
Засідання вченої ради  

Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва 

від 03 лютого 2016 року 
 

1. ПРО ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА 

ПОЗБАВЛЕННЯ ЦЬОГО СТАТУСУ» (Доповідач – перший проректор, професор 

Дегтярьов В.В.) 

УХВАЛИЛИ: заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора, 

професора Дегтярьова В.В. щодо проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку надання вищому навчальному закладу 

статусу національного, підтвердження та позбавлення статусу» вчена рада 

університету постановляє: 

1. Розпочати проведення робіт щодо підготовки моніторингового звіту 

університету про виконання Критеріїв. 

2. Ректору університету, проректорам, деканам факультетів,завідувачам 

кафедр привести у повну відповідність систему внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості освіти згідно частини другої статті 16 

Закону України «Про вищу освіту». 

3. Першому проректору університету, проф. Дегтярьову В.В., керівнику 

навчального відділу Пустовойт Т.О., деканам факультетів до 1.05.2016 року 

розробити Положення про оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників університету. 

4. Проректору з навчально-виховної роботи, проф. Петрову 

В.М.,завідувачам кафедр забезпечити ефективну систему запобігання та 

виявлення академічного плагіату у наукових працях викладачів і здобувачів 

вищої освіти. 

5. Проектору з науково-педагогічної роботи, проф. Пасемко Г.П. 

регулярно оприлюднювати оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб. 

6. Директору Інституту післядипломної освіти, проф. Рожкову А.О. 

забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників згідно ліцензійних вимог. 

7. Завідувачам кафедр проводити постійну роботу щодо підвищення 

якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр. Результати цієї 

роботи заслуховувати на засіданнях Вченої ради університету. 

8. Директору Інституту післядипломної освіти, проф. Рожкову А.О., 

деканам факультетів провести роботу щодо організації стажування викладачів і 

студентів (не менше трьох місяців) в іноземних вищих навчальних закладах 

(наукових установах) за межами України. 



9. Проректору з навчально-виховної роботи, проф. Петрову В.М., 

деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити постійну участь 

студентів університету у ІІ етапі всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ етапі 

всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-

наукових конкурсах, Всеукраїнській Універсіаді, які проводяться або визнані 

Міністерством освіти і науки України. 

10. Проректору з навчально-виховної роботи, проф. Петрову В.М., 

деканам факультетів, завідувачам кафедр провести роботи щодо розширення 

кількості ІІ етапів студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових 

робіт, які проводяться на базі університету. 

11. Директору Центру підготовки іноземних громадян Попову А.С., 

деканам факультетів проводити постійну роботу щодо збільшення контингенту 

іноземних студентів. 

12. Зобов’язати завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників 

щорічно видавати не менше однієї наукової праці у періодичних виданнях, які 

включено до науко метричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection, 

інших науко метричних базах, визнаних Міністерством освіти і науки України. 

13. Проректору з навчально-виховної роботи, проф. Петрову В.М., 

головним редакторам Вісників ХНАУ провести роботу щодо включення 

наукових журналів університету до науко метричних баз Scopus, Web of Science 

Core Collection, інших науко метричних баз, визнаних Міністерством освіти і 

науки України. 

14. Проректору з навчально-виховної роботи, проф. Петрову В.М., 

завідувачам відповідних кафедр забезпечити дієву роботу аспірантури і 

докторантури в університеті. 

15. Завідувачам кафедр, науково-педагогічним працівникам щорічно 

подавати не менше однієї заявки на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної 

власності (винаходів, корисних моделей, раціоналізаторських пропозицій, 

сортів рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп’ютерних програм 

тощо). 

16. Вченій раді університету розглядати виконання цього рішення не 

менше 2-х разів на рік. 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету, 

проф. Пузіка В.К. 

 

2. ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2015-2016 н.р. 
(Доповідач – перший проректор, професор Дегтярьов В.В.) 

