконання «Положення про екзамени та заліки в академії». 

У звітному навчальному році відділ брав участь у перевірці кафедр 

академії щодо наявності навчально-методичних комплексів на поточний рік і 

додатків до них, що відповідає завданям з самостійного вивчення студентами 

заочної форми навчання матеріалів відповідної дисципліни згідно робочої 

програми. 

Стосовно дистанційної форми навчання, то кафедри працюють над тим, 

щоб забезпечити студентів навчально-методичною базою в електронному 

вигляді. На сьогодні, кафедри працюють над забезпеченням студентів 

навчально-методичною базою за дистанційною формою навчання.  
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Організація освітнього процесу за заочною та дистанційною формами 

здійснюється за такими етапами: 

Настановна сесія: - науково-педагогічний персонал: знайомить 

студентів з основними завданнями дисципліни; забезпечує студентів 

методичною продукцією та електронними навчальними курсами; пояснює 

систему оцінювання навчальних досягнень; видає студентам аудиторно 

загальну інформацію з дисципліни; знайомить з графіком її вивчення; видає 

завдання з дисципліни. 

Міжсесійний період: - студенти вивчають теоретичний матеріал з 

дисципліни; виконують завдання, які отримали на настановній сесії; 

відправляють виконані завдання на перевірку;  

- науково-педагогічні працівники оцінюють надіслані виконані 

завдання; роблять коментарі щодо правильності виконання;  

Заліково-екзаменаційна сесія:  

- студенти захищають завдання, виконані у міжсесійний період та 

складають екзамен (залік) аудиторно;  

- науково-педагогічні працівники оцінюють розуміння студентами 

виконання завдань за допомогою співбесіди та (або) аналогічних практичних 

завдань, визначають рейтинг студентів з навчальної роботи та приймають 

екзамен (залік).  

Протягом 2017 року відділом здійснювалася наступна робота:  

- відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що 

відтворюється в документах про вищу освіту та обліку документів про вищу 

освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 249 відділ 

вводив інформацію для створення електронної бази даних для виготовлення 

документів про вищу освіту в ЄДЕБО;  

- отримував пакети з номерами дипломів та передав електронні файли 

до друкарської дільниці;  
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- згідно наказів «Про завершення навчання» спільно здійснював видачу 

випускникам документів про вищу освіту. 

У зв'язку з впровадженням дистанційної системи навчання для 

студентів заочної форми в перспективі потрібно розширити навчально-

методичну базу (підручники, навчальні посібники, методичні розробки 

тощо), особливо в електронному вигляді, яка знаходться в електронній 

бібліотеці на сайті академії. 

Основна перевага дистанційного та заочного навчання полягає в тому, 

що здійснюється інтерактивна взаємодія у процесі роботи, консультаційний 

супровід у процесі дослідницької діяльності та надається можливість 

студентам самостійного освоєння досліджуваного матеріалу.  

Одним із недоліків навчального процесу студентів заочної форми 

навчання є обмеженість проведення консультацій в міжсесійний період. Хоча 

графіки консультацій кафедрами передбачені. Причиною є відповідна 

відстань від роботи та проживання студентів і фінансова скрута. 

Таким чином, навчальний процес у студентів заочної форми навчання 

здійснюється згідно затвердженого навчального плану і відповідно до 

розкладу, ведеться досвідченим науково-педагогічним персоналом, з яких 

більше 75 % має наукову ступінь, або наукове звання. 

Для впровадження дистанційної системи навчання потрібно розширити 

навчально-методичну базу в електронному вигляді. Така робота на даний час 

активно проводиться. 

 

3.7. Післядипломна освіта 

Інститут підвищення кваліфікації входить до структури Харківської 

державної зооветеринарної академії, який має ліцензію на підвищення 

кваліфікації за акредитованими напрямами підготовки 6.110101 

«Ветеринарна медицина» та 6.090102 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», ліцензійний обсяг – 520 осіб, термін дії ліцензії до 
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01.07.2020 року. 

Діяльність Інституту здійснюється на підставі Законів України «Про 

вищу освіту», підзаконних нормативних актів, статуту академії та положення 

про Інститут підвищення кваліфікації у відповідності до навчальних планів. 

Основні види діяльності Інституту - це підвищення кваліфікації 

керівних працівників і фахівців агропромислового комплексу України; 

підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державних 

установ ветеринарної медицини; організація та проведення стажування 

викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. 

У звітному році навчання в Інституті проводилось тільки на 

комерційній основі за рахунок фізичних осіб або за рахунок підприємств. 

Вартість навчання становило 1500,0 гривень. Всього у 2017 році підвищили 

кваліфікацію 111 осіб, із них 49 лікарів ветеринарної медицини приватних 

лікарень і аптек та 62 провідних лікарів, лікарів лабораторій 

ветсанекспертизи і офіційних лікарів ветеринарної медицини. На рахунок 

академії за навчання в Інституті підвищення кваліфікації надійшло 166,2 тис. грн. 

На наступний 2018 рік подана заявка до Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підвищення 

кваліфікації спеціалістів державних установ ветеринарної медицини за 

рахунок коштів Державного бюджету України. 

Протягом звітного року ІПК брав участь у проведенні науково – 

практичних семінарів та надавав консультативну і практичну допомогу 

господарствам різних форм власності у різних регіонах України.  

Основною проблемою для ІПК - є формування контингенту слухачів, 

особливо за держзамовленням, це пов’язано з різким скороченням 

тваринницьких галузей. 

Таким чином, інститут підвищення кваліфікації на сьогодні є провідним 

ланцюгом в загальній діяльності академії з перепідготовки 

висококваліфікованих кадрів для аграрного виробництва. 
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РОЗДІЛ 4  

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Завданням наукової діяльності академії є координація наступних 

напрямків: трансферу технологій, захисту прав інтелектуальної власності, 

комерціалізації наукових розробок, атестації, розробки стратегії щодо 

покращення якості наукових видань академії, організації науково-дослідної 

роботи студентів, підготовки кадрів вищої кваліфікації (аспірантів, молодих 

вчених), організації і проведення масових наукових заходів (конференції, 

тренінги, семінари, виставки), науково-технічна співпраця з іноземними 

науковими закладами та установами, грантової діяльності та ін. 

 

4.1. Наукова тематика 

 

Наукова і науково-дослідна робота в Академії проводилась відповідно 

до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки і здійснювалась науково-

педагогічними працівниками 24 кафедр (із 26) з використанням матеріально-

технічних ресурсів академії: навчально-наукової лабораторії генетично-

молекулярних методів досліджень ім. П.І. Вербицького; навчального 

науково-дослідного Інституту конярства; бюро судово-ветеринарних 

досліджень; навчально-практичного комплексу тваринництва і рослинництва, 

лабораторію гідробіологічної лабораторії.  

Також, наукова робота виконується з використанням матеріально-

технічні бази філій кафедр «Фельдман Екопарк (FeldmanEcoрark)», КП 

«Центр поводження з тваринами», КО «Харківський зоопарк», ТОВ 

«Харківський кінний завод» Агрокомбінат «Слобожанський» приватні 

ветеринарні клініки Пес + кіт, Центр сучасної ветеринарної медицини та ін.) 

в межах укладених угод та договорів.  

Академією тісно співпрацювала з такими установами та закладами 

освіти: 



 

45 

 

 Національним науковим центром «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини» НААН України, м. Харків розроблено 

емульсин-вакцину проти мікст-інфекцій класичної чуми свиней та 2-го типу 

цирковірусу свиней інактивовану для внутрішкірного застосування в зонах 

загрози виникнення африканської чуми свиней. 

 Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний 

інститут» на тему: «Сумісна розробка і дослідження на об’єктах 

промислового, аграрного виробництва і ветеринарної медицини екологічно 

чистих і безпечних озонових технологій, а також системи опалювання, 

вентиляції, кондиціонування і газоочистки». 

 Відділом нанокристалічних матеріалів Інституту сцинтиляційних 

матеріалів НАН України, м. Харків. - науково-дослідне співробітництво 

сторін з метою розроблення та впровадження інноваційних методів із 

застосуванням нанотехнологій у ветеринарній репродуктології. 

 Відділом біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин 

Інституту тваринництва Національної аграрної академії наук України, 

м. Харків. - Предмет договору: науково-дослідне співробітництво сторін з 

метою розроблення та впровадження інноваційних методів із застосуванням 

нанотехнологій у ветеринарній репродуктології. 

 Харківським національним медичним університетом в рамках наукової 

тематики з розробки нових методів лікування гормон-залежних пухлин у 

людей, розроблено метод доступу до гіпофізу у кролів з подальшою 

локальною кріодеструкцією гіпофіза. 

 Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз 

проводяться розробки нормативно-правової бази у сфері судово-експертної 

діяльності.  

Науково-педагогічними працівниками впродовж року виконувались 

наукові дослідження у відповідності до 42 кафедральних науково-дослідних 

робіт, зареєстрованих у відділі Держреєстрації НДР Українського інституту 
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науково-технічної та економічної інформації, з яких 36– зареєстровано, всі 

вони ініціативні (без державного фінансування).  

Найбільш значимі є результати: 

 Розробка методів кріоконсервування еритроцитів свійських тварин та 

використання їх при гематологічних хворобах – керівник, професор Жегунов Г.Ф. 

Науковий результат: Розроблені протоколи кріоконсервування 

еритроцитарної маси еритроцитів собак. Виявлені найбільш ефективні 

кріопротектори для еритроцитів собаки. перевірено ефективність 

використання кріоконсервованої еритроцитарної маси при лікуванні гострої 

та хронічної форми бабезіозу.   

 Обґрунтування теоретико-методологічних аспектів управління 

діяльністю агропромислових підприємств – доцент Воронкова А.А. 

Науковий результат: проведення аналізу та систематизації системи 

менеджменту підприємств агропромислового комплексу України, що дає 

можливість сільськогосподарським господарствам, підприємствам та 

об’єднанням поряд зі спеціалізацією галузей, розширювати асортимент 

продукції та послуг, розвивати інтеграційні зв’язки між господарствами в 

рамках фірм та холдингів. 

 Розробка нової технології епідуральних та провідникових  блокад у 

тварин – керівники, доценти кафедри хірургії: Сарбаш Д.В., Слюсаренко Д.В. 

Науковий результат: Розробка високоефективних методик епідуральних та 

провідникових блокад у собак і великої рогатої худоби з метою усунення 

больового синдрому та з лікувальною патогенетичною метою при 

хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини і тазових кінцівок. 

Розробка та виготовлення епідуральних та периневральних катетерів  для 

собак та великої рогатої худоби.  

 Розробка нової технології виробництва продукції вівчарства – 

керівник, професор Помітун І.А. - розроблено параметри модульної 

вівцеферми та виробництва основних видів продукції (баранини, вовни, 
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молока, овчин) у м’ясо-вовновому вівчарстві. Критерієм оптимальності  

розробленої технології є структурне співвідношення різноманітної продукції, 

яку здатні виробляти вівці, в залежності від цінових пропозицій на ринку 

сировини та максимальна економічна ефективність виробництва окремих видів 

продукції в цілому. 

 Удосконалення технології вирощування позаремонтних телиць 

молочного і молочно-м’ясного напрямку продуктивності за технологією 

м’ясного скотарства – керівники: проф. Чигринов Є.І., доцент Сиромятникова Н.А. 

 Розробка проекту інтенсифікація виробництва яловичини за рахунок 

більш ефективного використання позаремонтних телиць молочних порід 

шляхом одержання від них помісного приплоду і вирощування його за 

технологією м’ясного скотарства, на прикладі різних порід: української 

червоної молочної, української чорно-рябої молочної і сементальській при 

різній тривалості підсисного періоду – 4, 6 і 8 місяців. Визначена енергетична 

і економічна ефективність одержання м’яса при разовому використанні 

корів-первісток.  

Науковцями академії подано для участі в основному конкурсі наукових 

робіт МОН України два проекти, які потрапили до переліку прикладних 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок:  

1. Розробка сучасного способу комплексної діагностики патологій 

молочної залози корів та екологічних методів терапії із застосуванням 

нанобіоматеріалів.  

2. Розробка нової технології виробництва екологічно-безпечної 

продукції тваринництва на енергонезалежних фермах.  

Був узгоджений та підписаний Меморандум про наукову співпрацю 

між Міждисциплінарним центром біоінформатики Лейпцігського 

університету (IZBI) та факультетом біотехнології та природокористування 

Харківської державної зооветеринарної академії (ФБТ).  

Проект «Біологічний контроль інвазійних хвороб лісу для збереження 
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біорізноманіття європейських лісових екосистем» було включено до переліку  

спільних українсько–литовських науково-дослідних проектів, відібраних для 

фінансування у 2018-2019р. 

Таким чином, тематика науково-дослідних робіт в академії актуальна 

на сьогоднішній день та спрямована на вирішення проблем виробництва, 

епізоотичного благополуччя та якості і безпечності продукції тваринництва. 

 

4.2. Основні результати наукової діяльності у 2017 році 

 

4.2.1. Результати наукових досліджень 

 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

академії викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових 

статтях. 2017 року науковцями академії у вітчизняних і закордонних 

виданнях опубліковано п’ять монографії, 277 наукові статті, із них - 35 в 

закордонних виданнях, в тому числі 14 - у виданнях, які входять в 

наукометричної бази Scopus Web of cines.  

Науковцями академії надано 84 відгуки та рецензії на дисертації і на 

автореферати дисертацій науковців з інших вузів України та зарубіжжя. 

Затверджено чотири теми дисертаційних робіт для отримання ступеня 

доктора наук.  

Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових 

семінарах та інших масових наукових заходах. Академія була 

співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції 

«Епізоотологія, здоров’я та добробут тварин, виклик сучасності» м. Київ, 

12 вересня 2017 р. 

Протягом 2017 року підрозділами академії заплановано та проведено 

одну міжнародну конференцію у рамках Польсько-Канадської програми 

Підтримка демократії за підтримки Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України «Участь 
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суспільства у прийнятті рішень у громадах», три наукових конференції з 

міжнародною участю, одна науково-практична інтернет конференція з 

міжнародною участю, три науково-практичних міжвузівських конференцій, 

дві наукові міжвузівські конференції молодих вчених та шість студентських 

наукових конференцій.  

Серед наукових заходів найактуальнішими стали:  

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні 

технології виробництва екологічно безпечних продуктів харчування». 

(27 – 28 лютого 2017 р.). 

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

проблеми фізіології тварин», з міжнародною участю (1 – 2 червня 2017 р.). 

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання новітні здобутки та перспективи розвитку гігієни і експертизи 

харчових продуктів та судової ветеринарної медицини» (14 – 15 вересня 2017 р.). 

4. Науково-практична інтернет - конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання сучасної паразитології, проблеми діагностики, лікування 

та профілактики», з міжнародною участю (25 жовтня 201 7р.). 

5. Науково-практична конференція молодих вчених «Факультету 

технологій продукції тваринництва та менеджменту» за участі молодих 

вчених з інших вузів (26 – 27 червня 2017 р.). 

6. Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні питання 

біотехнології та природокористування» (14 листопада 2017 р.). 

 

4.2.2. Презентація наукової діяльності 

Проект «Енергонезалежна ферма по виробництву молока» розроблений 

науковцями академії у фіналі одного з найвизначніших в Україні фестивалів 

інноваційних проектів «Sikorsky Challenge», який проводився на базі НТУУ 

«КПІ» м Київ, був визначений фіналістом конкурсу та відзначений 

Міжнародним журі. Професор Чигринову Є.І., доцент Пономаренко О.В. 
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підписали меморандуми про співпрацю з потенційними інвесторами. 

4.2.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності академії 

За підтримки МОН та департаменту інноваційної діяльності й 

трансферу технологій створено третій в Україні аграрний науковий парк 

«Агрозоовет», ідентифікаційний код юридичної особи: 41472592.  

На даний час виконуються наступні наукові роботи за кошти 

замовника: 

 Клінічне випробування лікарських препаратів антимікробної дії. 

 Обстеження покриття для підлоги утваринницьких приміщеннях в 

умовах виробництва з метою визначення придатності використання покриття 

для коней, корів та свиноматок.  

 Проведення оцінки відносної чисельності виноградного слимака на 

окремих адміністративних територіях східних областей України та 

перспективи його заготівлі. 

За результатами наукової роботи науково-педагогічних працівників 

академії, проведеної у відповідності до зареєстрованих у відділі 

Держреєстрації НДР Українського інституту науково-технічної і економічної 

інформації, ініціативних тем кафедр у звітному 2017 році отримано шість 

охоронних документів – патенти на корисну модель та подано вісім заявок. 

