
«Затверджую»

Голова вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 
професор —==£кЗ/ЛЬЯЕ[ЧЕНКО

Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаєва ухвалила (протокол № 9 від 28 серпня 
2019 року):

1. Затвердити
1.1. План роботи вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на 2019/20 н.р.
1.2. Плани з виховної та профорієнтаційної робіт на 2019/20 н.р.
1.3. Звіт про підсумки роботи науково-методичної ради ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва у 2018/19 навчальному році, роботу схвалити.

2. Затвердити Науково-методичну раду на 2019/20 навчальний рік в такому
складі:

2.1. Ульянченко О.В. -  ректор університету, голова ради;
2.2. Шелудько Р.М. -  перший проректор, заступник голови;
2.3. Мендрух Н.П. -  диспетчер навчального відділу, секретар ради;
2.4. Євтушенко М.Д. -  завідувач кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. 

Литвинова;
2.5. Ломовських Л.О. -  завідувач кафедри прикладної економіки і 

міжнародних економічних відносин;
2.6. Петров В.М. -  проректор з науково-педагогічної роботи;
2.7. Попов А.С. -  керівник Центру міжнародного співробітництва та 

академічної мобільності;
2.8. Распопіна С.П. -  завідувач кафедри лісових культур і меліорацій;
2.9. Шевченко М.В. -  завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка;
2.10. Ярова В.В. -  завідувач кафедри статистики і економічного аналізу;
2.11. Яровий Г.І. -  завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання.

3.
3.1. Затвердити скореговані графіки навчального процесу (денна форма 

навчання) за спеціальностями на перший семестр 2019/20 н.р. (крім другого 
(магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання):

- 015 «Професійна освіта (технологія виробництва і переробки с.-г. продукції)»;
- 051 «Економіка»;
- 054 «Соціологія»;
- 071 «Облік і оподаткування»;
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- 073 «Менеджмент»;
- 074 «Публічне управління та адміністрування»;
- 075 «Маркетинг»;
- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
- 101 «Екологія»;
- 103 «Науки про землю»;
- 162 «Біотехнології та біоінженерія»;
- 191 «Архітектура та містобудування»;
- 193 «Геодезія та землеустрій»;
- 201 «Агрономія»;



- 202 «Захист і карантин рослин»;
- 203 «Садівництво та виноградарство»;
- 204 «Технологія виробництва продукції тваринництва»;
- 205 «Лісове господарство»;
- 206 «Садово-паркове господарство»;
- 208 «Агроінженерія»;
- 242 «Туризм»;
- 281 «Публічне управління та адміністрування».

3.2. Деканам факультетів до ЗО серпня 2019 р. виставити на сайт 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва графіки 
навчального процесу (денна форма навчання) усіх спеціальностей на 2019/20 н.р.

3.3. Навчальному відділу до ЗО серпня 2019 р. зробити розклад відповідно 
до скорегованих графіків навчального процесу.

4. Затвердити:
4.1. Інформаційний звіт докторанта кафедри прикладної економіки і 

міжнародних економічних відносин Кучер Лесі Юріївни за перший рік 
перебування в докторантурі за спеціальністю 051 «Економіка», тема 
дисертаційного дослідження «Економічні засади управління інноваційними 
проектами аграрних підприємств» та атестувати докторанта Кучер Лесю Юріївну 
та рекомендувати на подальше перебування в докторантурі.

4.2. Інформаційний звіт докторанта кафедри прикладної економіки і 
міжнародних економічних відносин Шелудько Лесі Володимирівни за перший рік 
перебування в докторантурі за спеціальністю 073 «Менеджмент», тема 
дисертаційного дослідження «Механізми забезпечення продовольчої безпеки 
України в умовах євроінтеграції» та атестувати докторанта Шелудько Лесю 
Володимирівну та рекомендувати на подальше перебування в докторантурі.

4.3. Інформаційний звіт докторанта кафедри фінансів Морозової Анни 
Сергіївни за перший рік перебування в докторантурі за спеціальністю 073 
«Менеджмент», тема дисертаційного дослідження «Управління сталим розвитком 
аграрного сектора економіки» та атестувати докторанта Морозову Анну Сергіївну 
та рекомендувати на подальше перебування в докторантурі.