УХВАЛИЛИ: заслухавши та обговоривши інформацію першого 

проректора, професора Дегтярьова В.В. щодо підсумків зимової екзаменаційної 

сесії 2015-2016 навчального року по ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Вчена рада 

університету постановляє: 



1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року 

прийняти до відома. 

2. Деканам факультетів і викладачам підвищити контроль за навчанням та 

відвідуванням занять студентами. 

3. Деканам факультетів: 

- проводити роботу щодо підвищення абсолютної та якісної успішності 

студентів на факультетах; 

- особливу увагу звернути на підвищення абсолютної та якісної 

успішності студентів магістратури спеціальностей: «Карантин рослин», 

«Оцінка землі та нерухомого майна», «Насінництво та насіннєзнавство», 

«Садово-паркове господарство», «Екологія», які будуть проходити 

акредитацію; 

- забезпечити дійовий контроль за проведенням іспитів в ході 

екзаменаційної сесії, правильним оформленням екзаменаційних відомостей, 

інформацію про виявлені факти порушень в ході проведення заліків і екзаменів 

оперативно подавати до навчального відділу. 

4. Викладачам: 

- підвищити об’єктивність оцінювання знань студентів; 

- під час проведення екзаменаційної сесії своєчасно повертати в деканати 

факультетів повністю і правильно оформлені екзаменаційні відомості. 

5. Кафедрам університету проводити роботу по організаційно-

методичному забезпеченню поточного та підсумкового контролю студентів. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

проректора, професора Дегтярьова В.В. 

 

3. ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І 

ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ (Доповідач – 

перший проректор, професор Дегтярьов В.В.) 

УХВАЛИЛИ: затвердити із змінами  

Норми часу для планування й обліку Навчальної роботи науково-

педагогічних працівників університету на 2016-17 навчальний рік. 

 

№ 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи відповідно до 

наказу МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу у 

відповідності до наказу 

МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу 

для ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Примітки 

1  Проведення співбесіди з 

вступниками  

0,25 години кожному 

членові комісії на одного 

вступника  

0,25 години кожному 

членові комісії на одного 

вступника 

Кількість членів 

комісії на потік 

(групу) вступників – 

не більше трьох осіб 

включаючи голову 

комісії. Представники 



№ 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи відповідно до 

наказу МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу у 

відповідності до наказу 

МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу 

для ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Примітки 

ректорату 

навантаження не 

пишуть.    

2  Проведення випускних 

екзаменів довузівської 

підготовки та вступних 

екзаменів до вищих 

навчальних закладів:  

       

- усних  0,25 години кожному 

членові комісії на одного 

слухача (вступника)  

0,25 години кожному 

членові комісії на одного 

слухача (вступника) 

Кількість членів 

комісії на потік 

(групу) – не більше 

трьох осіб  

- тестових  до 3 годин для проведення 

тестування на потік 

(групу) слухачів, 

вступників 

до 3 годин для проведення 

тестування на потік 

(групу) слухачів, 

вступників  

Роботу перевіряє один 

член комісії.Кількість 

членів комісії на потік 

(групу) - не більше 

двох осіб 

4  Читання лекцій  1 година за одну 

академічну годину  

 1 година за одну 

академічну годину 

Читання лекцій з 

дисципліни на денній  

та заочній формах 

ведеться одним і 

тим же викладачем 

5  Проведення практичних 

занять (до складу 

практичних занять 

входять:  

 тренінг;  

 майстер-клас; 

 практичні заняття на 

підприємстві, 

організації, установі) 

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину  

 

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину 

 

З окремих навчальних 

дисциплін (фізичне 

виховання, іноземна 

мова, інші) що 

регламентується 

відповідними 

нормативними 

документами, 

допускається поділ 

академічної групи на 

підгрупи з чисельніс-

тю до 15 студентів з 

урахуванням особливо-

стей вивчення цих 

дисциплін і забезпе-

чення умов охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльностісту

дентів 



№ 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи відповідно до 

наказу МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу у 

відповідності до наказу 

МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу 

для ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Примітки 

6  Проведення лабораторних 

занять  

1 година на половину 

академічної групи за одну 

академічну годину  

1 година на половину 

академічної групи за одну 

академічну годину 

(у звичайних умовах – 1 

година на академічну групу 

за одну академічну годину) 