 

4.2.4. Наукові періодичні видання академії 

 

За результатами наукової діяльності науково-педагогічних працівників 

академії, науковців інших аграрних ВНЗ та наукових установ академією у 

2017 році видано дві частини «Ветеринарні науки» та одна частина 

«Сільськогосподарські науки» фахового в Україні збірника наукових праць 

наукового збірника «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». 

Аналіз статей збірника наукових праць академії «Проблеми 

зооінженерії та ветеринарної медицини» «Ветеринарні науки» наведено в 
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таблиці 4.1. та «Сільськогосподарські науки» в таблиці 4.2.  

Таблиця 4.1  

Аналіз статей збірника наукових праць ХДЗВА «Проблеми зооінженерії 

та ветеринарної медицини» Ветеринарні науки 

 

№ 

з/п 
Розділи збірника 

Випуск 34 
Випуск 35 (т.1, т. 2) 

всього 

 

авторів 

ХДЗВА 
всього 

авторів 

ХДЗВА 

од. %** од. % * од. %** од. %* 

1  Клінічна діагностика і  

внутрішні хвороби тварин  
2 2,2 1 50 2 2,1 1 50 

2  Хірургія, анестезіологія,  

ортопедія, травматологія, 

офтальмологія, онкологія  
3 3,4 3 100 3 3,1 2 66,7 

3  Акушерство, гінекологія і 

біотехнологія розмноження 

 тварин  
11 12,4 7 63,6 1 1,1 - 0 

4  Фармакологія і токсикологія  3 3,4 3 100 2 2,1 2 100 

5  Епізоотологія, мікробіологія, 

вірусологія, мікологія,  

імунологія  
15 16,9 8 53,3 7 7,4 2 28,6 

6  Паразитологія  5 5,6 3 60,0 24 25,3 4 16,7 

7  Ветеринарно-санітарна  

експертиза, стандартизація, 

 гігієна і безпечність продукції 

тваринництва  

9 10,1 3 33,3 20 21,1 7 35,0 

8  Судова ветеринарна медицина 

та ветеринарне право  
1 1,1 1 100 4 4,2 3 75 

9  Гігієна тварин і ветеринарна 

санітарія  
3 3,4 - 0 3 3,1 1 33,3 

10  Нормальна і патологічна 

морфологія, патологічна  

фізіологія і розтин  
5 5,6 - 0 11 11,6 3 27,3 

11  Біохімія і фізіологія  29 32,6 7 24,1 6 6,3 1 16,7 

12  Методика викладання  - - - - 3 3,1 2 66,7 

13  Історія та персоналії  

ветеринарної медицини 
2 2,2 1 50 7 7,4 6 85,7 

14 Клінічний випадок 1 1,1 1 100 2 2,1 2 100 

Всього 89 100 38 42,7** 95 100 36 37,9** 

 

Із таблиці 4.1 видно, що у випуску 34 «Ветеринарні науки» всього 

надруковано 89 наукових статтей, з яких 38 статей науково-педагогічних 

працівників академії, що становить 42,7 %; у випуску 35 – всього 95 статей, з 

яких 36 статей науково-педагогічних працівників академії, що становить 
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37,9 %, тобто більша половина статей належать науково-педагогічним 

працівникам інших ЗВО, що вказує на актуальність збірника. 

Таблиця 4.2 

Аналіз статей збірника наукових праць ХДЗВА «Проблеми зооінженерії 

та ветеринарної медицини» (Сільськогосподарські науки) 

№ з/п Розділи збірника 

Випуск 33 

всього 

 

авторів 

ХДЗВА 

од. %** од. %* 

1 Технологія виробництва продукції скотарства  9 25,0 6 66,7 

2 Технологія виробництва продукції свинарства 8 22,2 7 87,5 

3 Технологія виробництва продукції птахівництва 1 2,8 1 100 

4 Конярство та кінозаводство 1 2,8 1 100 

5 Технологія переробки продукції тваринництва - - - - 

6 Технологія хутрового звірівництва - - - - 

7 Годівля тварин і технологія кормів 5 13,9 4 80,0 

8 Біотехнологія та природокористування 2 5,5 2 100 

9 Екологія та зоогігієна 5 13,9 5 100 

10 Економіка в АПК, освіта в АПК 4 11,1 4 100 

11 Генетика, розведення та селекція - - - - 

12 Водні біоресурси та аквакультура 1 2,8 1 100 

Всього 36 100 31 

 

86,1 ** 

 
  

*  % від кількості статей у розділі збірника 

**  % від загальної кількості статей у збірнику 

У випуску 33 «Сільськогосподарські науки» всього надруковано 36 

статей, з яких 31 стаття науково-педагогічних працівників академії, що 

становить 86,11 %, тобто більша половина статей належать науково-

педагогічним працівникам академії.  

Аналіз структури статей свідчить, що даний збірник є визнаним і 

популярним для закладів вищої освіти і наукових установ. 

Таким чином, видавнича діяльність академії є задовільною і повністю 

забезпечує друк наукових робіт як співробітників академії так і інших 

закладів вищої освіти і наукових установ. 
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4.3. Основні результати науково-дослідної роботи молодих вчених та 

студентів 

До студентської науково-дослідної роботи у 2017 році було залучено 

358 студентів академії. Протягом звітного періоду в академії діяли 22 

наукових гуртки для студентів. У березні-травні 2017 року 15 студентів 

академії традиційно брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 

та конкурсах студентських наукових робіт. вісім студентів академії, які 

пройшли відбір у три етапи, стали призерами.   

Студенти академії працюють над виконанням курсових і дипломних 

робіт відповідно до навчальних планів і державних стандартів. Їх залучають 

до участі у виконанні кафедральних наукових робіт та госпдоговір них тем. 

За результатами науково-дослідної роботи студентів видано три 

збірники студентських робіт: «Здоров’я тварин», «Питання менеджменту 

підприємств», «Годівля тварин і технологія кормів», в яких надруковано 87 

статей та 156 тез й реферативних робіт. 

Студенти факультету ветеринарної медицини брали участь у конкурсі 

«Харків – місто молодіжних ініціатив» та посіли ІІ місце в номінації 

«Рідному Харкову – стійкий розвиток» з науково-практичним проектом 

«Європейському місту – європейський рівень догляду за тваринами». 

Молоді вчені академії та аспіранти брали участь у міжнародних, 

всеукраїнських та міжвузівських конференціях, за результатами яких було 

опубліковано 57 статей та тез доповідей, в тому числі - 12 в закордонних 

виданнях.  

Проект «Освоєння альтернативних джерел енергії при виробництві 

молока на фермах сімейного типу» був поданий на конкурс проектів 

наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених. 

Дві робочі групи молодих науковців академії брали участь в обласному 

конкурсі проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих 

вчених. 
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4.4. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 

 

Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру академії, а 

також шляхом захисту дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах, 

результати діяльності яких розглянуті нижче. 

 

4.4.1. Аспірантура 

 

Аспірантура - є формою підготовки науково-педагогічних та наукових 

кадрів вищої кваліфікації та є структурним підрозділом академії та 

підпорядковується першому проректору. Безпосереднє керівництво відділом 

аспірантури академії здійснюється завідуючим аспірантури. Завідувачу 

аспірантури підпорядковуються аспіранти та їхні керівники з питань, які 

стосуються виконання індивідуального плану та програми виконання 

наукових досліджень. 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 освітньо-

науковими 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; 

 вдосконалювати організацію та якість навчального процесу; 

 вдосконалювати та впроваджувати нові форми і методи організації 

роботи відділу аспірантури; 

 забезпечення безпеки життєдіяльності відділу аспірантури і 

протипожежних вимог; 
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 моніторинг та подання відомостей для формування інформації за 

рейтингом кафедр, факультетів академії; 

 організація навчального процесу підготовки наукових і науково – 

педагогічних працівників в аспірантурі академії відповідно до діючої 

номенклатури 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 і здачі кандидатських іспитів. Погоджувати їх з 

керівництвом, здійснювати контроль за їх виконанням; 

 організовувати розробку й облік виконання аспірантами індивідуальних 

навчальних 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; 

 готувати посвідчення аспірантам, які склали кандидатські іспити та 

свідоцтво про закінчення аспірантури; 

 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», Положення про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету 
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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 

кандидата наук та доктора філософії здійснюється: 

 за денною формою навчання (з відривом від виробництва), де 

навчається 23 особи; 

 заочною формою навчання (без відриву від виробництва), де 

навчається десять осіб. 

В аспірантурі Харківської державної зооветеринарної академії 

навчаються 33 аспіранти, які працюють за індивідуальним планом роботи, 

двічі на рік звітуються про його виконання на засіданні кафедри і щорічно 

атестуються науковим керівником. За результатами атестаційної комісії 

аспірант відповідним наказом переводиться на наступний рік навчання. За 

звітний рік аспірантами були опубліковані статті у фахових виданнях та 

зроблені доповіді як в Україні, так і за кордом, а саме: науково-методичному 

семінарі Національного університету біоресурсів та природокористування 

України у м. Київ; міжнародній науково-практичній конференції Харківської 

державної зооветеринарної академії у м. Харків; міжнародній науково-

практичній конференції Державного науково-дослідного контрольного 

інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок у м. Львів; науково-

практичній конференції Сумського національного аграрного університету у 

м. Суми та інших. Загальна кількість публікацій аспірантів за звітний період 

складає 86 статей. 

За результатами атестаційної комісії у 2017 році у зв'язку із закінчення 

терміну навчання відрахували аспірантів, які навчались без відриву від 

виробництва, - дві особи, з відривом від виробництва - дев’ять осіб. З числа 

відрахованих аспірантів, двома особами був успішно проведений 
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передзахист матеріалів дисертаційних робіт. 

Проведений набір на підготовку науково-педагогічних кадрів у обсязі 

шести осіб на денну форму навчання (з них одна особа за договором) на 

наступні спеціальності: 

- 204-технологія виробництва і переробки продукції тваринництва-1; 

-207-водні біоресурси та аквакультура-1; 

-211-ветеринарна медицина-2; 

-212-ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза-2. 

Динаміка руху чисельності аспірантів наведена в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Динаміка руху чисельності аспірантів за 2014-2017 роки 

Показники 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Загальна чисельність аспірантів, усього 55 51 40 33 

з них: - з відривом від виробництва 
39 34 29 23 

без відриву від виробництва 16 17 11 10 

Чисельність аспірантів прийнятих у 

звітному періоді 

17 16 7 6 

Чисельність аспірантів, які закінчили 

аспірантури у звітному періоді, усього 

12 18 11 11 

з них: - із захистом дисертації - - 1 - 

Достроково захищені дисертації у період 

навчання в аспірантурі за державним 

замовлення 

- - - - 

Кількість аспірантів, які залишилися 

працювати у ЗВО/НУ 

1 5 3 3 

 

Із даних таблиці 4.3 видно, що за чотири останні роки чисельність 

аспірантів знизилась на 40,0 % (на 22 особи), в результаті зменшення 

планового прийому до аспірантури. 

Згідно ліцензійних умов розроблений навчальний план аспірантів, в якому 
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відображені дисципліни, які аспіранти будуть вивчати протягом навчання, а 

саме, із розділу загальні науки: іноземна мова за професійним спрямуванням, 

філософія наукових досліджень, педагогіка та професійна етика у вищій 

школі, основи законодавства України зі спеціальності та охорона прав 

інтелектуальної власності, моделювання експерименту, комп’ютерна обробка 

інформації; із розділу професійна підготовка: згідно спеціальностей і 

спеціалізацій. 

Підсумком рівня знань, вищеперерахованих предметів, передбачені заліки 

та іспити. Для цього розроблена облікова книжка аспіранта, рубіжна 

атестаційна відомість та документ про запис проходження педагогічної 

практики. 

Аспіранти першого року навчання відвідують заняття з професійної 

підготовки та іноземної мови. Аспіранти першого року навчання успішно 

склали зимову екзаменаційну сесію. Аспіранти другого і третього років 

навчання успішно зробили звіти, щодо виконання індивідуального плану та 

робочої програми аспіранта згідно теми дисертаційної роботи, а також, 

склали кандидатські іспити зі спеціального предмету. 

У Харківській державній зооветеринарній академії складаються 

кандидатські іспити з спеціальних предметів та іноземної мови аспірантами 

та здобувачами з інших навчальних та наукових закладів. Згідно 

затвердженого кошторису платних послуг та наказу №4 амд від 01.03.2016 

року про надання платних послуг вартість становить 750,00 грн. 

В академії доопрацьовані питання до ліцензійної справи, які необхідні 

для підготовки докторів філософії зі спеціалізації «Судова ветеринарна медицина». 

Сьогодні здійснюються заходи щодо внесенням персональних даних 

аспірантів до програми ЄДБО (Єдина державна електронна база з питань освіти). 

Таким чином, всі вимоги та задачі до аспірантів заплановані на 2017 рік, 

стосовно виконання індивідуального плану та робочої програми згідно тем 

дисертаційних робіт, реалізовані. Навчальний процес підготовки наукових і 
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науково-педагогічних працівників в аспірантурі академії організовується на 

гідному рівні, постійно і своєчасно проводиться процес контролю навчання, 

читання лекцій, проведення семінарських занять, проходження атестації 

аспірантів. 

 

4.4.2. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій 
 

У 2017 році в академії працювало дві спеціалізовані вчені ради із 

захисту кандидатських дисертацій:  

Спеціалізована вчена рада К 64.070.01 створена наказом МОН № 1604 

від 22 грудня 2016 р. терміном роботи три роки. Раді надано право проводити 

захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 16.00.02 – патологія, 

онкологія і морфологія тварин (ветеринарні науки): 16.00.06 – гігієна тварин 

та ветеринарна санітарія (ветеринарні та сільськогосподарські науки).  

Голова ради – професор, д. вет. н., завідувач кафедри гігієни тварин та 

ветеринарної санітарії Чорний Микола Васильович, заступник – професор, 

д. б. н., професор кафедри діагностики та клінічної біохімії Тимошенко Ольга 

Павлівна, вчений секретар – доцент, д. вет. н., завідувач кафедри анатомії і 

гістології імені професора Т.Г. Цимбала Кущ Микола Миколайович. 

2. Спеціалізована вчена рада К 64.070.02 створена наказом МОН № 241 

від 09.03.2016, якій на період до 09 березня 2018 р. надано право проводити 

захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.02.02 – годівля 

тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продуктів 

тваринництва - сільськогосподарські науки. 

Голова ради – професор, д. с-г. н. Прудніков Василь Григорович, 

завідувач кафедри технології переробки і стандартизації продуктів 

тваринництва, заступник – професор, д. вет. н. Жукова Ірина Олексіївна, 

завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин, вчений 

секретар - професор, д. с-г. н. Гноєвий Ігор Вікторович, завідувач кафедри 

технології кормів і годівлі тварин. 
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Спеціалізована вчена рада К 64.070.01 у 2017 році провела десять 

засідань, за їх результатами було захищено п’ять дисертацій, у т.ч. чотири 

кандидатські і одна докторська. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних 

наук зі спеціальності 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин 

захистив молодший науковий співробітник державної бюджетної наукової 

тематики БФ/2016 Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету Мирний О.М. на тему «Закономірності органів універсального 

кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської». 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних 

наук зі спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія 

захистив аспірант кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного 

університету Скляр О.І. на тему «Санітарна оцінка і якість коров’ячого 

молока при застосуванні ОПС для обробки шкіри вимені і доїльного 

обладнання». 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та 

ветеринарна санітарія захистив директор ДП «Цекинівське» Вінницької 

області Ліцький В.О. на тему «Гігієнічно-технологічне забезпечення 

утримання надремонтного молодняку на підприємствах малої потужності». 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та 

ветеринарна санітарія захистила науковий співробітник лабораторії 

диференційної діагностики Дослідної станції епізоотології Інституту 

ветеринарної медицини НААН України Мандигра Ю.М. на тему «Санітарна 

оцінка застосування у тваринництві дезінфікуючих засобів на основі 

полігексаметиленгуанідину». 

На базі спецради К 64.070.01 була створена спецрада Д 64.070.01, в 
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якій була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук з спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна 

санітарія доцентом кафедри терапії, фармакології та клінічної діагностики 

Сумського національного аграрного університету Шкромадою О.І. на тему 

«Експериментальне обґрунтування застосування комплексних дезінфектантів 

у свинарських підприємствах». 

Крім того, до захисту прийнято три дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук (дві – ветеринарних, одна – сільськогосподарських) з 

спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. 

