
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання вченої ради

Полтавського державного аграрного університету 

«23» червня 2022 р. м. Полтава № 18

Присутні:
Голова ради -  Аранчій Валентина 
Учений секретар -  Булах Тетяна 
Члени ради: 59 з 70 осіб

Порядок денний:
2. Про представлення науково-педагогічних працівників Полтавського 
державного аграрного університету до присвоєння вчених звань доцента:
-  Ковальчука Станіслава Богдановича -  по кафедрі загальнотехнічних 

дисциплін;
-  Шаферівського Богдана Сергійовича -  по кафедрі технологій дрібного 

тваринництва (доповідає Галич Олександр).

2.2. СЛУХАЛИ: про представлення до присвоєння вченого звання доцента 
Шаферівського Богдана Сергійовича, кандидата сільськогосподарських наук, 
доцента кафедри технологій дрібного тваринництва.
Галич Олександр, перший проректор, заступник голови вченої ради (постійна 
комісія вченої ради університету -  атестаційна) доповів про зміст атестаційної 
справи здобувана вченого звання доцента Шаферівського Богдана Сергійовича, 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри технологій дрібного 
тваринництва.
Рішенням Атестаційної комісії вченої ради університету від 22 червня 2022 
року протокол № 5 атестаційна справа Шаферівського Богдана Сергійовича, 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри технологій дрібного 
тваринництва Полтавського державного аграрного університету винесена на 
розгляд вченої ради університету щодо присвоєння вченого звання доцента. 
Доповідач визначив навчально-методичні та наукові публікації, дані апробації 
професійної діяльності та етапи атестації Шаферівського Богдана Сергійовича.

1. Шаферівський Богдан Сергійович, 1987 року народження.
2. 2009 року з добувач закінчив Полтавську державну аграрну академію за 

спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 
отримав кваліфікацію магістра, технолога-дослідника з виробництва і 
переробки продукції тваринництва.

3. Кандидат сільськогосподарських наук з 2014 року. Дисертацію 
захищено 06 листопада 2014 року в спеціалізованій вченій раді К.44.351.01 
Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України,



Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України, 
отримано диплом ДК № 025626.

4. Здобувай вченого звання не має.
5. Переведено на посаду доцента кафедри розведення і генетики 

сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії із 01 
вересня 2017 року. Наказ від 29 серпня 2017 року № 563-к.

Переведено на посаду доцента кафедри технологій дрібного 
тваринництва Полтавської державної аграрної академії із 01 вересня 2019 року 
по 10 листопада 2020 року. Наказ від 27 серпня 2019 року № 481-к.

Прийнято на посаду доцента кафедри технологій дрібного тваринництва 
Полтавської державної аграрної академії із 11 листопада 2020 року. Наказ від 
05 листопада 2020 року № 587-к.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2020 року 
№ 1283 Полтавській державній аграрній академії змінено тип та перейменовано 
на Полтавський державний аграрний університет. Здобувай є доцентом кафедри 
технологій дрібного тваринництва Полтавського державного аграрного 
університету із 05 серпня 2021 року до цього часу.

6. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах -  10
років 10 місяць, у тому числі, в Полтавському державному аграрному 
університеті -  10 років 10 місяць, на кафедрі технологій дрібного тваринництва 
-  2 роки 08 місяць.

7. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних 
закладах освіти:

04.01.2011 -  30.06.2012 -  асистент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин по строковому трудовому договору Полтавської 
державної аграрної академії;

03.09.2012 -  30.06.2013 -  асистент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин по строковому трудовому договору Полтавської 
державної аграрної академії;

19.03.2013 -  30.06.2013 -  асистент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин по строковому трудовому договору Полтавської 
державної аграрної академії;

02.09.2013 -  30.06.2014 -  асистент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин по строковому трудовому договору Полтавської 
державної аграрної академії;

01.09.2014 -  31.08.2015 -  асистент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин по строковому трудовому договору Полтавської 
державної аграрної академі;