 

З окремих навчальних 

дисциплін, що регла-

ментуєтьсявідповід-

ними нормативними 

документами, допус-

кається поділ акаде-

мічної групи на під-

групи з чисельністю 

до 15 студентів з 

урахуванням особли-

востей вивчення цих 

дисциплін і забезпе-

чення умов охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльностісту

дентів 

7  Проведення семінарських 

занять   

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину  

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину  

 

8 Проведення навчальних 

занять зі студентами в 

спортивно-оздоровчому 

таборі 

 

 

до 6 годин на день на 

одну академічну групу  

до 6 годин на одну 

академічну групу для 

одноденного 

туристичного 

навчального походу 

за наявності графіка 

проведення навчальних 

занять в спортивно-

оздоровчому таборі, 

затвердженого в 

порядку, визначеному 

Вченою радою 

університету  

 

9  Проведення 

індивідуальних занять  

Від загального обсягу 

навчального часу, 

відведеного на вивчення 

навчальної дисципліни на 

академічну групу: 

- до 10 % для ОКР 

«молодший спеціаліст», 

«бакалавр»; 

- до 15 % для ОКР 

«спеціаліст»; 

- до 20 % для ОКР 

«магістр»  

Від загального обсягу 

навчального часу, 

відведеного на вивчення 

навчальної дисципліни на 

академічну групу: 

- до 10 % для ОР 

«бакалавр»; 

- до 10 % для ОР  

«магістр»  

Час для проведення 

індивідуальних занять 

виділяється 

викладачам за 

наявності 

індивідуального 

графіка проведення 

навчальних занять, 

затвердженого в 

порядку, визначеному 

Вченою радою 

університету  

11  Проведення 

екзаменаційних 

консультацій   

- вступний екзамен: 

2 години на потік (групу); 

- вступний екзамен: 

2 години на потік; 

 

- семестровий екзамен:  

2 години на академічну 

групу; 

- семестровий екзамен:  

2 години на академічну 

групу; 

 



№ 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи відповідно до 

наказу МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу у 

відповідності до наказу 

МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу 

для ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Примітки 

- державний екзамен: 

2 години на академічну 

(екзаменаційну) групу з 

кожної навчальної 

дисципліни, що входить 

до програми державного 

екзамену  

- підсумковий екзамен:  

2 години на потік з 

кожної навчальної 

дисципліни, що входить 

до програми державного 

екзамену 

 

14  Керівництво і приймання 

(захист) індивідуальних 

завдань, передбачених 

навчальним планом:  

 

   

 

   

Сукупна кількість 

курсових 

робіт(проектів) одна 

на семестр 

    

- курсових робіт із фахових 

навчальних 

дисциплін (комплексна 

курсова робота) 

3 години на курсову 

роботу, у тому числі 0,33 

години кожному членові 

комісії на проведення 

захисту  

2 години на курсову 

роботу, у тому числі 0,33 

години кожному членові 

комісії на проведення 

захисту  

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб  

Курсова робота одна 

на семестр 

- курсових проектів із 

загальноінженерних 

навчальних 

дисциплін (комплексний 

курсовий проект (робота)) 

3 години на курсовий 

проект, у тому числі 0,33 

години кожному членові 

комісії на проведення 

захисту  

3 години на курсовий 

проект, у тому числі 0,33 

години кожному членові 

комісії на проведення 

захисту 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб  

Курсовий проект 

один на семестр 

- курсових проектів із 

фахових навчальних 

дисциплін  

4 години на курсовий 

проект, у тому числі 0,33 

години кожному членові 

комісії на проведення 

захисту  

3 години на курсовий 

проект (роботу), у тому 

числі 0,33 години 

кожному членові комісії 

на проведення захисту 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб  

Курсовий проект 

одна на семестр 

15  Проведення заліку  2 години на академічну 

групу  

2 години на академічну 

групу 

 