Спеціалізована вчена рада К 64.070.02 у 2017 році провела три засідання, 

22 вересня 2017 р. відбувся захист дисертації асистента кафедри технології 

переробки продукції тваринництва Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету Міністерства освіти і науки України Піщан І.С. 

на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва на 

тему «Адаптація корів швіцької породи до промислової технології 

виробництва молока в умовах Степу України».  

В кінці 2017 року прийнято до захисту три кандидатські дисертації (всі 

за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів).  

Пропозиції щодо використання результатів досліджень здобувачів у 

виробництво надсилаються до обласних держадміністрацій АПК України та 

використовуються в навчальній програмі Харківської державної 

зооветеринарної академії. 

Всі члени спеціалізованих вчених рад відвідують засідання та фахові 

семінари. Зауважень до роботи спецрад не було. 

Таким чином, спеціалізовані вчені ради виконують свої функції 

відповідно до покладених на них обов’язків і працюють ефективно. 

Згідно викладеного матеріалу науково-дослідна робота в академії 

проводиться на належному рівні, що підтверджено обсягом публікацій 
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наукових статей, патентів та проведенням Міжнародних та Всеукраїнських 

конференцій. Проте варто зазначити, що потрібна активізація виконання 

госпдоговірних тематик. Для усунення даного недоліку створена ініціативна 

група з науковців та проводиться активна робота з господарствами 

Харківської області, які зберегли сектор тваринництва. 

Із звіту про наукову діяльність видно, що науково-дослідна робота 

академії проводилась різнопланово: кожна кафедра має свою наукову 

тематику і працювала над її виконанням; дві кафедри приймали участь у 

конкурсі на виконання наукової роботи за державним бюджетом, нажаль їх 

рейтинг не дав можливості реалізації цих тематик; один міжкафедральний 

проект, розроблений науковцями академії, визначений фіналістом конкурсу 

та відзначений Міжнародним журі; результати наукових досліджень науково-

педагогічних працівників академії викладено в монографіях, підручниках, 

посібниках, наукових статтях, участі в конференціях; створено третій в 

Україні аграрний науковий парк «Агрозоовет»; за результатами наукової 

діяльності видано дві частини «Ветеринарні науки» та одна частина 

«Сільськогосподарські науки» фахового в Україні збірника наукових праць 

наукового збірника «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини»; 

науково-дослідною роботою займались молоді вчені, аспіранти і студенти. 

В цілому за 2017 рік науково-дослідна робота академії має позитивну 

тенденцію в розвитку та спрямована на більш тісну співпрацю з 

виробництвом та науково-дослідними установами України. 
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РОЗДІЛ 5 

ВИХОВНА, КУЛЬТУРНО-МАСОВА ТА СПОРТИВНА РОБОТА 

Виховна та культурно-масова робота в академії проводиться відповідно 

до плану виховної роботи та концепції патріотичного виховання, які 

розроблені на підставі Указу Президента України «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».  

Основними формами виховної роботи зі студентами академії є: 

 виховання під час навчальних занять та кураторських годин; 

 позаурочна та індивідуальна робота; 

 заняття в творчих колективах, клубах за інтересами; 

 заняття в спортивних секціях; 

 участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних 

вечорів; 

 робота в органах студентського самоврядування; 

 виховна робота в гуртожитках. 

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами: 

 національно-патріотичне виховання; 

 морально-правове виховання; 

 художньо-естетичне виховання; 

 екологічно-трудове виховання; 

 фізичне виховання та популяризація здорового способу життя. 

Національно-патріотичне виховання 

За звітний період було проведено виховні години до таких дат: 

 День української писемності і мови. 

 День працівника освіти. 

 День українського козацтва. 

 День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 
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 Свято Соборності України. 

 Річниця бою під Крутами. 

 Міжнародний день рідної мови. 

 Шевченківські читання. 

 День Перемоги у ІІ світовій війні. 

 День матері. 

 День державного прапора України. 

 Акт проголошення незалежності України. 

 Міжнародний день студента та ін. 

Завданням національного виховання є надання студентам ідей, 

переконань щодо української державності, формування активної 

громадянської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної 

держави, духовно збагаченої, інтелектуально-розвиненої і активної 

особистості, яка формується, як громадянин, патріот. 

Морально-правове виховання 

Були проведені наступні заходи: 

 лекції з ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками, 

правилами проживання та правилами внутрішнього розпорядку у 

гуртожитку; 

 зустрічі з студентським активом щодо протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції в закладах освіти; 

 екскурсії для першокурсників, постійно діючої виставки правової 

літератури; 

 лекції до Міжнародного дня прав людини; 

 проведено круглий стіл зі студентами 1 курсу на тему: «Кожен має 

право на життя!». 

Художньо-естетичне виховання 

За рахунок тісної взаємодії представників студентського 
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самоврядуванням та заступників деканів з виховної роботи в академії стало 

традиційно проведення таких заходів: 

 концерти, присвячені до 8-го березня; 

 зустріч весни «Масляна»; 

 до«Дня сміху» концерт збірних команд «Ліги сміху» факультетів; 

 регулярне проведення «Днів відкритих дверей»; 

 урочисто-траурний мітинг, присвячений Дню Перемоги та примирення 

в Україні; 

 регіональні акції «Studlife»,та «День книги»; 

 святковий концерт в підшефній Балаклійській школі-інтернаті, 

присвячений «Останньому дзвонику»; 

 проведення урочистого випуску фахівців; 

 вперше був проведений конкурс «Міс та Містер Академія»; 

 організація та проведення зустрічей випускників; 

 урочисте свято до «Дня знань» зі святковим концертом, посвятою в 

студенти, кінноспортивним шоу «Кентавр»; 

 концерт до дня учителя в підшефній школі-інтернаті; 

 концерти під егідою Батьківської ради у Харківській області в школах 

Харкова та дошкільних закладах; 

 тематичний вечір «Хеллоуін»; 

 святкування «Дня студента» з проведенням конкурсу команд «Ліги 

сміху» серед студентів академії; 

 день пам'яті жертв голодомору. Студенти відвідують церемонію 

покладання квітів до Меморіального комплексу пам'яті жертв голодомору 

1932-1933 рр. 

Успішному навчанню студентів сприяє їх добра спортивна форма. Для 

занять фізичною культурою і спортом академія має ігровий зал, спортивний 

зал, зал важкої атлетики, відкриті спортмайданчики, є лижна база, а також 
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стадіон (три футбольних поля, одне з яких зі штучним покриттям). 

Впродовж 2017 року викладачі кафедри фізичного виховання працювали 

над досягненням високих спортивних результатів для створення іміджу 

академії серед ЗВО ІІІ-IV рівня акредитації. За підсумками роботи академія 

посіла перше місце у Спартакіаді ЗВО ІІІ-IV рівня акредитації Харкова та 

Харківської області (по ІІІ групі ЗВО з контингентом до 3000 студентів).  

В урочистій обстановці заступник голови обласної адміністрації Бабічев 

А.В. вручив ректору академії Барановському Д.І. кубок та грамоту. 

Студенти проводили змагання на рівні академії, району, області, 

республіки та міжнародному (табл.. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Види спортивних змагань з участю студентів у 2017 році 

№  

Вид заходу 

К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

1 2 3 4 

1. «День знань» 1 Вересень,  ХДЗВА 

2. «День фізкультурника» 1 Вересень, ХДЗВА 

3. Чемпіонат району серед лижних перегонів 1 Лютий, ХДЗВА 

4. Спортивно-оздоровче свято (Проводи зими) 1 Литий, ХДЗВА 

5. Спартакіада серед гуртожитків 1 Травень, ХДЗВА 

6 Чемпіонат з футболу серед ЗВО 
1 

Квітень-травень, 

вересень-жовтень 

4. Чемпіонат з шахів серед ЗВО 1 Жовтень  

5. Спартакіада з волейболу серед ЗВО 
 

Квітень-травень, 

жовтень-грудень 

6. Спартакіада з волейболу серед ЗВО 1 Жовтень-грудень  

7. Спартакіада з футзалу серед ЗВО 1 Листопад-грудень  

8. Спартакіада з армспорту серед ЗВО 1 Листопад  

9. Спартакіада з гирьового спорту серед ЗВО 1 Грудень  

10. Спартакіада з пауерліфтінгу серед ВОЗ 1 Грудень  

11. Спартакіада з легкої атлетики у 

приміщені серед ЗВО 
1 

Грудень  

12. Спартакіада з лижних гонок серед ЗВО 1 Лютий  

13. Спартакіада з важкої атлетики серед ЗВО 1 Квітень  
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 

14. Спартакіада з легкоатлетичного кросу 

серед ЗВО 
1 

Квітень  

15. Спартакіада з легкої атлетики серед ВНЗ 1 Травень  

16. Пляжний волейбол (чоловіки) 1 Травень  

17. Пляжний волейбол (жінки) 1 Травень  

ВСЬОГО: 17  
 

1. У 2017 році була проведена Спартакіада академії серед гуртожитків 

Перше місце зайняв гуртожиток №2, друге місце зайняв гуртожиток №4, 

третє місце гуртожиток № 3, четверте місце гуртожиток №1. У змаганнях 

прийняло понад 430 студентів. 

2. На базі академії проводились районні та обласні спортивні заходи, 

в тому числі: 

1. Футбол - районні, обласні ігри, зимова першість з міні-футболу, 

футболу (понад 50 ігор). 

2. Волейбол-районні, обласні змагання з чоловічого та жіночого 

волейболу, першість України ЦС «Колос» (всього понад 50 ігор), обласні і 

районні змагання з пляжного волейболу – (усього понад 40 ігор). 

3. Змагання з гирьового спорту – (шість ігор). 

4. Обласні змагання «Козацький гарт», в яких прийняло участь 19 

районів Харківської області. 

5.  Першість Харківської області з настільного тенісу. 

6. Першість  району допризової молоді. 

7. Легкоатлетичний крос, першість району з легкої атлетики. 

3. Збірні команди академії приймали участь у обласних та 

всеукраїнських змаганнях, в тому числі: 

1. У першості України вищої ліги збірна команда академії та 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди 

зайняли ІІ місце і вийшли в Суперлігу, а також виграли чемпіонат України 



 

68 

 

вищої студентської ліги (жінки). 

2. Жіноча волейбольна команда академії стала чемпіоном Спартакіади 

Харківської області серед міст. 

3. Жіноча волейбольна команда академії стала чемпіоном України ЦС 

«Колос». 

4. Жіноча команда з пляжного волейболу зайняла ІІІ місце в Спартакіаді 

Харківської області серед ЗВО ІІІ- ІV рівня акредитації. 

5. Футбольна команда академії зайняла ІІІ місце в Спартакіаді 

Харківської області серед ЗВО ІІІ- ІV рівня акредитації. 

4. Студенти випускники академії брали участь у Міжнародних 

спортивних заходах, в тому числі: 

1. Студентка факультету технологій продукції тваринництва та 

менеджменту Шишкова Оксана завоювала п’ять золотих медалей на Кубку 

Світу з біатлону (паралімпійці), стала володаркою Кришталевого глобусу та 

кращим спортсменом світу у своєму виді спорту, а на змаганнях з лижного 

спорту завоювала три золотих та одну срібну медалі й стала володаркою 

Малого Срібного Кубка Світу. Шишкова Оксана неодноразова чемпіонка 

України та володарка кубків України. 

2. Студент факультету технологій виробництва продукції тваринництва 

та менеджменту Скотаренко Денис увійшов до студентської збірної України 

для участі у Всесвітній Універсіаді. 

3. У лютому 2018 року в Південній Кореї будуть проходити зимові 

Олімпійські та Паралімпійські ігри. В цих змаганнях будуть брати участь 

випускники нашої академії – Прима Артем, Перехода Руслан, Уткін Юрій та 

студентка факультету технологій виробництва продукції тваринництва та 

менеджменту Шишкова Оксана. Є впевненість, що на цих змаганнях наші 

спортсмени здобудуть медалі. 

4. Випускники академії продовжили навчання за суміжними  

спеціальностями в університетах інших країн та включились в спортивне 
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життя цих вищих навчальних закладів, а саме: 

Пахоменко Юлія – волейбол США; Клімьонова Наталія – волейбол Канада; 

Анісова Богдана – волейбол Німеччина, Черченко Олександр – футбол 

Німеччина, гравець  БУНДЕС- ліги.  

Наведені дані свідчать, що спортивна робота проводиться в академії на 

достатньо високому рівні. Проте для покращення роботи необхідна 

реконструкція спортзалу, що знаходиться у приміщенні клубу, ремонт 

спортивних споруд для проведення змагань більш високого рівня, створення 

спортивного клубу академії, робота зі спонсорами для залучення фінансових 

коштів та участі у змаганнях. 

У підсумку варто зазначити, що комплекс робіт з виховання, фізичної 

культури та спорту в академії організовані на належному рівні, відповідають 

вимогам щодо всебічного розвитку особистості – випускника закладу вищої 

освіти.  
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РОЗДІЛ 6 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу 

академії. Цю роль традиційно виконує Наукова бібліотека: наскільки її 

інформаційний простір відповідає запитам користувачів, настільки успішною 

стає навчальна та науково-дослідна робота закладу. Працівники бібліотеки 

академії відкидають цензуру у всіх її формах, підтримують забезпечення 

безкоштовних послуг для користувача, сприяють поширенню інформації про 

колекції, фонди та послуги бібліотеки серед потенційних користувачів, 

намагаються досягти найвищих стандартів доступності інформації 

користувачам за допомогою послуг у реальному і віртуальному середовищах. 

У 2017 році обслуговування користувачів було головною функцією 

бібліотеки. Загальна кількість читачів за єдиним читацьким білетом 2017 

року становить 4024 осіб. Книговидача у всіх структурних підрозділах 

бібліотеки протягом року склала 332529 примірників. 

Бібліотечна діяльність з інформаційного забезпечення наукових 

досліджень поступово переходить у віртуальне середовище. Тому її 

пріоритетними завданнями стали: забезпечення експертного оцінювання та 

відбору необхідної інформації, створення тематичних баз даних, ефективне і 

якісне забезпечення інформацією діяльності усіх підрозділів академії. 

Особливо важливим стає консультування та орієнтування науковців, зокрема 

молодих, у масивах ресурсів вітчизняної та світової наукової інформації. З 

цією метою фахівцями бібліотеки було організовано семінар «Наукометричні 

бази даних та їх кількісні показники. Бібліографічні посилання та цитування 

в наукових текстах», що презентували науково-педагогічні працівники 

академії які були підготовані відповідно до тем заходу. 

Також протягом 2017 року здійснювали висвітлення інформації про 

діяльність Наукової бібліотеки у фахових часописах та в академічній газеті, 
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підготовку публікацій у наукових виданнях ХДЗВА. Зокрема, у збірнику 

наукових праць ХДЗВА «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини» 

надрукована стаття Г.В. Свириденко «Бібліографічний огляд підручника 

професора Харківського ветеринарного інституту О.М. Петрова 

«М’ясознавство з основами технології м’ясопродуктів» 1932 року видання», 

до Всеукраїнського дня бібліотек газета «Вісті Дергачівщини» надрукувала 

статтю директора бібліотеки «Бібліотеки в епоху змін». 

Бібліотечними фахівцями розроблені та затверджені до друку вченою 

радою академії «Методичні рекомендації щодо змісту, обсягу та оформлення 

наукових та навчальних видань / упорядник Т. О. Зінченко; за. ред. 

Г.В. Свириденко; Харківська державна зооветеринарна академія, Наукова 

бібліотека. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2017. – 34 с.». Рекомендації призначені 

науково-педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам ВНЗ ІІІ та ІV 

рівнів акредитації. У виданні подані рекомендації щодо змісту, обсягу та 

оформлення наукових та навчальних видань відповідно до вимог чинних 

нормативно-правових документів.  

Підготовлений до друку посібник «Бібліографічні посилання та 

цитування в наукових роботах. Наукометричні бази даних та їх кількісні 

показники: науково-методичний та науково-практичний посібник для 

аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників ВНЗ / 

упорядник З. І. Шакула ; за ред. Г. В. Свириденко, тех. ред. Т. О. Зінченко ; 

Наукова бібліотека Харків. держ. зоовет. академії. – Харків: РВВ ХДЗВА, 

2017. – 114 с.». У посібнику подані правила та рекомендації щодо 

оформлення бібліографічних посилань та цитувань у наукових текстах 

відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015 та за міжнародними 

стилями. Розглянуті найбільш масштабні наукометричні бази та кількісні 

показники, що ними використовуються, рекомендовані інструкції щодо 

користування ними. Також у посібнику містяться поради щодо підготовки 

(структури та оформлення) статей та їх публікації у міжнародних 



 

72 

 

рейтингових журналах. Тут можна ознайомитись з основними вимогами і 

порядком представлення українських журналів до зарубіжної аналітичної 

бази даних, зі списком українських журналів за профілем академії в Web of 

Science та Scopus, тощо. 