4.4. Інформаційний звіт докторанта кафедри фінансів Прозорової Наталії 
Володимирівни за перший рік перебування в докторантурі за спеціальністю 073 
«Менеджмент», тема дисертаційного дослідження «Управління аграрним сектором 
економіки на основі інноваційних рішень ІТ-індустрії» та атестувати докторанта 
Прозорову Наталію Володимирівну та рекомендувати на подальше перебування в 
докторантурі.

5.
5.1. Підтримати клопотання кафедри землеробства ім. О.М. Можейка та 

зарахувати з 01 вересня 2019 р. до докторантури за спеціальністю 201 «Агрономія» 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри землеробства ім. О.М. 
Можейка Кудрю Сергія Івановича.

5.2. Рекомендувати призначити наукового консультанта кандидату 
сільськогосподарських наук, доценту кафедри землеробства ім. О.М. Можейка 
Кудрі Сергію Івановичу доктора сільськогосподарських наук, професора, 
завідувача кафедри землеробства ім. О.М. Можейка Шевченка М.В.



6. Надати право керівництва аспірантами (здобувачами вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) рівні) за спеціальністю 051 «Економіка» кандидату 
економічних наук, доценту кафедри прикладної економіки і міжнародних 
економічних відносин Шелудько Лесі Володимирівні.

7. Затвердити звіт про науково-дослідну роботу «Механізми стрес- 
протекторного впливу препарату Зесіахапе на рослини кукурудзи (2еа тауз І,.) (II 
етап) згідно з договором між ХНАУ ім. В.В. Докучаєва і ТОВ «Сингента» № 
1405/18 від 14.05.2018 р. (керівник НДР доктор біологічних наук, професор Ю.Є. 
Колупаєв).

8.
8.1. Уточнити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук кандидату економічних наук, доценту кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Василішину Станіславу Ігоровичу у такій редакції 
«Теорія і організація обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки 
аграрних підприємств».

8.2. Призначити кандидату економічних наук, доценту кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Василішину Станіславу Ігоровичу наукового 
консультанта Жука Валерія Миколайовича академіка НААН України, доктора 
економічних наук, професора, головного наукового співробітника відділу обліку та 
оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 
НААН України.

9.
9.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук кандидату економічних наук, доценту кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Ковальовій Олені Василівні у такій редакції 
«Теорія і організація обліково-аналітичного забезпечення системи управління 
витратами суб’єктів агробізнесу».

9.2. Призначити кандидату економічних наук, доценту кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Ковальовій Олені Василівні наукового 
консультанта Ульянченка Олександра Вікторовича члена-кореспондента НААН 
України, доктора економічних наук, професора, ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

10. Призначити докторанту Прозоровій Н.В. наукового консультанта 
Попова Андрія Сергійовича доктора економічних наук, доцента кафедри 
управління земельними ресурсами та кадастру замість доктора економічних наук, 
професора кафедри фінансів Калашнікової Т.В. в зв’язку зі звільненням останньої з 
університету.

11. Підтвердити діяльність наступних наукових шкіл у ХНАУ ім. В.В. 
Докучаєва у 2019/2020 навчальному році:

11.1. Агрономічного ґрунтознавства.
11.2. Економічного механізму господарювання в аграрному секторі 

економіки та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
11.3. Лісівничо-екологічної типології.
11.4. Науково-методична школа з питань бухгалтерського обліку.



11.5. Природозахисного і ефективного використання сільського
сподарських земель.

11.6. Проблем динаміки популяції і прогнозування масових розмножень 
шкідливих організмів.

11.7. Рослинників-екологів.
11.8. Селекції і генетики сільськогосподарських рослин.
11.9. Сучасних шляхів вдосконалення системи землеробства в Лісостепу 

України.
11.10. Теоретичного і практичного патогенезу, імуногенезу і захисту рослин 

від інфекційних хвороб.
11.11. Технології виробництва овочів.
11.12. Фізіології стресу і адаптації рослин.

12.
12.1.Звіт про роботу стипендіата Кабінету Міністрів України кандидата 

економічних наук, доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Василішина 
Станіслава Ігоровича за період з березня по серпень 2019 року затвердити.

12.2.Рекомендувати Василішина С.І. для продовження роботи як 
стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених.

13. Затвердити освітньо-професійну програму за спеціальністю 101 
«Екологія» галузі знань «Природничі науки» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти.