16  Проведення залікового 

туристського навчально-

тренувального походу, 

передбаченого 

навчальним планом  

 

 

6 годин для кожного 

викладача, який бере 

участь у поході  

до 6 годин на день на одну 

академічну групу для 

навчально-тренувального 

походу 

за наявності графіка 

проведення навчальних 

занять в спортивно-

оздоровчому таборі, 

затвердженого в 

порядку, визначеному 

Вченою радою 

університету  

17  Проведення семестрових 

екзаменів:  

   

   

 

- в усній формі  0,33 години на одного 

студента  

0,33 години на одного 

студента  

 



№ 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи відповідно до 

наказу МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу у 

відповідності до наказу 

МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу 

для ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Примітки 

- у письмовій формі  до 3 годин на академічну 

групу; 

0,50 години на перевірку 

однієї роботи 

до 3 годин на академічну 

групу, в тому числі 2    

години на  перевірку 

проводиться в 

тестовій формі 

18  Керівництво навчальною і 

виробничою практикою  

Норми часу визначаються 

нормативними 

документами з організації 

практики  

 

НАВЧАЛЬНА 

ПРАКТИКА: 

 

6 годин на академічну 

групу на місці на день ; 

8 годин на академічну 

групу на виїзді на день. 

 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧА 

( ПЕРЕДДИПЛОМНА 

ПРАКТИКА): 

 

Одна годин на тиждень на 

студента, у т.ч. перевірка 

звіту 

 

 

 

19  Проведення державних 

екзаменів  

0,50 години на одного 

студента голові та 

кожному членові 

державної екзаменаційної 

комісії  

0,50 години на одного 

студента голові та кожному 

членові екзаменаційної 

комісії  

Кількість членів 

комісії – не більше 

чотирьох осіб, 

включаючи голову 

комісії та секретаря. 

Представники 

ректорату 

навантаження не 

пишуть.   

20  

 

Керівництво, консульту-

вання, рецензування та 

проведення захисту 

дипломних проектів 

(робіт): 

 

   

 

   

 

- освітньо-кваліфікаційний 

рівень «СПЕЦІАЛІСТ»;  

до 30 годин на одного 

студента, у тому числі: 

по 0,50 години голові та 

кожному членові 

державної екзаменаційної 

комісії; 

до 24,5 години керівнику і 

консультантам; 

до 3 годин рецензенту  

20 годин на одного 

студента, у тому числі: 

по 0,5 години голові та 

кожному членові 

державної екзаменаційної 

комісії; 

до 16годин керівнику і 

консультантам; 

до 2 годин рецензенту. 

Кількість членів 

комісії - не більше 

чотирьох осіб. 

включаючи голову 

комісії та секретаря. 

Представники 

ректорату 

навантаження не 

пишуть.   

За одним керівником 

закріплюється до 

восьми дипломних 

проектів (робіт) за 

всіма формами 



№ 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи відповідно до 

наказу МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу у 

відповідності до наказу 

МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу 

для ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Примітки 

навчання  

 

- освітньо-кваліфікаційний 

рівень «МАГІСТР»  

до 40 годин на одного 

студента, у тому числі: 

по 0,50 години голові та 

кожному членові 

державної екзаменаційної 

комісії; 

до 33,5 години керівнику і 

консультантам; 

до 4 годин рецензентам  

30 годин на одного 

студента, у тому числі: 

по 0,5 години голові та 

кожному членові 

державної екзаменаційної 

комісії; 

25 години керівнику і 

консультантам; 

3 години рецензенту. 

Кількість членів 

комісії - не більше 

чотирьох осіб. 

включаючи голову 

комісії та секретаря. 

Представники 

ректорату 

навантаження не 

пишуть.   