Харківська державна зооветеринарна академія є виробником інформації 

наукового та освітнього характеру, результати якої відображені в 

інформаційних джерелах – дисертаціях, монографіях, підручниках, наукових 

статтях тощо. А надійним банком накопичення, зберігання, розповсюдження 

та надання відкритого доступу до цієї інформації є наукова бібліотека 

академії. Вагомою інформаційною складовою освітньо-наукового 

середовища ХХІ століття є електронні ресурси, які сприяють не лише 

оперативному одержанню інформації, а й змінюють методологічні основи 

навчання. Таким ресурсом інституціональний репозитарій академії створений 

цього року. Наукова бібліотека виступає координатором і основним 

виконавцем процесу створення репозитарія, а також здійснює його 

методичну та організаційну підтримку. Так були розроблені ряд нормативно-

правових і концептуальних документів з питань його діяльності: «Положення 

про репозитарій – електронний архів Харківської державної зооветеринарної 

академії», «Технологічна інструкція на процес організації та ведення 

Інституційного репозитарія Харківської державної зооветеринарної академії» 

та «Авторський договір про передачу невиключних прав на використання 

твору». Для академії наявність такого інформаційного ресурсу є чинником 

загальної підтримки наукової діяльності, покращення якості фахової 

комунікації, підвищення рейтингу, забезпечення відкритого доступу до досліджень.  

Задля сприяння академічній доброчесності протягом року фахівцями 

бібліотеки також були здійснені перевірки текстів дисертацій на 

відсутність/наявність академічного плагіату за допомогою програми 

Антиплагіат онлайн на TEXT.RU, що рекомендована Міністерством освіти і 

науки України. 
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У скарбничці бібліотечного досвіду чимало креативних і цікавих форм 

роботи з молодим читачем. Фахівці бібліотеки взяли участь разом із 

студентами у соціально-культурній акції «Молодь читає – Харківщина 

процвітає!» організованою з метою об’єднання молоді регіону та підвищення 

її інтересу до читання, консолідації бібліотек різних систем і відомств. За 

участь у ньому отримали Подяку від Управління культури і туризму 

Харківської ОДА.  

Книгозбірня академії, формуючи власні науково-бібліографічні  ресурси, 

створює свої сторінки в бібліографічному репертуарі регіону, країни, світу. 

Цього року продовжили здійснення пошуку, збирання, наукового 

опрацювання, систематизування біобібліографічних та інших матеріалів для 

укладання цього фундаментального електронного ресурсу. Результат цієї 

роботи: продовження серії персональних біобібліографічних покажчиків, ще 

трьома, а саме: 

Карташов Микола Іванович (1938-2016): біобібліографічний покажчик 

наукових праць за 1970-2015 роки / укладачі : З.І. Шакула, О.В. Фетісова; 

редактор Г.В. Свириденко, технічний редактор Т.О. Зінченко; наукова 

бібліотека ХДЗВА. – Харків, 2017. – 69 с. 

Храбустовський Іван Францович (1917-1985): біобібліографічний 

покажчик наукових праць за 1943-1985 роки : до 100-річчя від дня 

народження / укладачі: З.І. Шакула, О.В. Фетісова; редактор 

Г. В. Свириденко, технічний редактор Т.О. Зінченко; Наукова бібліотека 

ХДЗВА. – Харків, 2017. – 54 с. 

Рубан Юрій Дмитрович : біобібліографічний покажчик наукових праць 

за 1959-2015 роки : до 85-річчя від дня народження / укладачі : З.І. Шакула, 

О.В. Фетісова; редактор Г.В. Свириденко, технічний редактор Т.О. Зінченко; 

Наукова бібліотека ХДЗВА. – Харків, 2017. – 164 с. 

Важлива складова методичної діяльності – організація вивчення та 

впровадження в роботу нових стандартів з інформаційно-бібліографічної 
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діяльності, зокрема національного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  

Утвердженню провідних позицій НБУВ у інтеграції національного 

науково-інформаційного простору сприяє зосередження в ній одночасно 

унікального за своєю повнотою національного репозитарія фахових видань 

«Наукова періодика України» та тісно пов’язаної з ним реферативної БД 

«Україніка наукова», які є ланцюгом, що об’єднує бібліотечний сектор 

наукової інформації з науковими установами та закладами освіти як 

видавцями наукової періодики. Фахівці НБ академії протягом року готували 

електронні версії збірника наукових праць ХДЗВА «Проблеми зооінженерії 

та ветеринарної медицини» (здійснювали переведення їх у відповідний 

формат) до розміщення статей з них в цих базах даних. 

Тематичні та інформаційні книжкові виставки – елемент масового 

інформування користувачів, регулярна організація протягом року відкритого 

доступу до окремих частин фонду бібліотеки. Працівниками бібліотеки за 

поточний рік було організовано 145 виставок друкованих видань. Кількість 

представлених на них видань з фонду бібліотеки становить 6240 примірників, 

видано користувачам з виставок 3985 примірників. Традиційно 

організовували великі перегляди літератури «Нові надходження до 

бібліотеки» та книжкові виставки-привітання до ювілейних дат викладачів академії.  

Мультимедійні технології дають змогу створювати принципово нові 

методи активізації читання з використанням віртуальної реальності, різних 

інтерактивних технологій. Один із них – віртуальні виставки. Цього року 

розділ веб сайту бібліотеки «Віртуальні виставки» поповнили такими: 

Птахівництво – ефективна галузь агробізнесу, Ветеринарно-санітарна 

експертиза, Мисливство і полювання, Водні біоресурси та аквакультура, де 

експонували 157 видань відповідної тематики. 

Нині підхід до моделювання бібліотечних фондів вишів набуває нових 

вимог і напрямів. Фонди мають бути мобільнішими з розгорнутою мережею 



 

75 

 

пошуку, здатні зацікавити і задовольнити потреби найвибагливішого 

користувача в освітній або науковій діяльності. На 01.01.2018 року фонд 

бібліотеки академії складає: 229821 примірник (92253 назви); з них: 

навчальна література: 108932 примірника (5064 назви); наукова література: 

65393 примірника (65019 назв). Фонд бібліотеки – універсальний та 

багатогалузевий. Сукупність усіх властивостей, необхідних і достатніх для 

виконання фондом своїх функцій, забезпечує якість бібліотечного фонду. З 

2014 року спостерігається певна тенденція щорічного зменшення надходжень (табл.. 6.1):  

Таблиця 6.1 

Надходження до фонду за 2013-2017 роки  

 

Роки 

 

Всього 

Навчальна 

література 

С.-г. 

література 

Гуманітарна 

література 

Художня 

література 
Прим. % Прим. % Прим. % Прим. % 

2013 1348 424 31.5 916 68.0 412 30.5 21 1.6 

2014 403 182 45.1 293 72.7 104 25.8 6 1.5 

2015 830 485 58.4 701 84.5 107 12.9 22 2.6 

2016 740 372 50.3 621 83.9 106 14.3 13 1.8 

2017 659 253 38.4 482 73.1 144 21.8 33 5.1 

 

Всього за поточний рік надійшло 659 примірників видань, з них 42 

документи поповнили колекцію праць вчених академії. Основними 

джерелами надходжень 2017 року були: книгообмін (84 примірника або 

12,7 %); надходження за передплатою і післяплатою (230 примірників або 

34,9 %), надходження замість загублених читачами (252 примірника – 

38,2 %), 57 видань (8,7 %) отримано як дарунок. Занепокоєння викликає 

коефіцієнт оновлення фонду: 2017 року він складає 0,3 %, тоді як 

оптимальний показник повинен складати 5,0 %. 

Великий обсяг роботи 2017 року здійснили з редагування 

Центрального алфавітного та Центрального систематичного каталогів: 

продовжено опрацювання унікального фонду – проведена звірка карток 
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розділу з відповідним розділом фонду, внесені зміни в бібліографічний запис, 

зношені картки замінені на нові з уточненим бібліографічним записом. 

Опрацьовано 322 примірники видань. У Центральному алфавітному каталозі 

проводилося також поточне редагування в процесі розставляння карток на 

нові видання. У Центральний систематичний каталог було розставлено 

протягом року 384 картки, вилучено 267 карток та відредаговано 833 

бібліографічні записи на картках; у Центральний алфавітний каталог 

розставили 225 карток на нові видання, відредагували 2756 записів. Для 

поповнення предметно-тематичних картотек переглянули 617 книг, 150 

журналів та газет, 5 збірників наукових праць; зробили 1798 аналітичних 

описів, 220 додаткових та 303 дублетних записів; таким чином розставлено у 

всі картотеки 2321 картка; відредаговано 2880 карток. 

22 березня 2017 року Уряд ухвалив постанову № 177 «Про припинення 

використання в Україні Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової класифікації». Згідно з цією 

постановою у частині Центрального систематичного каталогу, що була 

систематизована за ББК, проведено ресистематизацію і редагування 

відповідно до нових Таблиць УДК (переглянуто і проіндексовано картки, 

змінені роздільники, внесені зміни в АПП). Це складає 80 % загального 

обсягу робіт з ре систематизації. 

Протягом 2017 року надали користувачам широкий спектр 

інформаційно-бібліографічних послуг: 

 консультаційні послуги під час пошуку в електронних ресурсах, 

картковому довідково-пошуковому апараті, біля книжкових полиць та з 

довідково-бібліографічних видань (455);  

 консультації зі складання бібліографічного опису (506); 

 редагування списків літератури до наукових робіт та дисертацій (34); 

 індексування за УДК та ББК наукових робіт, що готуються до публікації (476+9);  

  виконання тематичних, фактографічних, адресних довідок (5528): 
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1990 уточнюючих, 1724 адресно-бібліографічних, 820 фактографічних, 994 

тематичних. Значна частина довідок (507) виконана в автоматизованому 

режимі: Патогенетичне обґрунтування ролі глікозаміногліканів у діагностиці 

та лікуванні остеоартрозу в собак; Кролівництво в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку та багато інших. 

Ускладнюють або унеможливлюють виконання виробничих процесів та 

обслуговування користувачів на сучасному рівні наступні недоліки: 

відсутність стабільної системи фінансування бібліотеки академії в обсягах, 

які є достатніми для ефективної діяльності і розвитку; незадовільний стан 

матеріально-технічної бази бібліотеки: більшість приміщень, обладнання та 

техніки не відповідає сучасним вимогам обслуговування користувачів і 

збереження бібліотечних фондів, зокрема цінних та рідкісних видань; 

невідповідність формування бібліотечних фондів та організації доступу до 

них сучасним потребам користувачів та вимогам суспільства, зокрема 

відсутність повноцінного комплектування новими періодичними та 

неперіодичними виданнями, електронними ресурсами.  

З наступного року у зв’язку з переведенням студентської читальної 

зали до головного навчального корпусу, передбачається здійснити частковий 

ремонт та переобладнання приміщень абонемента наукової літератури, 

інтернет-зали сектора інформаційно-бібліографічного обслуговування. Також 

заплановано відремонтувати приміщення основного фондосховища. 

Бібліотека академії працює на розвиток грамотності і освіченості. Нові 

інформаційні ресурси та технології зумовили необхідність посилення 

просвітницької, експертної, консультативної, інтегративної функції 

бібліотеки. Таким чином, задовольняючи інформаційні потреби аграрної 

науки та освіти, державного управління, ділового життя країни, Наукова 

бібліотека академії відіграє важливу роль у формуванні засад динамічного 

економічного, науково-технологічного, політичного і соціального поступу 

українського суспільства. 
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РОЗДІЛ 7  

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1. Відділ міжнародних зв’язків 

Зростання ролі освіти та науки у суспільстві, диверсифікація, а також 

інтернаціоналізація вищої освіти – ці світові тенденції, що характеризують 

міжнародний компонент у діяльності академії, як необхідну умову її 

комплексного розвитку. 

Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів 

розвитку академії і є невід’ємною складовою життя академії та розвивається 

в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему 

вищої освіти.  

Відділ міжнародних зв’язків Харківської державної зооветеринарної 

академії є підрозділом, який забезпечує організацію та розвиток міжнародної 

співпраці академії в науковій, освітянській та культурній сферах. Відділ діє 

на підставі Статуту академії, у своїй практичній роботі керується наказами 

ректора, рішеннями Вченої ради, а також постановами та рекомендаціями 

науково-методичної ради з питань міжнародного співробітництва ЗВО 

Міністерства освіти та науки України. 

Згідно штатного розпису у відділі працюють начальник та провідний 

фахівець. 

Головним завданням Відділу міжнародних зв’язків є інтеграція 

академії до європейського та світового освітніх просторів. 

Стратегічними цілями розвитку міжнародної співпраці в академії є: 

1. Встановлення і розвиток ділового співробітництва з зарубіжними 

та міжнародними організаціями та вищими навчальними закладами: 

 організація розвитку міжкафедральних, культурних, наукових і 

навчально-методичних відносин з вищими навчальними закладами Європи, 

Азії, Африки, Америки; 

  реалізація спільних проектів і програм з міжнародними 
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організаціями, фондами та вищими навчальними закладами; 

  участь у програмах академічного обміну, як для студентів, так і 

викладачів академії (організація стажувань і практики за кордоном); 

  участь у науково-освітніх виставках, семінарах, конференціях і т.і.; 

  організація та проведення міжнародних заходів за участю фахівців із 

зарубіжних країн; 

  підтримка якісного рівня навчання та дослідницької діяльності з 

використанням міжнародного співробітництва та за сприяння мобільності 

науковців, викладачів і студентів; 

  розробка та впровадження нових експериментальних навчальних 

планів (зі збільшенням годин на проведення практик студентів); 

 розширення напрямів міжвузівського співробітництва з іноземними 

партнерами (програма «подвійних дипломів»); 

  видання спільних навчальних посібників; підручників тощо. 

2. Пошук та розповсюдження інформації про міжнародні ґранти та 

стипендії, їх отримання і впровадження: 

  пошук міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-

практичної та навчально-методичної роботи академії; 

  координація роботи з пошуку та впровадження інформації з 

міжнародних грантів зі студентами, викладачами та підрозділами академії; 

  участь в молодіжних, студентських та наукових проектах, отримання 

грантів; 

3. Проведення активної профорієнтаційної роботи щодо залучення 

на навчання іноземних громадян:  

  більш активне рекламування академії як в Україні, так і за її межами 

(інформація на сайті декількома мовами, тощо); 

  пошук іноземних партнерів для співробітництва; 

  забезпечення якісного рівня навчання слухачів відділення довузівської 

http://nuph.edu.ua/majjster-klas
http://nuph.edu.ua/majjster-klas
http://nuph.edu.ua/majjster-klas
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підготовки; 

  збільшення кількості іноземних студентів (у тому числі за рахунок 

викладання англійською мовою). 

Протягом звітного періоду були розставлені пріоритетні напрямки 

роботи відділу:  

1. У зв’язку з тим, що у 2016 році основним недоліком роботи Відділу 

була недостатня робота по співпраці з закордонними закладами вищої освіти, 

співробітниками відділу була проведена наступна робота у цьому напрямку. 

Промоніторено 28 закордонних вишів, вибрані деякі з них, спільні за 

направленістю роботи, та такі, що мають споріднені факультети з академією. 

На електронну адресу закордонних навчальних закладів було надіслано 

17 листів.  

Завдяки участі працівників відділу у міжнародних освітніх виставках у 

Харкові та Києві та за участю деканату факультету біотехнології та 

природокористування, - сьогодні ми маємо нові контракти про співпрацю з 

закордонними партнерами у різних країнах світу. Перелік цих навчальних 

закладів відображений у додатку 2. 

2. Співробітниками відділу постійно ведеться пошук ґрантодавців, які 

сприятимуть розвиткові міжнародної співпраці. Так у 2017 році було подано 

наступні аплікаційні форми на міжнародні проекти: 

- ґрантовий проект японської програми «КУСАНОНЕ». На конкурс 

було подано декілька заявок, в тому числі «Використання сучасного 

високоточного устаткування (ультразвуковим сканером)» для підвищення 

якості навчання майбутніх фахівців ветеринарної медицини, а також слухачів 

післядипломної освіти (підвищення кваліфікації практичних лікарів) – 

відповідальна особа Федоренко С.Я. – кафедра ветеринарної репродуктології; 

- Mitacs Globalink Research – аплікаційну форму для 14 студентів усіх 

факультетів академії. Mitacs Globalink Research Internship – це конкурентна 

ініціатива для студентів з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, 

http://maps.yandex.ua/?um=y5kYJQpEYBtAFSePtvfr6ZbQpQ9tO03j&ll=-3.150436%2C30.855254&spn=0.000000%2C150.040671&z=2&l=map


 

81 

 

Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії, Тунісу та України. З травня по 

вересень кожного року заявники беруть участь у 12-тижневому 

дослідницькому стажуванні під наглядом викладачів канадських 

університетів з різних наукових дисциплін. 