01.09.2015 -  31.08.2017 -  старший викладач кафедри розведення і 
генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної 
академії;

01.09.2017 -  09.11.2017 -  доцент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин до обрання за конкурсом Полтавської державної 
аграрної академії;

10.11.2017 -  31.08.2018 -  доцент кафедри розведення і генетики



сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії, як 
обраного за конкурсом;

01.09.2018 -  31.08.2019 -  доцент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії;

01.09.2019 -  10.11.2020 -  доцент кафедри технологій дрібного 
тваринництва Полтавської державної аграрної академії;

11.11.2020 -  04.08.2021 -  доцент кафедри технологій дрібного 
тваринництва Полтавської державної аграрної академії;

05.08.2021 -  до цього часу -  доцент кафедри технологій дрібного 
тваринництва Полтавського державного аграрного університету.

8. Здобувай веде основні навчальні курси: «Розведення
сільськогосподарських тварин» (18 лекційних годин), «Технологія виробництва 
продукції бджільництва» (16 лекційних годин) для здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеню «Бакалавр». «Біотехнологічні методи прогнозування 
продуктивності сільськогосподарських тварин» (16 лекційних годин) для 
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктор філософії. Здійснює 
керівництво магістерськими дипломними роботами, проводить лабораторні та 
практичні заняття. Методичне забезпечення навчальних курсів розроблене в 
повному обсязі.

9. Науково-дослідна робота з добувачем здійснюється в межах розробки і 
застосування методів підвищенню господарсько-корисних ознак гібридних 
свиней.

10. Участі у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів здобувач 
не брав.

11. Здобувач з 2021 року виконує обов’язки голови науково-методичної 
ради Полтавського державного аграрного університету зі спеціальності 204 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

12. Здобувач отримав сертифікат № 000763, який підтверджує рівень 
володіння польською мовою (на рівні В2), у 2021 році.

Здобувач пройшов міжнародне підвищення кваліфікації, курс програми 
професійної підготовки наукового та педагогічного персоналу, що 
підтверджено відповідним сертифікатом № KRA200126. Курс підготовки 
проводився в закладі освіти «Центр Освітнього Консультування», м. Краків, 
Польща. Період міжнародного стажування -  із 13 січня 2020 року по 26 січня 
2020 року, 108 год.

13. Має 139 публікацій, з них 88 наукових та 51 навчально-методичного 
характеру, у тому числі, 30 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і 
міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 124 праць, з них 73 
наукових та 51 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту -  1 стаття 
у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus.

Наукові праці опубліковані в періодичних виданнях, які включені до 
наукометричної бази Scopus:

1. Bondar, М., Skoromna, О., Ponomarenko, N., Tesliuk, H., Honcharova, 
I., Nedosiekova, N., Shaferivskyi, B., Zakharchenko, R. Improving the unit for



melting cheese masses. E astern -E u ropean  Jou rn a l o f  E n terp rise  T echnologies. 2021.
Vol. 6 (11(114)). P. 99-105.
doi: https://d0i.0rg/l0.15587/1729-4061.2021.246300.

14. Відкрита лекція на тему: «Технологія одержання основних продуктів 
бджільництва» з дисципліни «Технологія виробництва продукції 
бджільництва» була проведена 03 листопада 2021 року для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти другого курсу освітнього ступеню 
«Бакалавр» освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва факультету технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва. Лекція була обговорена на 
засіданні кафедри технологій дрібного тваринництва. Дана позитивна оцінка. 
Протокол № 5 від ЗО листопада 2021 року.

15. Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні 
кафедри технологій дрібного тваринництва. Дана позитивна оцінка.

16. Висновок кафедри технологій дрібного тваринництва про науково- 
педагогічну діяльність та відповідність основним критеріям оцінки науково- 
педагогічної діяльності здобувана вченого звання доцента, які визначені 
пунктом 5, розділу II «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково- 
педагогічним працівникам», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 14.01.2016 № 13, наданий. Рекомендовано присвоїти вчене звання 
доцента на засіданні кафедри технологій дрібного тваринництва 14 березня 
2022 року, протокол № 9 та на засіданні вченої ради факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 17 червня 2022 року, 
протокол № 10.