За одним керівником 

закріплюється до 

п'яти дипломних 

проектів (робіт)за 

всіма формами 

навчання  

21  Рецензування рефератів 

при вступі до аспірантури 

та складанні 

кандидатських екзаменів  

3 години за один реферат 3 години за один реферат   

   

 

22  Проведення вступних 

екзаменів до аспірантури 

та кандидатських 

екзаменів  

1 година кожному 

екзаменатору на одного 

вступника, аспіранта 

(здобувача)  

1 година кожному 

екзаменатору на одного 

вступника, аспіранта 

(здобувача) 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб  

 

23  Керівництво аспірантами  50 годин щороку на 

аспіранта   

50 годин щороку на 

аспіранта   

   

 

24  Наукове консультування 

докторантів (до 3 років)  

50 годин щороку на 

докторанта  

50 годин на докторанта  

   

 

25  Керівництво здобувачами  

(до 5 років)  

25 годин щороку на 

здобувача  

25 годин на здобувача 

   

 

26  Керівництво стажуванням 

викладачів  

8 годин на одного 

викладача-стажиста за 

один місяць, але не 

більше 30 годин на один 

навчальний рік   

8 годин на одного 

викладача-стажиста за 

один місяць, але не 

більше 30 годин на один 

навчальний рік  

Для стажистів-викла-

дачів і стажистів-

дослідників, зарахова-

них на ці посади тер-

міном до двох років  



№ 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи відповідно до 

наказу МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу у 

відповідності до наказу 

МОН України  

№ 450 від 07.08.2002 р. 

Норми часу 

для ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Примітки 

27  Проведення тематичних 

дискусій, науково-

практичних конференцій 

слухачів вищих 

навчальних закладів 

післядипломної освіти та 

структурних підрозділів 

післядипломної освіти 

вищих навчальних 

закладів  

1 година за одну 

академічну годину для 

кожного викладача  

1 година за одну 

академічну годину для 

кожного викладача  

Кількість викладачів - 

не більше трьох осіб  

28  Керівництво стажуванням 

слухачів вищих 

навчальних закладів 

післядипломної освіти та 

структурних підрозділів 

післядипломної освіти 

вищих навчальних 

закладів на підприємствах, 

в установах та 

організаціях  

5 годин на тиждень на 

одного слухача   

5 годин на тиждень на 

одного слухача   

 

Стажування 

проводиться 

викладачами 

університету   

29  Рецензування рефератів 

слухачів вищих 

навчальних закладів 

післядипломної освіти та 

структурних підрозділів 

післядипломної освіти 

вищих навчальних 

закладів 

3 години на реферат    3 години на реферат   

30  Керівництво, 

консультування, 

рецензування та 

проведення захисту 

випускних робіт слухачів 

вищих навчальних 

закладів післядипломної 

освіти та структурних 

підрозділів післядипломної 

освіти вищих навчальних 

закладів  

до 10 годин на одного 

слухача, у тому числі: 

по 0,33 години голові та 

кожному членові комісії; 

до 2 годин рецензенту  

до 10 годин на одного 

слухача, у тому числі: 

по 0,33 години голові та 

кожному членові комісії; 

до 2 годин рецензенту 

 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб   

31  Проведення випускних 

екзаменів слухачів вищих 

навчальних закладів 

післядипломної освіти та 

структурних підрозділів 

післядипломної освіти 

вищих навчальних 

закладів  

0,50 години на одного 

слухача голові та 

кожному членові 

екзаменаційної комісії   

0,5 години на одного 

слухача голові та 

кожному членові 

екзаменаційної комісії   

 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб  

 



4. ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 

УНІВЕРСИТЕТУ на ІІ ПІВРІЧЧЯ 2015-2016 н.р. (Доповідач – перший проректор, 

професор Дегтярьов В.В.) 

УХВАЛИЛИ: на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

08.10.2015 р. № 797 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.03.2008 р. № 165», за особливі успіхи у навчанні та науково 

технічній творчості студентів призначити з 1 січня по 31 серпня 2016 р. 