Подані аплікаційні форми були відхилені за певних причин, які 

вивчаються, аналізуються та будуть враховані при складанні наступних 

проектів. 

Ѓрантовий проект, у якому бере участь Каунаський університет 

лісового господарства та інженерної екології й факультет біотехнології 

та природокористування нашої академії був затверджений, і його 

реалізація почнеться у 2018 році. 

Erasmus проект. Разом із нашим новим партнером з Болгарії –

Трокійським університетом, академія брала участь у поданні аплікаційної 

форми даного проекту. Є сподівання на позитивні результати. 

3. Поглиблення знань з іноземної мови серед студентів та 

викладацького складу академії є першим кроком до майбутньої співпраці і 

реалізації спільних проектів та програм з міжнародними організаціями, 

фондами та вищими навчальними закладами, для участі у програмах 

академічного обміну, без яких не можлива організація стажувань за 

кордоном та участі у науково-освітніх виставках, семінарах, конференціях та 

викладанні іноземною мовою.  

Продовжувалася тогорічна робота щодо залучення студентів та 

викладачів до вивчення англійської мови згідно плану заходів, спрямованих 

на популяризацію вивчення англійської мови серед співробітників і студентів 

академії.  

Уперше академія брала участь у Всеукраїнському інтернет-проекті 

Linqua.ua. За заявою 20 викладачів усіх факультетів брали участь у цій 

програмі, підвищуючи свій рівень знання англійської мови. 

У звітному році зусиллям Відділу міжнародних зв’язків було 
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продовжено роботу з науково-педагогічними працівниками на курсах 

вивчення англійської мови. Було сформовано сім різних груп, де 

співробітники мають змогу відвідувати заняття залежно від рівня володіння 

англійською мовою: «Elementary», «Pre-intermediate», «Intermediate». 

Завдяки цій роботі, починаючи з 2016-2017 навчального року, вперше в 

історії академії було прийнято на навчання п’ять іноземних студентів на 

англомовну форму навчання. Цього року кількість студентів на англійській 

формі навчання збільшилася ще на вісім осіб і відповідно викладачі, що 

викладають на другому курсі факультету ветеринарної медицини, мають 

можливість розвивати знання англійської мови. 

За звітний рік троє викладачів отримали сертифікати знання іноземних 

мов на рівні В2. 

За звітний рік міжнародні сертифікати знання англійської мови на рівні 

«КЕТ»(А2) отримали дев’ять студентів. Завдяки цьому вони мають змогу 

пройти практику за кордоном в англомовних країнах. 

Для забезпечення участі у програмах академічного обміну та 

проходження практики за кордоном для студентів у Відділі міжнародних 

зв’язків було продовжено навчання групи студентів для отримання 

міжнародного сертифікату з англійської мови «КЕТ»(А2). У групі 

навчаються студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів за ОКР «бакалавр» та ОКР 

«магістр» усіх факультетів академії. 

4. Практика студентів є однією з форм проведення практичної 

підготовки, що є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня . 

Для сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового 

освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та 

вивчення практичного досвіду ведення сучасного сільського господарства 

новітніми технологіями в країнах з розвиненим аграрним сектором 

економіки, оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, 
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переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, вивчення досвіду 

застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею 

Відділом міжнародних зв’язків була проведена робота для забезпечення 

можливостей студентів нашої академії проходження практики на 

закордонних сільськогосподарських підприємствах. За звітний період було 

укладено та продовжено договори про співпрацю з наступними іноземними 

партнерами: Спілка фермерів Баварії AgroimpulsBayerne.V.; International 

Labour Centre, Danish International Connections ApS, компанія «Польські 

ягоди», «Agrosuccess».  

За різними програмами у звітному році пройшло практику за кордоном 

26 студентів усіх факультетів академії тривалістю в середньому від трьох 

місяців до року на провідних сільськогосподарських підприємствах країн 

Західної та Східної Європи, а саме: у Швейцарії – три студенти, у Німеччині 

– дванадцять студентів, у Польщі – чотири студенти та у Данії – сім 

студентів. 

За звітний рік Відділом міжнародних зв’язків уперше було укладено 

договори про співпрацю з базами переддипломної виробничої практики у 

Данії для студентів 4-го курсу та студентів – магістрантів факультету 

ветеринарної медицини (разом шість підприємств), де наші студенти 

набудуть досвіду, оволодіють сучасними технологіями та практичними 

навичками. 

Невід’ємною частиною роботи Відділів міжнародних зв’язків та по 

роботі з іноземними студентами є робота з іноземними студентами та 

слухачами підготовчого відділення. За звітний період було укладено 

договори з іноземними партнерами з Індії, проводиться робота з 

представниками Казахстану, Узбекистану та Марокко. 

В академії навчається 90 студентів з 20 країн світу, інформацію про 

кількість іноземних студентів надано у додатку 3.  

За звітний рік до академії було прийнято 34 іноземних громадянина, що 
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у тричі більше ніж минулого року, з них вісім, як уже визначалось, на 

англомовну форму навчання.  

За 2017 рік викладачі Харківської державної зооветеринарної академії 

проходили стажування у: 

Іспанії – один ; Республіці Білорусь – дванадцять; Польщі – двоє. 

Роботу Відділу міжнародних зв’язків висвітлює оновлений сайт 

академії, де постійно надається інформація для студентів та викладацького 

складу академії про міжнародні культурно-просвітницькі проекти, 

міжнародні конференції, стажування та підвищення кваліфікації у різних 

країнах світу, про міжнародні відкриті конкурси, стипендіальні програми. 

 

7.2. Навчально-виробничий кінноспортивний комплекс 

 

Навчально-виробничий кінноспортивний комплекс є структурним 

підрозділом академії. Основна мета комплексу – забезпечення високої якості 

практичної підготовки студентів та проведення наукових досліджень з 

питань кіннозаводства та кінного спорту. 

У структурі комплексу діють такі інституції: інститут конярства, 

дитячо-юнацька кінноспортивна школа та кінний театр. Очолює службу 

комплексу кандидат сільськогосподарських наук, професор академії, 

Петрушко Микола Петрович. 

 

7.2.1. Матеріальна база кінноспортивного комплексу 

 

Навчально-виробничий кінноспортивний комплекс розміщений на 

території навчально-практичного центру тваринництва і рослинництва. 

Загальна площа комплексу становить 5,8 га. Споруда комплексу загальною 

площею 3600 м2 має архітектурну цінність і складається з п’яти стаєнь 

денникового утримання на 65 конемісць, двох навчальних і одного зимового 

манежів, двох навчальних класів, чотирьох роздягалень, ветлазарету, 

адміністративних приміщень, зблокованих у єдине ціле, а також двох літніх 
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спортивних манежів. 

Станом на 01.01.2018 року на комплексі утримується 36 голів коней 

чотирьох порід: української верхової, орловської рисистої, 

новоолександрівської ваговозної та тракененської. 

У штаті комплексу працюють: два учбові майстри, ветлікар та вісім 

працівників по догляду та обслуговуванню коней. 

За звітний період виконані роботи з облаштування та зміцнення 

матеріальної бази, а саме: 

 виконано поточний ремонт, який включає бетонування підлоги в 

стайнях, часткову заміну старих вікон на металево-пластикові, зварювальні 

роботи по  ремонту левад, встановлення дверей у денниках; 

 побудовано суддівську трибуну для проведення змагань; 

 проведено капітальний ремонт системи водопостачання; 

 частково замінено покрівлю та вікна на критому манежі; 

 оновлено комплект конкурних перешкод; 

 придбано андулін для ремонту критого манежу; 

 проведена штукатурка, побілка та фарбування приміщень; 

 встановлено електричний лічильник; 

 протягом сезону виконаний план початкового спортивного тренінгу 

молодняку, проведені змагання на оцінку якості рухів та стилю стрибка, 

результати використані для подальшої спортивної підготовки коней; 

 заготовлено 38 т зернофуражу, 85 т сіна, 37 т соломи; 

  постійно ведуться роботи з покращення та благоустрою території. 

 

7.2.2. Навчальна робота на базі кінноспортивного комплексу 

 

На комплексі проводять навчальні заняття за програмами підготовки 

фахівців, відпрацьовуються практичні навички з технології утримання, 

системи тренінгу, проводяться дослідження з селекційних та ветеринарних 
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питань. 

Базу комплексу використовують 15 кафедр академії технологічного та 

ветеринарного факультетів, обсягом 9800 навчальних годин за рік для 

проведення: 

 лабораторно – практичних занять; 

 виконання курсових робіт і наукових досліджень; 

 проходження навчальних, дипломних, виробничих практик. 

В основному Комплекс використовується для проведення практичних і 

самостійних занять студентів технологічного факультету з дисципліни 

«Конярство» обсягом 108 годин. 

За звітний період практикувалося проведення лекцій, науково-

практичних занять, показових операцій та тренувань у вигляді майстер-класів 

за участю майстра спорту міжнародного класу В.А. Вощакіна, ветеринарного 

лікаря С.А. Захарова. 

 

7.2.3. Наукова робота на базі кінноспортивного комплексу 

 

За звітний період науково-педагогічні працівники академії, які за 

напрямом діяльності виконували дослідження з питань кіннозаводства та 

кінного спорту і об’єднані в інститут конярства, як окрему інституцію 

комплексу проводили різнопланову наукову роботу: 

1. Брали участь у 15 наукових конференціях. 

2. За рік надруковано шість наукових статей, видано 10 методичних 

рекомендацій  з  курсу «Конярство». 

3. Оновлений мультимедійний супровід семи лекцій. 

4. Підготовлено дві рецензії на  кандидатські дисертації. 

5. Працює студентський науковий гурток «Кентавр», в якому займається 

біля 40 студентів 4 курсів усіх факультетів зооветеринарної академії. 

6. Аспірантами академії на базі кінноспортивного комплексу 
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виконується п’ять кандидатських дисертаційних робіт. 

7. Протягом року на І-ІІ етапах щорічної студентської конференції з 

доповідями виступило 12 осіб. 

8. Сумісно з кафедрою акушерства та гінекології на придбаному УЗІ – 

апараті проводиться відпрацювання наукових питань з відтворення коней, а 

також  використання обладнання в освітньому процесі. 

9. Проводяться дослідження з Інститутом тваринництва НААНУ з 

питань імуногенетичної експертизи і селекційно-племінної роботи. 

 

7.2.4. Кінний театр та інші види діяльності 

 

У поточному році колектив кінного театру брав участь у культурно-

масових заходах в Університеті внутрішніх справ, Харківській державній 

зооветеринарній академії, Малій Данилівці, Дергачах, Дніпрі, Етно фестивалі 

«Гетьманська слава» в Коломаку та ін., всього 27 виступів. 

Кінноспортивна школа плідно співпрацює з Дергачівським 

територіальним центром, проводить заняття з іппотерапії. Розроблена 

індивідуальна методика проведення занять для кожної дитини. 

На базі комплексу проводилися заняття крайового патріотичного 

кінноспортивного табору, що зібрав біля 40 дітей з усієї України. 

Проводилася робота з учнями Дергачівського району з метою 

популяризації кінного спорту, здорового способу життя, відродження 

національних традицій, професійної орієнтації майбутніх студентів. 

Протягом року спортсмени академії брали участь у семи обласних, п’яти 

Всеукраїнських та трьох міжнародних змаганнях. На Чемпіонаті України 

Олена Пяткіна стала бронзовим призером з виїздки, Максим Родіонов – з 

конкуру. Загалом за спортивний сезон 2017 року вихованці кінноспортивної 

школи здобули 36 золотих, 38 срібних та 34 бронзові медалі.  

На кінноспортивному комплексі проводяться чемпіонати України з 

сучасного п’ятиборства, де серед переможців завжди були вихованці 
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кінноспортивної школи. Спортсмени, що тренувалися на базі 

кінноспортивного комплексу, вибороли звання Чемпіона Світу з сучасного  

п’ятиборства. Цього року в Харкові відбувся Відкритий чемпіонат Європи з 

сучасного п’ятиборства, в якому було задіяно десять  голів спортивних коней 

академії. 

Варто зазначити, що в роботі кінноспортивного комплексу є низка 

проблемних питань, які потребують вирішення, а саме: 

 Відсутність систематичного моніторингу і, як наслідок, об’єктивної 

інформації про стан галузі конярства. 

 Невідповідність обсягів та змісту підготовки, перепідготовки 

підвищення кваліфікації фахівців з поточними та перспективними потребами 

галузі конярства. 

 Необхідність адаптації передових методик з тренінгу та підготовки 

коней до українських реалій. 

 Відсутність заходів по просуванню товарів та послуг галузі конярства 

на ринок. 

 Відсутність налагоджених стосунків з іноземними фахівцями з питань 

конярства та кінного спорту. 

Для підтримання та покращення матеріально-технічної бази на рівні 

сучасних вимог заплановано на 2018 рік: 

 ремонт зимового критого манежу; 

 поточний ремонт роздягалень та кімнати для тренерів; 

 придбання та ремонт інвентарю, збруї, костюмів та екіпіровки для 

вершників. 

З метою усунення певних недоліків та покращання роботи на 

перспективу заплановані наступні заходи: 

 Проводити роботу з центральними та місцевими органами державної 

виконавчої влади з питань участі у виконанні загальнодержавних 
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регіональних та місцевих програм, які потребують вирішення проблем 

кадрового забезпечення. 

 Налагодити співпрацю з провідними фахівцями з конярства, 

тренерами кінного спорту з метою написання і видання підручників та 

посібників з конярства, вдосконалення методики підготовки і тренінгу 

спортсменів та коней, проведення науково-дослідних експериментів. 

 Сумісно з Федерацією кінного спорту України налагодити співпрацю 

з питань підготовки тренерів, інструкторів, ветеринарного забезпечення, 

проведення кінноспортивних змагань, створення при Федерації кінного 

спорту України консультаційного комітету з метою координації діяльності 

регіональних та обласних кінноспортивних організацій. 

 Шляхом кооперації наявних можливостей Харківської державної 

зооветеринарної академії і Харківської державної академії фізичної культури 

ім. Г. Сковороди розпочати підготовку тренерів-викладачів з кінного спорту 

шляхом сполучення навчальних програм для отримання другої вищої освіти.  

 Організувати та проводити семінари, майстер-класи та конференції з 

провідними ветеринарними спеціалістами, технологами, діючими тренерами 

та спортсменами. 

 Організувати курси зі спеціалізованої професійної й мовної 

підготовки, надавати допомогу у працевлаштуванні кіннотників по контракту 

за кордоном. 

 Створити дорадчі пункти, тимчасові та постійні комплексні наукові 

групи, науково-виробничі об'єднання, тренувальні депо з метою надання 

практичної допомоги виробництву з питань відтворення, вирощування, 

тренінгу, реалізації, ветеринарного обслуговування племінних і робочих 

коней. 

 Підготовку та перепідготовку кадрів передбачити як за рахунок 

держзамовлення, так і на комерційній основі. 

 Налагодити стосунки з іноземними фахівцями для обміну досвідом з 
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підготовки спеціалістів галузі. 

 З метою залучення додаткових матеріальних та фінансових джерел 

для створення та підтримання матеріально-технічної бази на необхідному 

сучасному рівні розглянути питання правового забезпечення здачі частини 

приміщень комплексу в оренду. 

Отже, навчально-виробничий кінноспортивний комплекс є ефективною 

базою навчальної, наукової, художньої і спортивної діяльності для студентів 

та місцевої молоді, що створює позитивний імідж для академії. 

 

7.3. Бюро судово-ветеринарної експертизи 

 

Бюро судово-ветеринарних досліджень діє на підставі Положення, 

прийнятого рішення вченої ради Харківської державної зооветеринарної 

академії від 27 березня 2014 р. (протокол № 3). 

Бюро судово-ветеринарних досліджень є структурним підрозділом 

академії. До складу Бюро входять три кафедри академії: ветеринарно-

санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини; патологічної 

анатомії і розтину; епізоотології та ветеринарного менеджменту. Очолює цей 

підрозділ доктор ветеринарних наук, професор Яценко Іван Володимирович. 

