
 



- Екологія. 

5.3. Освітньо-професійні програми ввести в дію з вересня 2018 року. 

6. Затвердити: 

6.1. Навчальні плани за існуючими спеціальностями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (I–IV курси): 

- 051 Економіка; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- 073 Менеджмент; 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- 101 Екологія; 

- 193 Геодезія та землеустрій; 

- 201 Агрономія; 

- 202 Захист і карантин рослин; 

- 205 Лісове господарство; 

- 281 Публічне управління та адміністрування; 

-015 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів 

сільського господарства); 

- 075 Маркетинг; 

- 206 Садово-паркове господарство; 

- 103 Науки про землю; 

- 091 Біологія; 

- 054 Соціологія; 

- 191 Архітектура та містобудування. 

- 162 Біотехнології та біоінженерія; 

- 208 Агроінженерія; 

- 242 Туризм; 

- 162 Біотехнології та біоінженерія; 

- 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. 
 

6.2. Навчальні плани за існуючими спеціальностями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (скорочений термін навчання): 

- 051 Економіка; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- 073 Менеджмент; 

- 101 Екологія; 

- 193 Геодезія та землеустрій; 

- 201 Агрономія; 

- 202 Захист і карантин рослин; 

- 205 Лісове господарство; 

- 281 Публічне управління та адміністрування. 
 

6.3. Навчальні плани за існуючими спеціальностями другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ((I–II курси): 

- 051 Економіка (ОПП «Економіка»); 

- 071 Облік і оподаткування (ОПП «Облік і оподаткування»); 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування»); 

- 073 Менеджмент (ОПП «Менеджмент»); 



- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 

- 193 Геодезія та землеустрій (ОПП «Геодезія та землеустрій» та 

«Оцінка землі та нерухомого майна»); 

- 201 Агрономія (ОПП «Агрономія», «Агрохімія і ґрунтознавство», 

«Експертна оцінка землі», «Селекція і генетика с.-г. культур», «Насінництво та 

насіннєзнавство»); 

- 202 Захист і карантин рослин (ОПП «Захист і карантин рослин», 

«Захист рослин», «Карантин рослин»); 

- 203 Садівництво і виноградарство (ОПП «Садівництво і 

виноградарство»); 

- 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове господарство»); 

- 206 Садово-паркове господарство (ОПП «Садово-паркове 

господарство»); 
- 281 Публічне управління та адміністрування (ОПП «Публічне управління 

та адміністрування»); 

- 101 Екологія (ОПП «Екологія»). 
 

6.4. Навчальні плани за існуючими спеціальностями третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти: 

- 051 Економіка; 

- 073 Менеджмент; 

- 201 Агрономія (спеціалізації: Агроґрунтознавство і агрофізика, 

Агрохімія, Загальне землеробство, Овочівництво, Рослинництво, Селекція і 

насінництво); 

- 202 Захист і карантин рослин (спеціалізації: Ентомологія, 

Фітопатологія); 

- 101 Екологія; 

- 091 Біологія. 

6.5. Навчальний план підготовки іноземних громадян до вступу у заклади 

вищої освіти. 

6.6. Навчальний план підготовки громадян України до вступу у заклади 

вищої освіти. 
 

 

7. Затвердити: 

7.1. Графіки навчального процесу за існуючими спеціальностями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2018/19 н.р. (денна та заочна форма 

навчання) (I–IV курси): 

- 051 Економіка; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- 073 Менеджмент; 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- 101 Екологія; 

- 193 Геодезія та землеустрій; 

- 201 Агрономія; 

- 202 Захист і карантин рослин; 

- 205 Лісове господарство; 

- 281 Публічне управління та адміністрування; 



-015 Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів 

сільського господарства); 

- 075 Маркетинг; 

- 206 Садово-паркове господарство; 

- 103 Наука про Землю; 

- 091 Біологія; 

- 054 Соціологія; 

- 191 Архітектура та містобудування; 

- 162 Біотехнології та біоінженерія; 

- 208 Агроінженерія; 

- 242 Туризм; 

- 162 Біотехнології та біоінженерія; 

- 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. 
 

5 курс (заочна форма навчання) 

- 6.030504 Економіка підприємства; 

- 6.030508 Фінанси і кредит; 

- 6.030509 Облік і аудит; 

- 6.030601 Менеджмент; 

- 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища; 

- 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій; 

- 6.090101 Агрономія; 

- 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство; 

- 6.090105 Захист рослин. 
 

Скорочений термін навчання: 

- 051 Економіка; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- 073 Менеджмент; 

- 101 Екологія; 

- 193 Геодезія та землеустрій; 

- 201 Агрономія; 

- 202 Захист і карантин рослин; 

- 205 Лісове господарство; 

- 281 Публічне управління та адміністрування. 
 