ВИСТУПИЛИ:
1. Аранчій Валентина, голова вченої ради університету, в.о. ректора з 
пропозицією перейти до обговорення вищезазначеного питання.
2. Усенко Світлана, завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва 
зазначила, що Шаферівський Богдан Сергійович, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій дрібного 
тваринництва зарекомендував себе професійним викладачем, сумлінним 
дослідником. Має достатню кількість наукових публікацій та науково- 
методичних розробок.
Виступаючий вніс пропозицію: підтримати рішення вченої ради факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва від 17 червня 2022 
року, протокол № 10, рішення кафедри технологій дрібного тваринництва від 
14 березня 2022 року, протокол № 9 щодо присвоєння вченого звання доцента 
Шаферівському Богдану Сергійовичу, кандидату сільськогосподарських наук, 
доценту кафедри технологій дрібного тваринництва.

СЛУХАЛИ: Аранчій Валентина, голова вченої ради університету, в.о. ректора 
внесла пропозицію включити кандидатуру Шаферівського Богдана 
Сергійовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри

https://d0i.0rg/l0.15587/1729-4061.2021.246300


технологій дрібного тваринництва в бюлетень для таємного голосування щодо 
присвоєння вченого звання доцента.
Запропонувала обрати членів лічильної комісії у кількості трьох осіб, 
персонально: Канцедал Наталії, професора кафедри бухгалтерського обліку та 
економічного контролю; Локес-Крупки Терезії, завідувача кафедри терапії 
імені професора П.І. Локеса; Сіренко Олени, завідувача аспірантури і 
докторантури.

ВИРІШИЛИ:
1. Внести до бюлетеня для таємного голосування кандидатуру Шаферівського 
Богдана Сергійовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри 
технологій дрібного тваринництва щодо присвоєння вченого звання доцента.
2. Обрати членів лічильної комісії у кількості трьох осіб, персонально: 
Канцедал Наталії, професора кафедри бухгалтерського обліку та економічного 
контролю; Локес-Крупки Терезії, завідувача кафедри терапії імені професора 
П.І. Локеса; Сіренко Олени, завідувача аспірантури і докторантури.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: Канцедал Наталія, професор кафедри бухгалтерського обліку та 
економічного контролю внесла пропозицію затвердити протокол засідання 
лічильної комісії вченої ради університету з питання розподілу обов’язків між 
членами лічильної комісії № 1 від 23 червня 2022 року.

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол засідання лічильної комісії вченої ради 
університету з питання розподілу обов’язків між членами лічильної комісії № 
1 від 23 червня 2022 року.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: Канцедал Наталія, професор кафедри бухгалтерського обліку та 
економічного контролю, голова лічильної комісії доповіла про результати 
таємного голосування щодо присвоєння вченого звання доцента 
Шаферівському Богдану Сергійовичу, кандидату сільськогосподарських наук, 
доценту кафедри технологій дрібного тваринництва.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити протокол засідання лічильної комісії вченої ради університету 
щодо присвоєння вченого звання доцента № 3 від 23 червня 2022 року.
2. На підставі результатів таємного голосування («за» -  59, «проти» -  немає, 
недійсних бюлетенів -  немає, роздано бюлетенів -  59, опущено в урну 
бюлетенів -  59) присвоїти Шаферівському Богдану Сергійовичу, кандидату 
сільськогосподарських наук, доценту кафедри технологій дрібного 
тваринництва вчене звання доцента.



3. Ученому секретарю до 01 липня 2022 року оформити атестаційну справу 
Шаферівського Б. С. відповідно до вимог розділу IV «Порядку присвоєння 
вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 №13 та надіслати її 
до Міністерства освіти і науки України.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

З оригіналом згідно. 
Учений секретар

Голова вченої ради уніве]: Валентина АРАНЧІИ