Основною діяльністю є проведення судово-ветеринарних експертиз та 

експертних досліджень, що призначаються особою, яка проводить дізнання: 

слідчим, прокурором, суддею чи судом з метою дослідження на підставі 

спеціальних ветеринарних знань матеріальних об'єктів, що містять 

інформацію про обставини справи. 

У своїй роботі Бюро керується законодавством України, в т.ч. 

ветеринарним законодавством України, а також Законом «Про судову 

експертизу», Інструкціями щодо судово-експертної діяльності, методичними 

вказівками та інструкціями Держпродспоживслужби України, Положенням 

про бюро судово-ветеринарної експертизи, статутом академії, іншими 

нормативними документами України. 
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Основними завданнями Бюро судово-ветеринарних досліджень 

академії є вирішення питань під час розслідування правоохоронними 

органами правопорушень: 

 у галузі сільського господарства; 

 щодо виробництва, обігу, реалізації, зберігання харчових продуктів; 

 визначення стану здоров’я та ступеня тілесних ушкоджень тварин; 

 судово-ветеринарного дослідження трупів тварин, встановлення 

насильницької смерті; 

 жорстокого поводження з тваринами; 

 оцінювання своєчасності та повноти проведення лікувально-

профілактичних, протиепізоотичних, санітарно-гігієнічних, карантинних та 

інших  заходів; 

 якості, безпечності та фальсифікації харчових продуктів; 

 дослідження за справами про лікарські помилки фахівців ветеринарної 

медицини; 

 проведення досліджень за справами щодо вирішення суперечливих 

господарських питань у сферах технології тваринництва та ветеринарної медицини, 

 дослідження ветеринарних документів; 

 підвищення якості експертних досліджень шляхом впровадження  

судово-ветеринарну практику нових методів дослідження та постійне 

удосконаленням діяльності фахівців Бюро; 

 узагальнення та аналіз судово-ветеринарного матеріалу з метою 

проведення службою ветеринарної медицини заходів, які можуть сприяти 

поліпшенню надання ветеринарних послуг. 

Напрямами роботи Бюро у 2017 р. було: 

 актуалізація судово-ветеринарної практики; 

 підготовка кадрів з судово-ветеринарної експертизи через аспірантуру; 

 проведення судово-ветеринарних експертиз та експертних досліджень 
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за кримінальними провадженнями, а також за цивільними позовами;  

 участь в судових засіданнях в якості судово-ветеринарних експертів; 

 розробка та впровадження у судово-ветеринарну практику нових та 

удосконалених нами методів дослідження; 

 підготовка і видання навчально-методичної літератури з окремих 

питань судово-ветеринарної експертизи. 

За 2017 р. проведено одну судово-ветеринарну експертизу за 

кримінальним провадженням і два – експертних дослідження: 

1) Висновок архівів ветеринарної медицини № 01-2017 за адвокатським 

запитом адвоката О.О. Панченко. від 27 червня 2017 р. 

Вартість надання послуги – 10006 грн. 92 коп. 

2) Експертне дослідження № 05-2017 за заявою голови Правління ГО 

«Ліга допомоги тваринам» З.Ф. Савченко (м. Харків, вул. ак. Барабашова, 

буд. 44, кв. 95) від 12 липня 2017 р. (жорстоке поводження з тваринами). 

Вартість надання послуги – 3165 грн. 00 коп. 

3) Висновок судово-ветеринарної експертизи № 08-2017 за постановою 

слідчого щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за № 12017040340004474 від 23.10.2017 

року, за ознаками ст. 299 ч. 1 КК України (жорстоке поводження з 

тваринами) від 27 грудня 2017 р. 

Вартість надання послуги – 3165 грн. 00 коп. 

4) Брали участь в судовому засіданні в Чугуївському районному суді 

Харківської області в якості судово-ветеринарних експертів. 

Науково-дослідна робота Бюро була присвячена таким напрямам 

діяльності: 

1) Розроблено способи виявлення фальсифікації харчових продуктів, на 

які оформлено Деклараційні патентами на корисні моделі: 

– Спосіб визначення фальсифікації молока натрію гідрокарбонатом із 

застосуванням бромкрезолового зеленого. 
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– Спосіб визначення фальсифікації молока лужними миючими засобами. 

2) Професор Яценко І.В. виступив з доповіддю на засіданні відділення 

«Ветеринарної медицини» НААН України на тему: «Перспективи розвитку 

судово-ветеринарної експертизи в Україні». 

3) Фахівці Бюро брали участь у міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

4) Організовано та проведено науково-практичну і навчально-

методичну конференцію з міжнародною участю до 140-річчя з дня 

народження вченого ветсанексперта академії, професора О.М. Петрова: 

«Актуальні питання, новітні здобутки та перспективи розвитку гігієни й 

експертизи харчових продуктів та судової ветеринарної медицини» 14-15.09.2017 р. 

Заслухано 53 доповіді. 

5) Затверджено тему дисертації аспірантки кафедри ветеринарно-

санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини Рютіної Лілії 

Рашитівни: «Удосконалення класичних та розробка нових методів виявлення 

фальсифікацій заморожених напівфабрикатів з м’ясним і м'ясо-рослинним 

фаршем та їх судово-експертне значення» за спеціальністю 211 – 

«Ветеринарна медицина». 

Навчально-методична робота. За звітний період підготовлено 

підручник і навчальний посібник:  

– Гігієна й експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх 

переробки. Частина 1. Гігієна й експертиза рибопромислової продукції: 

Підручник / [І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен, 

В.Я. Бінкевич, А.М. Труш, Р.В. Петров]. – Харків: «Диса Плюс», 2017. – 680 с. 

– Гігієна й експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх 

переробки. Частина 2. Гігієна й експертиза водних ссавців, безхребетних 

гідробіонтів, продукції з риби: Підручник / [І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. 

Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен, В.Я. Бінкевич, А.М. Труш, Р.В. Петров]. – 

Харків: «Диса Плюс», 2017. – 648 с. 
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– Судово-ветеринарна танатологія: Навчальний посібник (автори: 

Сердюков Я. К., Гаркуша С. Є., Яценко І. В., Богатко Н. М.). 

Значення виконаних робіт для науки й освітнього 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 й експертиза». 

Матеріали проведених судово-ветеринарних експертиз та експертних 

досліджень, проведених в Бюро, використані для: 

1) підготовки навчального посібників: 

- «Практика судово-ветеринарної експертизи» (автори: Яценко І.В., 

Труш А.М., 2015);   

- «Організаційні та процесуальні основи судово-ветеринарної експертизи 

в Україні: Навчальний посібник» (автори – Яценко І.В., Скрипка М.В., 

Коцюмбас Г.І., Сердюков Я.К., 2015); 

- Судово-ветеринарна танатологія: (автори: Сердюков Я.К., Гаркуша 

С.Є., Яценко І. В., Богатко Н.М., 2017). 

2) написання 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 та 

біологічного матеріалу тваринного походження; 

2) відсутність акредитованої лабораторії для проведення досліджень 

з можливістю надання офіційного заключення; 

3) повна відсутність фінансування будь-якої діяльності Бюро з 

загального фонду. 

Для покращення роботи Бюро судово-ветеринарних досліджень 
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планується: 

1) актуалізація судово-ветеринарної практики; 

2) розпочати активну роботу із організації лабораторії судово-

ветеринарних досліджень академії;  

3) для належного проведення судово-ветеринарних експертиз та 

експертних досліджень в Бюро планується придбати: 

- цифровий мікроскоп XS-3330 MICROmed; 

- аналізатор бактеріального забруднення сирого молока – «BacSomatic»; 

- аналізатор соматичних клітин у молоці «Екомилк АМВ-1-03»; 

– люміноскоп «ЕНЕЙ» для визначення якості харчових продуктів; 

–  рідинний хроматограф «Міліхром-6». 

4) проведення судово-ветеринарних експертиз та експертних 

досліджень на запит правоохоронних органів; 

5) написання навчальних і методичних посібників з судово-

ветеринарної 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. 

Таким чином діяльність Бюро судово-ветеринарних досліджень 

академії за 2017 рік була різноплановою. Вона включала як експертну 

роботу, так і проведення наукових досліджень та участь у навчальному 

процесі академії. В цілому робота Бюро за звітний період є задовільною. 

 

7.4. Студентське самоврядування 

 

Студентське самоврядування в Харківській державній зооветеринарній 

академії є важливою ланкою у розвитку демократичних засад у закладах 

вищої освіти, виявленні потенційних лідерів, формуванні майбутньої еліти нації. 

До складу вченої ради академії та конференції трудового колективу 
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входить 10 % студентів. Рада студентського самоврядування академії спільно 

з адміністрацією та профкомом бере участь у розподілі місць для поселення в 

гуртожитках, представники органів студентського самоврядування є членами 

стипендіальних комісій та комісії з поселення до гуртожитків. Діяльність 

органів студентського самоврядування спрямовується на вдосконалення 

навчально-виховного процесу в академії, сприяння науковій та творчій 

діяльності студентів. 

Рада студентського самоврядування академії має будову піраміди 

самоврядування на рівні групи, факультетів академії. До її складу входять 

голови факультетських рад, які очолюють відповідні сектори: навчально-

науковий, культурно-просвітницький, спортивно-оздоровчий, соціально-

побутовий тощо. 

Органи студентського самоврядування активно співпрацюють з 

профспілковими органами щодо правового й соціального захисту студентів, 

проведення розважально-виховних заходів для студентів тощо. 

Студентським самоврядуванням академії  за 2017 рік проведено: 

 14 лютого 2017 року до Дня всіх закоханих студентське 

самоврядування влаштувало свято, а саме: був проведений конкурс на 

кількість студентських симпатій та вечірня дискотека на якій переможці 

отримали потішні призи; 

 24 лютого 2017 року студентський актив брав участь в організації та 

проведенні свята «Зустріч з масляною». На святі студентів та гостей 

пригощали святковою кашею та млинцями, також був проведений святковий 

концерт та символічні конкурси; 

 8 березня 2017 року студентське самоврядування, а саме його чоловіча 

частина, привітала всіх жінок академії зі святом вітальним відео; 

 13 березня 2017 року до дня Добровольця України у стінах академії 

студенти мали можливість познайомитися з людьми. які нас захищають, та 

дізнатися багато нового і корисного; 
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 30 березня 2017 року в стінах академії відбувся КВК. Спільно з 

директором культурного центру студентське самоврядування брало участь в 

організації та проведенні свята; 

 11 травня 2017 року відбулося свято «День Європи». Студенти та 

студентське самоврядування відвідали свято, на якому виступила 

Ю.О. Світлична та був проведений святковий парад; 

 24-27 травня 2017 року відбувся ХІХ зліт студентських лідерів аграрної 

освіти у м. Київ. Від академії був направлений голова студентського 

самоврядування. Зліт проходив на базі НУБіП. Було проведено засідання 

студентської ради всіх аграрних вузів України, також проводилася 

волонтерська робота та маса інших заходів; 

 1 червня 2017 року в академії  вперше пройшов конкурс «Місс та Містер 

академія». В ньому взяли участь два студенти-активісти які зайняли почесні місця. 

Студентське самоврядування  також  брало участь в організації  конкурсу; 

 6 вересня 2017 року було проведено зустріч першого курсу та 

студентського самоврядування, на якій активісти розповіли про себе, про те 

чим вони займаються у результаті зустрічі до складу студентського 

самоврядування було прийнято 14 студентів; 

 21 вересня 2017 року студентське самоврядування влаштувало свято 

«День першокурсника» яке проходило у нічному клубі «Компас»; 

 23 вересня 2017 року студенти побували на форумі «Мистецтво об’єднує молодь»; 

 28 вересня 2017 року студенти відвідали та відсвяткували свято «День 

книги», на якому було присутнє студентство всіх ЗВО Харкова; 

 4 жовтня 2017 року до дня «Захисту тварин» студенти академії разом зі 

студентським активом відвідали притулок для тварин, мали можливість не 

тільки познайомитися, але й погуляти з тваринами, а також подарували 

символічні подарунки; 

 31 жовтня 2017 року на базі академії у приміщенні клубу була 
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проведена тематична вечірка, присвячена святу «Хелловін», на яку був 

запрошений спеціальний гість DjEPATAGE та вогняне шоу, також було 

багато конкурсів та цікавих призів. На вечірці був присутній фотограф, тому 

кожен мав змогу не тільки гарно провести час, але й залишити на згадку про 

це фотокартку; 

 16 листопада 2017 року було проведено свято до дня студента академії 

в нічному клубі «Radmir»; 

 19 листопада 2017 року студенти та студентський актив взяли участь у 

перших Агро-дебатах Харківської області. Студенти гідно представили 

академію й отримали приємні подарунки; 

 25 листопада 2017 року студенти академії відвідали меморіал пам’яті 

жертв Голодомору; 

 29 листопада 2017 року на базі Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна пройшло засідання Харківського 

об’єднання студентського самоврядування, щодо розгляду головних проблем 

та недоліків студентського самоврядування; 

 2 грудня 2017 відбулася зустріч на базі Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна з представниками ООН. Темою розгляду 

було волонтерство та загальний розвиток цього руху в Україні. 

Таким чином, студентське самоврядування академії бере активну 

участь у громадському житті академії, тісно співпрацює з органами 

студентського самоврядування в інших вузах.. В цілому робота спрямована 

на покращення умов навчання та проживання студентів академії, їх 

національно-патріотичне виховання та підняття рейтингу нашого 

навчального закладу. 
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РОЗДІЛ 8  

ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ 

 

Фінансове і матеріально-технічне забезпечення було направлене на 

виконання та організацію навчальної, наукової, інноваційної діяльності 

академії, а також на соціальний захист членів колективу, створення належних 

умов праці та відпочинку всіх категорій працівників та студентів. 

 

8.1. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення 

 

Загальний обсяг фінансування академії за 2017 рік склав 60252,9 тис. грн. 

Фінансування збільшилося в порівнянні з минулим роком на 10106,9 тис.грн., 

або на 20 %. 

Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) 

становили 41452,8 тис. грн.(68,8 % від загального фінансування).  

Кошти були спрямовані на: 

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 29763,6 тис. грн; що 

склало 71,8 % від загального фонду; 

 оплату комунальних послуг – 3192,2 тис. грн., що склало 7,7 % 

загального фонду; 

 виплату стипендій – 7728,0 тис. грн., що склало 18,6 % загального 

фонду; 

 забезпечення дітей-сиріт – 724,1 тис. грн., що склало 1,7 % загального 

фонду; 

 інші виплати – 44,9 тис. грн., що склало 0,1 % загального фонду; 

За спеціальним фондом у 2017 році було отримано коштів на суму 

18800,1 тис.грн, що становить 31,2 % від загального академічного фонду. В 

порівнянні з 2016 роком обсяг фінансування спеціального фонду зріс на 

3,7 млн. грн.  
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Структра надходжень до спеціального фонду наведена в таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 

Структура надходжень до спеціального фонду в 2017 році 

Джерела надходжень 
тис.грн. % 

Навчання за контрактом студентів та слухачів 

Інституту післядипломної освіти  

11344,5 

 

60,3 

- в тому числі: 

факультет ветеринарної медицини 

4673,0 24,8 

-факультет технології продукції тваринництва та 

менеджменту в тому числі: 

590,0 3,1 

-факультет менеджменту 266,0 1,4 

-факультет біотехнології та природокористування  355,0 1,7 

-факультет іноземних студентів 4219,0 22,4 

-факультет заочної освіти 835,0 4,4 

Інститут підвищення кваліфікації 166,2 0,9 

Методичні матеріали 88,2 0,5 

Консультативні послуги 237,1 1,3 

Навчання в аспірантурі 52,5 0,3 

Курси іноземних мов 153,5 0,8 

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, 
докторантів тощо, надходження від НВЦ 

 
5836,9 

 
31,0 

Оренда приміщень 372,2 2,0 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

1246,5 6,7 

Всього: 18800,1 100,0 
 

Із даних таблиці 8.1. видно, що основним джерелом грошових 

надходжень до спеціального фонду є реалізація освітніх послуг – 60,3 %, які 

зросли в 1,5 рази в порівнянні з минулим роком. 

Кошти спеціального фонду були спрямовані на: 

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 11650 тис. грн, що склало 

61,9 % від надходжень спеціального фонду; 

 оплату комунальних послуг - 3075,2 тис. грн., що склало 16,4 % від 

надходжень спеціального фонду; 
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 відрядження – 14,8 тис. грн., або 1 % від надходжень спеціального фонду; 

 податки (ПОВ, екологічний збір, рентна плата, податок на воду, за 

користування надрами – 876,5 тис. грн., або 5 % від надходжень спеціального фонду; 

 придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних, 

господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування, 

транспортних послуг, зв'язку, оренди, касового обслуговування, сплати 

податків, поточний ремонт) – 3177,4 тис. грн., що склало 16,9 % від 

надходжень спеціального фонду; 

 придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

6,2 тис. грн. (0,03 %). 