7.2. Графіки навчального процесу за існуючими спеціальностями другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 2018/19 н.р. (денна та заочна форма 

навчання) (I–II курси): 

- 051 Економіка (ОПП «Економіка»); 

- 071 Облік і оподаткування (ОПП «Облік і оподаткування»); 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування»); 

- 073 Менеджмент (ОПП «Менеджмент»); 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 

- 193 Геодезія та землеустрій (ОПП «Геодезія та землеустрій» та 

«Оцінка землі та нерухомого майна»); 



- 201 Агрономія (ОПП «Агрономія», «Агрохімія і ґрунтознавство», 

«Експертна оцінка землі», «Селекція і генетика с.-г. культур», «Насінництво та 

насіннєзнавство»); 

- 202 Захист і карантин рослин (ОПП «Захист рослин», «Карантин 

рослин»); 

- 203 Садівництво і виноградарство (ОПП «Садівництво і 

виноградарство»); 

- 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове господарство»); 

- 206 Садово-паркове господарство (ОПП «Садово-паркове 

господарство»); 

- 281 Публічне управління та адміністрування (ОПП «Публічне 

управління та адміністрування»); 

- 101 Екологія (ОПП «Екологія»). 
 

7.3. Графіки навчального процесу за існуючими спеціальностями третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

- 051 Економіка; 

- 073 Менеджмент; 

- 201 Агрономія (спеціалізації: Агроґрунтознавство і агрофізика, 

Агрохімія, Загальне землеробство, Овочівництво, Рослинництво, Селекція і 

насінництво); 

- 202 Захист і карантин рослин (спеціалізації: Ентомологія, 

Фітопатологія); 

- 101 Екологія; 

- 091 Біологія. 
 

7.4. Графіки навчального процесу підготовки громадян України до вступу 

у заклади вищої освіти. 

8. Затвердити, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

28.04.2017 р. № 1/9-239, освітньо-наукові програми для підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностями:  

- 051 Економіка; 

- 073 Менеджмент; 

-201 Агрономія (спеціалізації: Агроґрунтознавство і агрофізика, Агрохімія, 

Загальне землеробство, Овочівництво, Рослинництво, Селекція і насінництво); 

- 202 Захист і карантин рослин (спеціалізації: Ентомологія, Фітопатологія); 

- 101 Екологія; 

- 091 Біологія. 

9.Затвердити: 

9.1.  Програму проведення ХХІ зльоту студентських лідерів аграрної освіти 

України, на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва 29-31 травня 2019 р. 
 

ДЕНЬ 1 

29 травня 2019 р. (середа) 

Час Захід Місце проведення 

08.00-11.00 Заїзд, поселення учасників Студмістечко ХНАУ 



12.00-13.30 Обід Їдальня ХНАУ 

12.30-13.30 Реєстрація учасників 
Фойє актової зали 

ХНАУ 

13.00-14.00 Нарада з керівниками делегацій 
Зала засідань 

3-113 

15.00-16.30 Урочисте відкриття зльоту Актова зала ХНАУ 

16.30-17.00 Урочиста фотосесія ХНАУ 

17.00-18.00 Вечеря Їдальня ХНАУ 

18.00-21.00 
Святкова дискотека та розважальний 

вечір 

Фойє актової зали 

ХНАУ 
 

ДЕНЬ 2 

30 травня 2019 р. (четвер) 

Час Захід Місце проведення 

08.00-09.30 Сніданок Їдальня ХНАУ 

10.00-12.00 
Агрополітичні дебати / Акція «Подаруй 

дитині радість» 

Актова зала ХНАУ / 

Дитячий будинок 

12.00-13.30 Обід Їдальня ХНАУ 

14.00-15.00 
Конкурс «Стратегічний розвиток 

аграрного сектору» 
Актова зала ХНАУ 

15.00-16.00 Лекції експертів  Європейського Союзу Актова зала ХНАУ 

16.00-19.30 

Екскурсії до потужних промислових 

підприємств м. Харкова та екскурсія по м. 

