
 



Колупаєву Ю.Є. – спеціальність 091 «Біологія» 

Олійнику О.В. – спеціальність 051 «Економіка» 

Туренку В.П. – спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» 

Ульянченку О.В. – спеціальність 073 «Менеджмент» 

протягом 2019/20 навчального року підготувати акредитаційні справи для 

проходження акредитації освітніх програм відповідно до затверджених графіків. 

4.4. Професорсько-викладацькому складу, що займається підготовкою 

аспірантів, активізувати роботу щодо заохочення вступу до аспірантури 

обдарованої студентської молоді з числа студентів другого (магістерського) 

освітнього рівня на всі форми навчання у 2020 році. 
 

5. Затвердити програму святкування 203-ї річниці від Дня заснування 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 
 

6. 

6.1. Розпочати організаційну підготовку до проведення Всеукраїнської 

олімпіади для профорієнтаційної орієнтації вступників з української мови та 

літератури; біології; математики; історії України. 

6.2. Посилити точкову профорієнтацію співробітниками університету. 

6.3. Запроваджувати нові форми профорієнтації, серед яких квести для 

школярів, виїзні лекції, підготовка МАНівських робіт, екскурсії по ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва. 

6.4. Удосконалити представлення електронного контенту профорієнтації, 

зокрема активізувати оновлення веб-сайту, сторінок ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 

соціальних мережах. 

6.5. Запроваджувати форми мотивації найбільш активних співробітників 

профорієнтаційної роботи. 

6.6. Посилити профорієнтаційну співпрацю з органами місцевого 

самоврядування. 

6.7. Обговорити доповідь проректора з науково-педагогічної та виховної 

роботи С.І. Василішина на зборах професорсько-викладацького складу. 
 

7. 

7.1. Вивести із складу комісії для визначення та оцінювання якості змісту 

та результатів освітньої діяльності університету: 

- Головань Ларису Володимирівну, канд. с.-г. наук, доцента кафедри 

екології та ентомології; 

- Козлову Ольгу Іванівну, канд. с.-г. наук, доцента кафедри ґрунтознавства; 

- Лідовську Яну Юріївну, здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 4 курсу. 

7.2. Ввести до складу комісії для визначення та оцінювання якості змісту та 

результатів освітньої діяльності університету: 

- Станкевича Сергія Володимировича, канд. с.-г. наук, доцента кафедри 

зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова; 

- Шевченка Миколу Вікторовича, доктора с.-г. наук, завідувача кафедри 

землеробства ім. О.М. Можейка;  

- Лідовську Яну Юріївну, здобувача другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 
 

8. Затвердити план роботи адміністративно-господарської частини на 

2019/20 н.р.  



 

9. Затвердити перерозподіл ліцензованого обсягу між формами навчання 

другого (магістерського) рівня на другий термін вступної компанії 2019 року: 

Спеціальність Освітньо-

професійна 

програма 

Ліцензова

ний обсяг, 

осіб 

Форма навчання 

Денна Заочна Дистан- 

ційна 

073 «Менеджмент» Менеджмент 20 7 13 - 

101 «Екологія» Екологія 25 14 11 - 

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Землеустрій та 

кадастр 
115 38 75 2 

201 «Агрономія» 
Насінництво та 

насіннєзнавство 
30 15 15 - 

205 «Лісове 

господарство» 

Лісове 

господарство 
100 35 65 - 

 

10. Рекомендувати до друку 

10.1.  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Українська мова (за професійним 

спрямуванням). Теоретичний курс» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

освіти спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» підготовлений канд. філол. наук, доцентами кафедри мовних дисциплін 

Тихоненко О.В., Підгородецькою І.Ю. 

10.2.  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Економіка праці і соціально-трудові 

відносини» підготовлений д-ром екон. наук, професором Олійник Т.І., канд. екон. 

наук, доцентом кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних 

відносин Пахучою Е.В.  

10.3.  «Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах» (08 

жовтня 2019). 
 

11. Затвердити типові макети для проведення наукового дослідження 

Гаражі О.П. за дисертаційною роботою на тему «Інституціональні засади 

управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого 

розподілу: теорія та практика» у трьох напрямах: 

11.1. Універсальна анкета опитування експертів «Аналіз та перспективи 

управління земельними ресурсами». 

11.2. Анкета експертного опитування «Територіальний маркетинг в 

управлінні земельними ресурсами при децентралізації влади». 

11.3. Анкета експертного опитування «Пріоритети розвитку державного 

управління земельними ресурсами». 
 

12. 

12.1.Вивести зі складу екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії голову 

комісії Чайку Миколу Івановича, доктора сільськогосподарських наук, завідувача 

кафедри екології та біотехнології. 

12.2. Ввести до складу екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії головою 

комісії Білецького Євгена Миколайовича, доктора біологічних наук, професора 

кафедри екології та біотехнології.  



13. Затвердити: 

13.1. Положення про уповноважену комісію Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва з питань запобігання та виявлення 

корупції, урегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними 

домаганнями і дискримінацією, запобігання та виявлення фактів недоброчинності, 

хабарництва, порушення правил поведінки. 

13.2. Положення про академічні свободи учасників освітнього процесу в 

Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

13.3. Положення про психологічну службу у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

 