Структура видатків на матеріально-технічне забезпечення за 2017 рік 

наведена в таблиці 8.2. 

Таблиця 8.2 

Видатки на матеріально-технічне забезпечення за 2017 рік 

№ 

з/п 

Матеріально технічні послуги тис. 

грн. 

% 

1 2 3 4 

1 Персональні комп’ютери 304,4 9,8 

2 Мультимедійний проектор  12,4 0,4 

3 Багатофункціональний пристрій 8,1 0,3 

4 Програмне забезпечення  26,6 0,9 

5 Аналізатор вологості 25,0 0,8 

6 Принтер 20,9 0,7 

7 Сервер 21,1 0,7 

8 Запасні частини до комп’ютерної техніки  25,7 0,8 

9 Книги 33,5 1,1 

10 Послуги Інтернету 22,0 0,7 

11 Участь у виставках та буклети 25,7 0,8 

12 Ведення системи ЄДЕБО  16,2 0,5 

13 Придбання студентських квитків 49,3 1,6 

14 Прилади обліку для системи АСКОЄ-  46,9 1,5 

15 Кухонні газові плити та сантехніка для гуртожитків 79,8 2,6 
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Продовження таблиці 8.2 

1 2 3 4 

16 Вивіз сміття  46,9 1,6 

17 Паливо-мастильні матеріали  862,5 27,7 

18 Будівельні матеріалі 374,3 12,0 

19 Придбання вогнегасників та пожежних рукавів 25,4 0,8 

20 Ремонт сільськогосподарської техніки, автомобілів 99,8 3.2 

21 Запасні частини для сільськогосподарської техніки та 

автомобілів 

246,8 7,9 

22 Електротовари  20,9 0,7 

23 Охорона об’єктів  19,1 0,6 

24 Ветеринарні препарати  та вакцини 56,7 1,8 

25 Кисень, пропан 40,0 1,3 

26 Послуги зі збирання кукурудзи на силос та сіна  65,2 2,1 

27 Шпагат для тюкування сіна та соломи  33,9 1,1 

28 Продукти харчування -  28,2 0,9 

29 Послуги зв'язку 79,4 2,5 

20 Розрахунково-касове обслуговування  8,8 0,3 

31 Послуги страхування працівників 5,0 0,2 

32 Послуги з виконання поточного ремонту водогону, 

каналізаційної системи 

28,2 0,9 

33 Сантехнічні вироби  102,7 3,3 

34 Інші товари  та послуги  140,0 4,5 

35 Всього  3117,0 100 

 

Середньомісячна заробітна плата одного співробітника (без нарахувань) 

академії за 2017 рік склала 5836 гривень, науково-педагогічних працівників – 

8713 гривень. Найнижча заробітна плата склала 3200 гривень. 

Вперше за останні п’ять років академія закінчила календарний рік без 

боргів по заробітній платі, за придбані матеріали та послуги. 

Був повністю погашений борг останніх п’яти років за теплопостачання  

загальною сумою 3,7 млн. гривень. 

 

 



 

103 

 

8.2.  Господарська діяльність 

 

У постійному користуванні академії знаходиться 2060,7 га земельних 

угідь, з них сільськогосподарського призначення 1677,5 га, з яких 1452 га 

ріллі. Площа земельних угідь в 2017 році не змінювалася – земельні ділянки в 

оренду не здавались і стороннім користувачам не передавались. 

Земельні угіддя використовувалися за призначенням для вирощування 

кормів та інших сільськогосподарських культур.  

У звітному році були продовжені роботи з інвентаризації земель, що 

знаходяться в постійному користуванні академії та підготовки технічної 

документації з землеустрою для реєстрації земельних угідь у Державному 

земельному кадастрі. 

У 2017 році академія співпрацювала за договорами з надання послуг з 

вирощування сільськогосподарських культур з приватними підприємствами 

«Агроексперт» та ТОВ «Ріна –Харків». Це дало змогу значно поліпшити 

родючість ґрунтів, обробити поля згідно з агротехнологічними вимогами від 

бур’янів та шкідників. Було внесено біля 300 т мінеральних добрив та 

близько 2 т добрив з макро та мікро компонентами. 

У минулому році спостерігалися аномально несприятливі погодні умови,  

тому валовий збір зернових культур зменшився на 816 т у порівнянні з 2016 

роком і склав 2038 т у зв’язку зі значним зниженням урожайності кукурудзи 

на зерно. 

Середня врожайність озимих зернових культур склала 40,0 ц/га, 

кукурудзи 28,8 ц/га, (проти 60 ц/га у 2016 році), ярого ячменю 30,7 ц/га. 

Зібрано соняшнику 330 т при врожайності товарного соняшнику 19,8 ц/га. 

Також у 2017 році було вирощено 201 т гібридної кукурудзи, 79 т гібридного 

соняшнику, 156 т гречки. 

Було заготовлено 350 т фуражу, 399 т сіна, 155 т кукурудзи на силос, 

93 т соломи. Виробництво валової продукції рослинництва в постійних цінах 
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2010 року склало 3,897 млн. гривень, що на 1136 тис. грн. менше в зв’язку зі 

зменшенням врожайності кукурудзи на зерно. 

Поголів’я великої рогатої худоби на кінець року складає 122 голови, з 

них 45 корів, 256  свиней, 178 кіз та овець, 36 коней. 

Валовий надій молока склав 126 т при середньорічному надої 2800 кг на 

одну корову. Отримано валового приросту худоби 69 ц, при 

середньодобовому прирості 227 г, валового приросту свиней 69 ц, при 

середньодобовому прирості 163 г. Виробництво валової продукції 

тваринництва в постійних цінах 2010 року склало 482 тисячі гривень. 

У минулому році було вироблено продукції  в постійних цінах 2010 року 

на одного працюючого в сільському господарстві 145,9 тис. гривень. 

Під урожай 2018 р. проведено сівбу озимих культур на загальній площі 

336 га, що на 100 га більше у порівнянні з 2017 р., зорано 863 га на зяб. 

Основними проблемами навчально-практичного центру залишається 

брак коштів, що вимагає залучення сторонніх інвестицій. Відсутність у 

навчальному господарстві статусу сільгоспвиробника, що не дозволяє 

користуватися короткостроковими кредитами на забезпечення поточних 

технологічних операцій та довгостроковими кредитами для розвитку 

виробництва. 

Сьогодні проводиться аналіз сучасного стану господарства та шляхи 

забезпечення його більш ефективного розвитку, сформульовані основні 

показники виробничо-фінансової діяльності на 2018 рік з урахуванням 

можливості впровадження інноваційних проектів та бізнес-планів. 

Разом з тим виробничо-фінансовий план і особливо природно-

кліматичний потенціал навчального господарства використовується не в 

повній мірі. 

У першу чергу це стосується відсутності тісного зв’язку між 

закінченими науково-дослідницькими розробками, що виконані 

співробітниками академії та їх практичним застосуванням на полях і фермах 
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навчально-практичного центру. Як наслідок темпи запровадження сучасних 

технологій не відповідають потребам практичного навчання. 

Запроваджуються нові підходи до практичного навчання студентів з 

метою навчання їх сучасними технологіями виробництва рослинницької та 

тваринницької продукції в навчально-практичному центрі. 

Деканам відповідних факультетів, навчальній та науковій частині 

доручено проаналізувати стан наукового супроводу діяльності навчально-

практичного  центру, як основи для практичної підготовки студентів та 

експертної оцінки комерційно спроможних інноваційних досягнень на їх базі, 

а також розробити комплексні програми з виробництва, первинної обробки, 

поглибленої переробки та маркетингу продукції рослинництва і 

тваринництва на 2018 рік. 

У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур академії 

спрямовувалася на збереження та підтримання в належному стані майна, 

проводились заходи щодо економного та раціонального використання 

державних коштів. 
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РОЗДІЛ 9  

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

 

У 2017 році діяльність адміністрації академії була спрямована на 

виконання положень колективного договору щодо покращення соціально-

побутових умов співробітників і студентів, охорони праці та техніки безпеки, 

запобігання травматизму і професійних захворювань. 

За період січень-грудень 2017 р. були проведені поточні ремонти 

(з частковим використанням благодійних коштів) на таких об’єктах: 

 головний навчальний корпус: навчальні аудиторії, адміністративні 

кабінети, місця загального користування (маршеві сходи, частково ремонт 

покрівлі); 

 замінено 400 м водогону від свердловини до водонапірної вежі; 

 зроблений ремонт фасаду головного  навчального  корпусу №2 (клуб) ; 

 ремонт ганку навчального  корпусу №5; 

 частковий ремонт покрівлі, частини зовнішньої каналізаційної мережі 

та повний ремонт душової кімнати гуртожитку №1; 

 поточний ремонт всієї системи водопостачання та каналізації 

морфологічного корпусу; 

 оздоблювальні роботи побутових кімнат, санвузлів, дрібні ремонтні 

роботи в гуртожитку № 4; 

 повний ремонт системи водопостачання гуртожитку №4; 

 частковий ремонт системи теплового забезпечення гуртожитку №4; 

 ремонт прибудинкового навісу та кімнат в гуртожитку № 3; 

 ремонт ганку, фойє морфологічного корпусу; 

 ремонт секційної  зали та коридору кафедри  патологічної анатомії; 

 ремонт трьох навчальних аудиторій кафедри зоогігієни; 

 ремонт навчальної лабораторії кафедри мікробіології та вірусології; 
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 ремонт двох навчальних аудиторій, трьох адміністративних кабінетів  

кафедри акушерства головного клінічного корпусу; 

 ремонт ганку, облицювання фасаду головного клінічного корпусу; 

 частковий ремонт манежу головного клінічного корпусу; 

 ремонт приміщення медичного центру; 

 капітальний ремонт вуличних сходів на території клініки. 

Виконувалися роботи з благоустрою території академії асфальтування 

пішохідних  доріжок, вибірковий ремонт дорожнього полотна.  

Були проведені роботи з поточного ремонту підсобних приміщень, 

корівника і свинарника.  

У кінці року були підготовлені умови для підключення академії до 

системи ЛУЗОД/АСКОЕ (системи електронного обліку спожитої електричної 

енергії), встановити яку було необхідно ще в 2013 році. На даний час 

академія підключена до системи ЛУЗОД/АСКОЕ. 

Протягом 2017 року були оформлені необхідні дозвільні документи: 

дозвіл на спец водокористування: ліцензія на  викиди, дозвіл на відходи. 

Згідно зстаттею 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням» наказом ректора 

№ 299 від 21.05.2013р. в академії створено Комісію із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, до складу якої на паритетних засадах у 

рівній кількості делеговано представників адміністрації та профспілкової 

організації. 

На виконання положень колективного договору між адміністрацією 

академії та співробітниками були виплачені кошти (табл. 9.1). 

Як видно із даних таблиці 9.1. в академії спостерігається щорічне 

зростання виплат коштів за всіма показниками. 

У Державному бюджеті 2017 року кошти на надання пільгових путівок  

не передбачено, а тому пільгові путівки не виділялись. 
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Таблиця.9.1.  

Виплата коштів на виконання положень колективного договору між 

адміністрацією та співробітниками академії, грн. 

Категорії виплат РОКИ 

2014 2015 2016 2017 

За листами непрацездатності 251388 223032 241843 420617 

На поховання співробітників не 

пенсійного віку  

х х х 6300 

Особи, які є потерпілими 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

2642 2633 3439 5441 

Матеріальна допомога тим, які 

потребують соціального 

захисту 

246365 11810 28518 44448 

Преміювання кращих студентів 

та аспірантів  

х 14400 5502 10213 

Надання спецхарчування 

співробітникам, робота яких 

пов’язана зі шкідливими та 

важкими умовами праці, осіб 
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На балансі академії знаходиться чотири гуртожитки, в яких проживає 

627 осіб. У кінці цього року був закритий на поточний ремонт гуртожиток 

№2. У 2018 році планується розпочати ремонтні роботи в даному 

гуртожитку. 

Станом на 31.12.2017 р. на обліку в академії перебуває 24 студенти з 

числа дітей-сиріт, які поставлені на облік або зараховані на повне державне 

утримання. У 2017 р. сума допомоги цій категорії студентів склала 

724,1 тис. грн. 

Поселення таких студентів у гуртожитки проводиться безкоштовно.  

З початку навчального року звільнено від сплати за проживання в 

гуртожитках 24 студентів з числа дітей-сиріт.  

Молоді спеціалісти та інші працівники академії, які потребують житло, 

тимчасово поселяються в гуртожитки академії. 

У 2017 р. адміністрація академії максимально направила свої зусилля на 
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охорону праці. Серед критеріїв стану охорони праці у підрозділах 

найсуттєвішим є кількість випадків виробничого травматизму, ступінь їх 

важкості та виконання положень розділу «Охорона праці» у колективному 

договорі академії. 

Аналізуючи стан охорони праці у підрозділах академії потрібно 

зазначити, що переважну більшість травм працівники академії отримують у 

вигляді переломів і вивихів під час прямування на роботу та з роботи, а 

також у побуті. 

У 2017 році в академії не було зафіксовано ні одного  випадку 

виробничого травматизму. 

Відділом охорони праці надавалась методична допомога щодо 

розроблення нормативних та інструктивних матеріалів з охорони праці. На 

даний час усі підрозділи академії мають інструкції з охорони праці та техніки 

безпеки. Провідні фахівці академії пройшли спеціальне навчання з охорони 

праці та техніки безпеки в Східному експертно-технічному центрі 

Держпраці. 

У наступному році планується направити на навчання всіх 

відповідальних осіб та робітників, яким це необхідно. 

За рахунок академії пройшли повне медичне обстеження в Харківському 

інституті гігієни праці - робітники, які працюють у шкідливих умовах. 

Крім того в звітному періоді виконувались наступні заходи: 

 проведено 101 вступний інструктаж; 

 проведена перевірка всіх підрозділів академії з питання охорони праці 

та пожежної безпеки; 

 організовано проведення навчання і перевірку знань з питань охорони 

праці з комендантами навчальних корпусів та завідувачами гуртожитків 

(десять осіб), а також з посадовими особами (40 осіб); 

 проведено спеціальне навчання з пожежної безпеки посадових осіб, 

відповідальних за пожежну безпеку академії;  
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 в усіх гуртожитках встановлені знаки безпеки з охорони праці та 

пожежної безпеки. 

У 2017 році в академії була проведена перевірка стану дотримання 

вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та 

промислової безпеки, дотримання вимог законодавства про працю, 

зайнятість та обов’язкове державне соціальне страхування, законодавства 

про працю та безпечного поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення, а також ведення робіт, пов’язаних з геологічним 

вивченням надр, їх використанням та охороною. В ході перевірки було 

встановлено 107 порушень, з яких 15 пунктів було усунено ще в ході 

перевірки, 33 пункти після перевірки були виконані. На даний час 

розроблено план заходів щодо усунення останніх порушень, тому в 2018 році 

потрібно активізувати діяльність із забезпечення дотримання правил техніки 

безпеки з недопущення нещасних випадків, пов’язаних з професійною 

діяльністю та виробничого травматизму. 

Наприкінці року була проведена перевірка академії у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки. За результатами перевірки були 

розроблені заходи з усунення встановлених недоліків, а саме: 

 проведено заміри опору ізоляції електромереж та електроустановок, 

про що були складені відповідні акти; 

 придбано 60 нових вуглекислотних вогнегасників та 14 пожежних 

рукавів для доукомплектації навчальних корпусів та  гуртожитків; 

 відновлена система пожежного водогону в гуртожитку № 4; 

 проведено ремонт системи водопостачання і пожежного водогону в 

гуртожитку №3; 

 замінено електрокабель на більш потужний до гуртожитку № 3; 

 виконано значну частину робіт з усунення дрібних порушень з 

електробезпеки; 

 оброблено частину дерев’яної покрівлі гуртожитку №1 
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протипожежною захисною рідиною; 

 в гуртожитках №1, 2, 3 були замінені 17 газових плит. 

У зв’язку з відсутністю фінансової спроможності академія частину 

вимог постанови не виконала, а саме: 

 обладнати установкою пожежної сигналізації приміщення навчальних 

корпусів, складів, майстерень, гаражу, гуртожитків; 

 провести ремонт і обслуговування автоматичної установки 

пожежогасіння; 

 обладнати будівлі навчальних корпусів, гуртожитків системою 

оповіщення людей про пожежу; 

 обробити дерев’яні елементи горищних покриттів навчальних корпусів, 

гуртожитків, складів, майстерень та гаражу вогнегасним розчином; 

 виконати ремонт внутрішнього протипожежного водогону в 

гуртожитках №1, 2; 

 ремонт та заміна внутрішніх електромереж гуртожитків № 1, 2, 

навчальних корпусів, майстерень та гаражу. На даний час виконати ці роботи 

не є можливим, оскільки це потребує значних капітальних внесків. 