Харків «Перша столиця» 

м. Харків 

19.30- 20.30 Вечеря Їдальня ХНАУ 

20.30-22.30 
Фінальний етап Всеукраїнського 

фестивалю «Софіївські зорі-2018» 
Актова зала ХНАУ 

 

ДЕНЬ 3 

31 травня 2019 р. (п`ятниця) 

Час Захід Місце 

проведення 

08.00-09.30 Сніданок Їдальня ХНАУ 

10.00-12.00 

Науково-практичний форум «Майбутнє 

агровиробництва очима лідерів: сучасні 

проблеми та шляхи їх вирішення» / Засідання 

Ради студентського самоврядування 

Факультети 

ХНАУ / Зала 

засідань 

3-113 

12.00-13.00 Обід Їдальня ХНАУ 

13.00-14.30 
Урочисте закриття ХХІ зльоту студентських 

лідерів аграрної освіти 

Актова зала 

ХНАУ 

14.30-15.30 Заключна нарада керівників делегацій 
Зала засідань 

3-113 

15.30-18.00 
Екскурсія до ЦПКВ ім. Горького «Український 

Діснейленд» 
м. Харків 

18.00-19.30 Вечеря Їдальня ХНАУ 

19.30-21.00 
Дискотека / відвідування визначних місць та 

туристичних об`єктів м. Харкова 
м. Харків 

 

ДЕНЬ 4 



01 червня 2019 р. (субота) 

Час Захід Місце 

проведення 

08.00-09.00 Сніданок Їдальня ХНАУ 

09.00-12.00 Від`їзд учасників зльоту 
Актова зала 

ХНАУ 

 

9.2. склад Оргкомітету ХХІ зльоту студентських лідерів аграрної освіти від 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: 
 

№ 

п/п 
ПІБ Посада 

1.  
Ульянченко Олександр 

Вікторович 

ректор  

2.  Шелудько Руслан Миколайович перший проректор 

3.  Василішин Станіслав Ігорович 
проректор з науково-педагогічної та 

виховної роботи 

4.  Ющук Дмитро Дмитрович 
проректор з адміністративно-

господарчої роботи 

5.  Романов Олексій Васильович декан агрономічного факультету 

6.  Ведмідь Микола Максимович декан факультету лісового господарства 

7.  Філімонов Юрій Леонідович 
декан факультету менеджменту і 

економіки 

8.  Забродіна Інна Вікторівна декан факультету захисту рослин 

9.  Князь Олександр Вікторович 
декан факультету інженерів 

землевпорядкування 

10.  
Горох Олександр 

Володимирович 
декан факультету обліку і фінансів 

11.  Кованець Ірина Іванівна 
керівник відділу ліцензування та 

інформаційного забезпечення  

12.  Міхєєв Валентин Григорович доцент кафедри рослинництва 

13.  Назаренко Віталій Васильович 

заступник декана факультету лісового 

господарства з навчально-виховної 

роботи 

14.  
Мещеряков Володимир 

Євгенійович 

заступник декана факультету 

менеджменту і економіки з виховної 

роботи 

15.  
Станкевич Сергій 

Володимирович 

заступник декана факультету захисту 

рослин з навчально-виховної роботи та 

із заочного відділення 

16.  Трегуб Олена Миколаївна  

заступник декана факультету інженерів 

землевпорядкування з навчальної та 

методичної роботи 

17.  Велієва Вікторія Олександрівна 
заступник декана факультету обліку і 

фінансів з навчально-виховної роботи 

18.  
Приходько Станіслав 

Михайлович 

голова Об’єднаної ради студентського 

самоврядування 

19.  Синявіна Юлія Вікторівна голова профспілкового комітету 



9.3. Доручити адміністративно-господарській частині, керівникам підрозділів 

прискорити роботи по підготовці гуртожитків до заселення делегатів зльоту та 

приведення території студентського містечка у належний стан. 
 

10. 

10.1. Винести на обговорення Положення про рейтингову систему оцінки 

діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва (далі – Положення) у структурних підрозділах університету під час 

засідань кафедр, науково-методичних комісій факультетів тощо. 

10.2. Голові комісії, проректору з науково-педагогічної та виховної роботи 

Василішину С.І. забезпечити публікацію проекту Положення у розділі 

«Нормативно-правова база» офіційного веб-сайту університету. 

10.3. Секретарю комісії, керівнику навчального відділу Пустовойт Т.П. 

забезпечити розповсюдження проекту Положення в електронному вигляді серед 

деканів факультетів, завідувачів кафедр та керівників інших зацікавлених 

структурних підрозділів. 

10.4. Пропозиції, зміни та доповнення до Положення надавати секретарю 

комісії, керівнику навчального відділу Пустовойт Т.П. не пізніше 12 квітня 2019 р. 

Пропозиції надавати в електронному та у друкованому вигляді за підписом 

керівника підрозділу. 
 

11. Затвердити уточнений тематичний план науково-дослідних робіт кафедр 

університету на 2019 рік. 
 

12. Встановити плату за навчання у докторантурі за спеціальностями 051 

«Економіка», 073 «Менеджмент», 201 «Агрономія» у 2019/2020 навчальному році 

у розмірі 15000,00 грн. на рік, згідно кошторису розрахованого за фактичними 

витратами за попередній період. 
 