стипендію Вченої ради університету в розмірі 945 грн. кожному таким 

студентам: 

- Берлогу Владиславу Анатолійовичу – студенту ІІІ курсу 1 групи 

факультету лісового господарства напрямку підготовки «Лісове і садово-

паркове господарство»; 

- Малиш Ірині Анатоліївні – студентці першого року навчання за ОР 

«Магістр» факультету менеджменту і економіки спеціальності «Економіка 

підприємства»; 

- Семененко Анастасії Володимирівні – студентці ІІІ курсу 1 групи 

факультету менеджменту і економіки напряму підготовки «Менеджмент»; 

- Шикулі Тетяні Сергіївні – студентці IV курсу 2-ї групи факультету 

інженерів землевпорядкування напряму підготовки «Геодезія, картографія та 

землеустрій»; 

- Моісеєнко Вероніці Сергіївні – студентці ІІІ курсу 4-ї групи 

агрономічного факультету напряму підготовки «Агрономія» (Селекція і 

генетика с.-г. культур); 

- Крамаренку Сергію Олексійовичу – студенту IV курсу 5-ї групи 

агрономічного факультету напряму підготовки «Агрономія» 

(Плодоовочівництво і виноградарство); 

- Брагі Євгенію Володимировичу – студенту ІІІ курсу 2-ї групи 

агрономічного факультету напряму підготовки «Агрономія»; 

- Тетеріній Інні Сергіївні – студентці IV курсу 2-ї групи факультету 

агрохімії та ґрунтознавства напряму підготовки «Агрономія»; 

- Рисенко Марії Миколаївні – студентці ІІ курсу факультету захисту рослин 

напряму підготовки «Захист рослин»; 

- Свириденко Марії Іванівні – студентці ІІІ курсу 1-ї групи факультету 

обліку і фінансів напряму підготовки «Облік і аудит»; 

- Блудовій Вікторії Валеріївні – студентці першого року навчання за ОР 

«Магістр» факультету обліку і фінансів спеціальності «Фінанси і кредит»; 

- Ігнатенко Ганні Вікторівні – студентці ІІІ курсу факультету захисту 

рослин напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування». 
 

5. - ПРО ВИСУНЕННЯ ЦИКЛУ ПРАЦЬ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

 



- ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ АВТОРІВ ЦИКЛУ 

НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ 

СТІЙКОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ТА ЇХ 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ» кандидата біологічних наук, 

доцента, докторанта кафедри ботаніки і фізіології рослин КАРПЦЯ ЮРІЯ 

ВІКТОРОВИЧА  
(Доповідач – зав. кафедри ботаніки і фізіології рослин, професор Колупаєв Ю.Є.) 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Рекомендувати до висунення на здобуття щорічної премії Верховної Ради 

України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок циклу наукових праць 

«ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ І 

ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ТА ЇХ ФІЗІОЛОГО-

БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ».  

Результат таємного голосування:ЗА –58, ПРОТИ – немає, НЕДІЙСНИХ 

БЮЛЕТЕНІВ– немає.  

УХВАЛИЛИ: 

2) Підтримати включення до переліку авторів циклу наукових праць 

«ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ І 

ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ТА ЇХ ФІЗІОЛОГО-

БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ» кандидата біологічних наук, доцента, 

докторанта кафедри ботаніки і фізіології рослин Карпця Юрія Вікторовича 

(Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва).  

 

6. ПРО ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТУР НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЙ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ (Доповідач – 

проректор з навчально-виховної роботи, професор університету Петров В.М.) 

УХВАЛИЛИ: - згідно результатів таємного голосування із 58 розданих 

бюлетенів, «за» – 58, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, 

рекомендувати Станкевича Сергія Володимировича, кандидата с.-г. наук, 

старшого викладача кафедри зоології та ентомології на здобуття стипендії 

Кабінету Міністрів України для молодих учених; 

- згідно результатів таємного голосування із 58 розданих бюлетенів, «за» – 

58, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати Головань 

Лариси Володимирівни, кандидата с.-г. наук, доцента кафедри екології та 

біотехнології на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених; 

- згідно результатів таємного голосування із 58 розданих бюлетенів, «за» – 

57, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати Степаненко 



Тетяни Олександрівни, кандидата екон. наук, доцента кафедри 

землевпорядного на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих учених. 

 

 

 