В академії розроблений план заходів щодо усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту,техногенної та пожежної безпеки, 

на виконання яких потрібні значні фінансові внески, тому академія готує 

лист звернення до Міністерства освіти і наук про виділення коштів. 

У цілому соціально-побутові умови викладачів і студентів є 

задовільними. Адміністрація сумісно з профспілковим комітетом працює над 

питаннями оптимізації діяльності всіх структурних підрозділів щодо 

спрямування зусиль на поліпшення умов проживання студентів у 

гуртожитках та роботи і навчання в навчальних аудиторіях і лабораторіях. 
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ВИСНОВКИ КОНФЕРНЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

Заслухавши і обговоривши звіт ректора Барановського Д.І., про 

результати діяльності Харківської державної зооветеринарної академії за 

2017 рік конференція трудового колективу ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Роботу ректора академії за звітний період визнати  задовільною. 

2. Робота ректора була спрямована на консолідацію зусиль колективу 

академії та забезпечення якості освітніх послуг здобувачам вищої освіти за 

ліцензованими спеціальностями.  

3. Освітній процес в академії був організований відповідно до вимог 

чинного законодавства, з урахуванням сучасних інформаційних технологій 

навчання; забезпечував підготовку фахівців на рівні галузевих стандартів та 

державних вимог й орієнтувався на формування освіченої, гармонійно 

розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань. 

4. Науково-дослідна робота академії мала позитивну тенденцію в 

розвитку та була спрямована на більш тісну співпрацю з виробництвом і 

науково-дослідними установами України, одним із недоліків є відсутність 

фінансування із загального фонду науково-дослідної роботи, яка 

здійснювалась лише за власною ініціативою. 

5. Робота вченої ради, ректорату та підрозділів академії була спрямована 

на пошук бюджетних і позабюджетних коштів; стабілізацію колективу та 

зміцнення кадрового потенціалу; створення стійкої фінансової і матеріально-

технічної бази; розвиток зовнішньоекономічної діяльності та творчого 

співробітництва з закладами освіти ближнього і дальнього зарубіжжя. 

6. У подальшому зусилля ректора, ректорату, вченої ради і 

співробітників академії спрямувати та активізувати на втілення в життя 

задач, зазначених в Концепції розвитку академії до 2020 року. 

 

 



 

113 

 

Список осіб, що надали інформацію для підготовки звіту  

 

1. Бобрицька О. М. – розділ 7 (підрозділ 7.1). 

2. Бондарчук А.О. - розділ 4 (підрозділ 4.4, пункт 4.4.1). 

3. Данілова Т.М.- розділ 3 (підрозділ 3.6). 

4. Васильева Ю.А. – розділ 3 (підрозділ 3.3). 

5. Жиліна В.М.,Хміль М.М. – розділ 3 (підрозділи 3.2; 3.4). 

6. Кібкало Д.В. – розділ 4 (підрозділи 4.1; 4.2; 4.3).. 

7. Малакей О.А. – розділ 3 (підрозділ 3.1) 

8. Москаленко І.М. – розділ 2. 

9. Переверзєв О.І., Тарасенко О.В. – розділ 5. 

10. Переверзєв О.І., Скляр В.О.- розділ 7 (підрозділ 7.4). 

11. Петрушко М.П. – розділ 7 (підрозділ 7.2). 

12. Піпенко М.А. – вступ, висновок. 

13. Прудніков В.Г. - розділ 3 (підрозділ 3.7). 

14. Руденко В.В. – розділ 9. 

15. Свириденко Г.В. – розділ 1 та розділ 6. 

16. Сотникова Н.М., Руденко В.В. розділ 8. 

17. Фурда І.В. - розділ 3 (підрозділ 3.5). 

18. Чорний М.В., Прудніков В.Г. - розділ 4 (підрозділ 4.4, пункт 4.4.2). 

19. Яценко І.В., Маменко О.М. – розділ 7 (підрозділ 7.3). 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Список викладачів академії, які пройшли  підвищення 

кваліфікації (стажування) у 2017 році 

№ 
з/п 

П.І.П. Кафедра Місце 
стажування 

Термін 
стажування 

1 2 3 4 5 
1. Безуглий 

Микола 
Дмитрович 

 Виробнича база 
ТОВ «АГРО-
ТРІУС» 

10.02.-15.03.17 
Посвідчення №1 

2. Ладогубець 
Олена  
Василівна 

Фармакології і 
токсикології 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

14.02.-14.03.17 
Нак. № 44 
13.02.17 

3. Пономаренко 
Ольга  
Вікторівна 

Фармакології і 
токсикології 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

14.02.-14.03.17 
Нак. № 44 
13.02.17 

4. Гордієнко 
Анатолій 
Дмитрович 

Фармакології і 
токсикології 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

14.02.-14.03.17 
Нак. № 44 
13.02.17 

5. Денисова  
Ольга 
Миколаївна 

Хімії і біохімії 
ім. проф. 
О.В.Чечоткіна  

ХНАУ  
ім. 
В.В.Докучаєва 

13.03.-13.04.17 
Нак. № 87 
13.03.17 
Св-во про підвищ. 
квал-ції 

6. Іванченко 
Ірина  
Михайлівна 

Епізоотології і 
ветеринарного 
менеджменту 

Харківська 
регіональна 
державна 
лабораторія  
вет. медицини  

21.03.-20.04.17 
Нак. № 93 
22.03.17 

7. Захар’єв 
Андрій  
Вікторович 

Паталогічної 
анатомії та 
розтину тварин  

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

03.04.-03.05.17 
Нак. № 104  
03.04.17 
Посвідчення  
№ 6/17 

8. Бирка  
Олена  
Вікторівна 

Анатомії і 
гістології  
ім. Т.Г. 
Цимбала 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

03.04.-03.05.17 
Нак. № 104  
03.04.17 
Посвідчення  
№ 7/17 

9. Петренко 
Алла  
Миколаївна 

Гігієни тварин 
та вет. санітарії 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

03.04.-03.05.17 
Нак. № 104  
03.04.17 
Посвідчення  
№ 10/17 



 

115 

 

Продовження додатку 1 

1 2 3 4 5 
10. Логачова  

Людмила 
Олександрівна  

Гігієни тварин 
та ветеринарної 
санітарії 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

03.04.-03.05.17 
Нак. № 104  
03.04.17 
Посвідчення  
№ 9/17 

11. Кущ 
Людмила 
Леонідівна 

Гігієни тварин та 
ветеринарної 
санітарії 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

03.04.-03.05.17 
Нак. № 104  
03.04.17 
Посвідчення  

12. Костюк  
Інна 
Олександрівна 

Нормальної і 
патологічної 
фізіології тварин  

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

10.04.-12.05.17 
Нак. № 112 
10.04.17 
Посвідчення  
№ 11/17 

13. Скляренко  
Олена 
Веніамінівна 

Технології 
тваринництва та 
птахівництва 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

10.04.-12.05.17 
Нак. № 112 
10.04.17 
Посвідчення 

14. Петрушко  
Микола 
Петрович 

Технології 
тваринництва та 
птахівництва 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

10.04.-12.05.17 
Нак. № 112 
10.04.17 
Посвідчення 

15. Зандарян  
Валентина 
Афанасіївна 

Технології 
тваринництва та 
птахівництва 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

10.04.-12.05.17 
Нак. № 112 
10.04.17 
Посвідчення 

16. Гноєвий  
Ігор 
Вікторович  

Технології кормів 
і годівлі тварин 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

24.04.-24.05.17 
Нак. № 115 
20.04.17 
Посвідчення 

17. Гноєвой 
Віктор  
Іванович 

Технології кормів 
і годівлі тварин 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

24.04.-24.05.17 
Нак. № 115 
20.04.17 
Посвідчення 

18. Войтенко 
Тетяна  
Сергіївна 

Технології кормів 
і годівлі тварин 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

24.04.-24.05.17 
Нак. № 115 
20.04.17 
Посвідчення 

19. Соловйов 
Віктор  
Опанасович 
 

Інформаційних 
систем, 
проектування та 
технології у 
тваринництві 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

10.05.-10.06.17 
Нак. № 168 
10.05.17 
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20. Дроздов  

Олександр  
Олександрович 

Інформаційних 
систем, 
проектування та 
технології у 
тваринництві 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

10.05.-10.06.17 
Нак. № 168 
10.05.17 
Посвідчення 
 

21 Авдєєв 
Анатолій 
Сергійович 

Прикладної 
біології, водних 
біоресурсів та 
мисливського 
господарства 

Харківське 
обласне 
відділення 
Федерації 
мисливського 
собаківництва 
України 

30.05.-30.06.17 
Нак. № 199 
30.05.17 
 

22. Коваленко 
Борис  
Петрович 

Прикладної 
біології, водних 
біоресурсів та 
мисливського 
господарства 

Харківське 
обласне 
відділення 
Федерації 
мисливського 
собаківництва 
України 

30.05.-30.06.17 
Нак. № 199 
30.05.17 
 

23. Марміль 
Анастасія 
Сергіївна 

Фізичного 
виховання 

ХНАУ  
ім. 
В.В.Докучаєва 

12.06.-12.07.17 
Нак. № 232 
13.06.17 

24. Андрієвська 
Анастасія 
Володимирівна 

Фізичного 
виховання 

ХНАУ  
ім. 
В.В.Докучаєва 

12.06.-12.07.17 
Нак. № 232 
13.06.17 

25. Гонтар 
Алла  
Михайлівна 

Епізоотології і 
ветеринарного 
менеджменту 

ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

09.10.-09.11.17 
Нак. № 417 
09.10.17 
Св-во про підвищ. 
кваліфікації 

26. Булавина 
Вікторія 
Сергіївна 

Паразитології ННЦ ІЕКВМ 
НААНУ 

11.09.-11.10.17 
Нак. № 352 
11.09.17 
Посвідчення  
№ 25/17 

27. Щербак  
Олена  
Валентинівна 

Біотехнології ім. 
Ф.І. Осташка 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

13.09.-13.10.17 
Нак. № 352 
11.09.17 
Посвідчення  

28. Бусигіна 
Ірина  
Едуардівна 

Біотехнології ім. 
Ф.І. Осташка 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

13.09.-13.10.17 
Нак. № 352 
11.09.17 
Посвідчення  
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29. Боровкова 

Вікторія 
Миколаївна 

Біотехнології ім. 
Ф.І. Осташка 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

13.09.-13.10.17 
Нак. № 352 
11.09.17 
Посвідчення  

30. Собакарь  
Анна  
Вікторівна 

Біотехнології ім. 
Ф.І. Осташка 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

13.09.-13.10.17 
Нак. № 352 
11.09.17 
Посвідчення  

31. Кібенко 
Наталія  
Юріївна 

Біотехнології ім. 
Ф.І. Осташка 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

13.09.-13.10.17 
Нак. № 352 
11.09.17 
Посвідчення  

32. Барановський 
Дмитро  
Іванович 

Генетики, 
розведення та 
селекції 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

11.12.17-15.01.18 
Нак. № 506 
11.12.17 

33. Хохлов 
Анатолій 
Михайлович 

Генетики, 
розведення та 
селекції 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

11.12.17-15.01.18 
Нак. № 506 
11.12.17 

34. Гончарова 
Ірина  
Іванівна 

Генетики, 
розведення та 
селекції 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

11.12.17-15.01.18 
Нак. № 506 
11.12.17 

35. Ткачук 
Олена 
Дмитрівна 

Генетики, 
розведення та 
селекції 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

11.12.17-15.01.18 
Нак. № 506 
11.12.17 

36. Юхно 
Віктор 
Олександрович 

Генетики, 
розведення та 
селекції 

Інститут 
тваринництва 
НААНУ 

11.12.17-15.01.18 
Нак. № 506 
11.12.17 
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Додаток 2 

Міжнародні партнери по співробітництву Харківської державної 

зооветеринарної академії 
 

Назва 

країни 

Заклад освіти або 

його підрозділи,  

з якими 

підписано угоду 

Термін дії 

угоди 

Головний напрямок 

співробітництва 

1 2 3 4 

Болгарія  Аграрний 

університет 

Пловдіва 
2015-2020 

роки 

Спільні проекти науково-

дослідницьких робіт; співпраця 

та розвиток контактів та обмін 

між факультетами, викладачами, 

студентами  

Російська 

Федерація 

Брянський 

державний 

аграрний 

університет 

2015-2020 

роки 

Покращення навчально-

методичної роботи, поглиблення 

наукових досліджень, обмін 

досвіду підготовки спеціалістів, 

підвищення кваліфікації НПП 

 

Литва 

 

Каунаський 

університет 

лісового 

господарства та 

інженерної 

екології 

 

2017-2022 

роки 

Обмін досвідом у підготовці 

спеціалістів сільського 

господарства, обмін делегаціями 

викладачів та студентів, 

покращення  навчально-

методичної роботи, поглиблення 

наукових досліджень  

Республіка 

Білорусь 

Білоруська  

державна 

сільськогосподар

ська академія 

 

2017-2022 

роки 

Покращення навчально-

методичної роботи, поглиблення 

наукових досліджень, обмін 

досвіду підготовки спеціалістів, 

підвищення кваліфікації НПП 

Німеччина Міждисциплінар

ний центр 

біоінформатики 

Лейпцігського 

університету 

(IZBI) 

2017-2022 

роки 

Обмін науковою, академічною та 

технічною інформацією, 

академічні обміни, спільні 

дослідження, спільні академічні 

та наукові заходи, семінари, 

конференції, підготовка спільних 

грантів, публікація науково-

методичних матеріалів 
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Нігерія Нігерійський 

університет 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

роки 

Обмін фахівцями для читання 

лекцій та консультацій, 

проведення наукових досліджень 

та семінарів. Проведення 

спільних досліджень з 

актуальних наукових питань, що 

представляють взаємний інтерес. 

Обмін практичним досвідом та 

інформацією з проблем 

педагогіки, методів навчання, 

структури та змісту вищої освіти. 

Обмін науковими публікаціями, 

навчальними матеріалами, 

навчальними планами, 

навчальними програмами, 

довідковою літературою, а також 

виставками, що показують 

досягнення як переговорних ВНЗ. 

Болгарія Трокійський 

університет 

(Стара Загора) 

 

 

 

 

 

2017-2022 

роки 

Розробка спільних науково-

дослідних робіт, обмін 

викладачів, публікація статей, 

резюме та матеріалів 

дослідження в наукових 

періодичних виданнях та 

збірниках наукових праць, обмін 

інформацією щодо організації 

міжнародних семінарів, 

конференцій,  

обмін освітніми програмами, 

включаючи програми 

аспірантури, обмін науковою, 

освітньою літературою, 

взаємообмін студентів, - 

магістрантів, аспірантів, 

докторантів для навчання, 

проходження практики та участі 

в семінарах та конференціях. 
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Додаток 3 

Інформація про іноземних студентів, які навчаються у 

 Харківській державній зооветеринарній академії   

 

№ 

п/п 

Ч
ас

ти
н

а 

св
іт

у
 

  

К
р

аї
н

а 

В
сь

о
го

 

н
ав

ч
ає

ть
ся

 

С
л
у

х
ач

ів
 

п
ід

го
то

в
ч
о

го
 

в
ід

д
іл

ен
н

я
 

С
ту

д
ен

ті
в
 

А
сп

ір
ан

ті
в
 

М
аг

іс
тр

ат
у
р

а 

1 Азія Азербайджан 1 - 1 - - 

  Афганістан 2 2 - - - 

  Ізраїль 14 - 13 - 1 

  Ірак 1 1    

  Йорданія 5 3 1 - 1 

  Китай 1 1    

  Кіпр 1 -  - 1 

  Ліван 7 - 7 - - 

  Палестина 4 - 2 - 2 

2 Америка США 1 - 1 - - 

3 Африка Алжир 1 1 - - - 

  Єгипет 1 1    

  Гана 1 1 - - - 

  Камерун 1 - 1 - - 

  Кот-д`Івуар 1 -  - 1 

  Мадагаскар 2 - - - 2 

  Марокко 41 - 30 - 11 

  Судан 1 - 1 - - 

  Туніс 3 - 3 - - 

4 Європа Росія 1 - - - 1 

 Всього 20 90 10 60 - 20 

 

 

 

 

 