13. Підтримати клопотання кафедри менеджменту і адміністрування та 

факультету менеджменту і економіки та відрахувати за власним бажанням 

аспіранта контрактної форми 4-го року навчання без відриву від виробництва 

спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» Грошева Сергія Володимировича. 
 

14. Підтримати цикл наукових праць молодих вчених Сумського 

національного аграрного університету «Концептуальні засади сталого розвитку 

соціально-економічних систем» (колектив авторів: д-р екон. наук, професор 

Данько Ю.І., д-р екон. наук, доцент Медвідь В.Ю., канд. екон. наук, доцент 

Коблянська І.І.), який висунутий на здобуття Премії Президента України для 

молодих учених. 
 

15. Підтримати клопотання кафедри ботаніки і фізіології рослин щодо 

уточнення теми докторської дисертації здобувача кафедри Карпця Юрія 

Вікторовича (спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин») і затвердити її у такій 

редакції «Участь оксиду азоту (NO) у трансдукції стресових сигналів і формуванні 

адаптивних реакцій рослин». 

 

 

 
 



16. Затвердити: 

16.1. Положення про навчально-науково-виробничу лабораторію обробітку 

ґрунту та гербології імені Ю.В. Будьоного кафедри землеробства ім. О.М. 

Можейка ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

16.2. Положення про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в 

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

16.3. Положення про організацію медичних оглядів в Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

16.4. Положення про Центр фахової передвищої та професійної освіти 

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

17. Рекомендувати до участі у конкурсі 2019 р. на здобуття іменних 

стипендій Харківської обласної державної адміністрації (номінація «Аграрні науки 

– стипендії ім. О.Н. Соколовського»): 

Станкевича Сергія Володимировича – кандидата сільськогосподарських 

наук, доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова (номінація 

«обдарований молодий науковець»). 

18. Затвердити освітньо-професійну програму та навчальний план для 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізації «Облік і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності»).  
 

19. Відкрити спеціалізацію «Міжнародна економіка» для спеціальності 051 

«Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на факультеті менеджменту і економіки. 
 

20. Затвердити освітньо-професійну програму та навчальний план для 

спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (спеціалізації «Міжнародна 

економіка»). 
 

21. Затвердити звіт з організації і проведення виробничої практики у 2017/18 н.р.  
 

22. Затвердити графік навчально-виробничого процесу на другий семестр 

2018/19 н.р. 
 

23. Рекомендувати до друку: 

23.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Основи охорони праці» для 

самостійного вивчення дисципліни для першого бакалаврського рівня освіти, 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 19 «Архітектура та 

будівництво», 20 «Аграрні науки та продовольство» підготовленого канд. с.-г. 

наук, доцентом Бабарикою І.Г., асистентом Чуприною Ю.Ю.  

23.2. ПОСІБНИК «Ділова англійська мова» для здобувачів ІІ 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 205 «Лісове господарство» 

підготовленого колективом авторів кафедри мовних дисциплін Л.В. Герман, І.В. 

Шульгою, Ю.В. Ковригою, О.А. Сошенко.  

23.3. МОНОГРАФІЮ «Циклічно-нелінійна динаміка природних систем і 

процесів та проблем передбачення». Автори: Станкевич С.В., Білецький Є.М., 

Забродіна І.В.  



23.4. НАВЧАЛЬНУ РОЗРОБКУ «Словник з лісівництва “Forestry: terms and 

definitions» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 205 «Лісове господарство». Укладачі: Л.В. Герман, Г.Б. Гладун, С.Г. 

Сидоренко.  

23.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни «Соціальна 

відповідальність» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня спеціальності 051 – 

«Економіка». Розроблений д-ром екон. наук, проф., зав. кафедри прикладної 

економіки і міжнародних економічних відносин Т.І. Олійник, доцентами кафедри 

прикладної економіки і міжнародних економічних відносин д-ром екон. наук І.О. 

Сєвідовою і канд. екон. наук Е.В. Пахучою. 

23.6. ВІСНИК ХНАУ. Серія «Економічні науки». № 1. 2019р. 
 

24. Затвердити освітньо-професійні програми, навчальні плани та Концепції у сфері 

вищої освіти освітньої діяльності з підготовки здобувачів початкового рівня (короткого 

циклу): 

- 051 «Економіка»; 

- 071 «Облік і оподаткування»; 

- 101 «Екологія»; 

- 103 «Науки про землю»; 

- 193 «Геодезія та землеустрій»; 

- 205 «Лісове господарство».   

 


