


           4.1.1. за спеціальністю 101 «Екологія» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р.               

№ 1066); 

4.1.2. за спеціальністю 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1068); 

4.1.3. за спеціальністю 201 «Агрономія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1069); 

4.1.4. за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

04.10.2018 р № 1070); 

4.1.5. за спеціальністю 101 «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1076); 

4.1.6. за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 

1165); 

4.1.7. за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 29.10.2018 р. № 1172); 

4.1.8. за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і 

науки України  від 13.11.2018 р. № 1243); 

4.1.9. за спеціальністю 051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1244); 

4.1.10. за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

19.11.2018 р. № 1260); 

4.1.11. за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 

1343); 

4.1.12. за спеціальністю 205 «Лісове господарство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2018 р. № 1342); 

4.1.13. за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 21.12.2018 р. № 1432); 

4.1.14. за спеціальністю 208 «Агроінженерія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 

1340); 

4.1.15. за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

22.12.2018 р. № 1442). 

4.2. Групам забезпечення освітньо-професійних програм до 31.03.2019 р. 

розробити та затвердити на вченій раді університету освітньо-професійні 

програми: «Агрономія», «Біотехнологія та інженерія», «Екологія», «Туризм», 

«Захист та карантин рослин», «Менеджмент», «Публічне управління та 

адміністрування», «Економіка», «Агроінженерія», «Технологія виробництва та 

переробки виробництва тваринництва», «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Маркетинг», «Облік та оподаткування», «Лісове господарство» – для 



першого (бакалаврського) рівня вищої освіти й «Екологія» – для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, відповідно до стандартів вищої освіти 2018 р. 

4.3. Деканам факультетів до 30.04.2019 р. розробити і затвердити на вченій 

раді навчальні плани відповідно до освітньо-професійних програм, які 

підготовлені згідно зі стандартами вищої освіти України 2018 р. та внести зміни до 

навчальних планів, затверджених у 2018 р. 

 

5. 

5.1.Затвердити вартість навчання здобувача вищої освіти І рівня (ОР 

«Бакалавр») набору 2019/20 н.р. в такому розмірі: 
 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань 
Код та найменування 

спеціальності 

Вартість одного року 

навчання, грн. 

Денна    

форма 

Заочна  

форма 

Здобувачі І рівня освіти (ОР «Бакалавр») 

01 Освіта/Педагогіка 

015 Професійна освіта 

(Технологія 

виробництва і переробки 

продуктів сільського 

господарства) 

7900,00 7100,00 

05 Соціальні 

поведінкові науки 

051 економіка 7900,00 7100,00 

054 соціологія 7900,00 7100,00 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 облік і 

оподаткування 
7900,00 7100,00 

072 фінанси, банківська 

справа та страхування 
7900,00 7100,00 

073 менеджмент 7900,00 7100,00 

075 маркетинг 7900,00 7100,00 

076 підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

7900,00 7100,00 

09 Біологія 091 біологія 7900,00 7100,00 

10 
Природничі науки 

101 екологія 7900,00 7100,00 

103 науки про землю 7900,00 7100,00 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

162 біотехнології та 

біоінженерія 
7900,00 7100,00 

19 
Архітектура та 

будівництво 

193 геодезія та 

землеустрій 
7900,00 7100,00 



191 архітектура та 

містобудування 
7900,00 - 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

201 агрономія 7900,00 7100,00 

202 захист і карантин 

рослин 
7900,00 7100,00 

204 технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

7900,00 7100,00 

205 лісове господарство 7900,00 7100,00 

206 садово-паркове 

господарство 
7900,00 7100,00 

208 агроінженерія 7900,00 7100,00 

24 
Сфера 

обслуговування 
242 туризм 7900,00 7100,00 

28 
Публічне управління 

та адміністрування 

281 публічне управління 

та адміністрування 
7900,00 7100,00 

 

5.2. Затвердити вартість навчання здобувача вищої освіти ІІ рівня (ОР 

«Магістр») набору 2019/20 н.р. в такому розмірі: 

 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань 

Найменування 

спеціальності/ 

Освітньо-професійна 

програма 

Вартість магістерської 

програми (нормативний        

термін навчання 1 р. 4 м.) 

всього, грн 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Здобувачі ІІ рівня освіти (ОР «Магістр») 

05 Соціальні 

поведінкові науки 
051 Економіка 15000,00 11800,00 

07 

 

Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
15000,00 11800,00 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

15000,00 11800,00 

073 Менеджмент 15000,00 11800,00 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

15000,00 11800,00 



19 
Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій: 
  

- Землеустрій та 

кадастр 
15000,00 11800,00 

- Оцінка землі та 

нерухомого майна 
15000,00 11800,00 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія:   

- Агрохімія та 

ґрунтознавство 
13000,00 11000,00 

- Агрономія 13000,00 11000,00 

- Селекція і генетика 

сільськогосподарськ

их культур 

13000,00 11000,00 

- Експертна оцінка 

ґрунтів 
13000,00 11000,00 

- Насінництво та 

насіннєзнавство 
13000,00 11000,00 

202 Захист і карантин 

рослин: 
  

- Захист рослин 13000,00 11000,00 

- Карантин рослин 13000,00 - 

203 Садівництво та 

виноградарство 
13000,00 11000,00 

205 Лісове 

господарство 
15000,00 11800,00 

206 Садово-паркове 

господарство 
14000,00 11800,00 

28 
Публічне управління 

та адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

15000,00 11800,00 

10 Природничі науки 101 Екологія 13000,00 11000,00 

 

5.3. Затвердити вартість за 1 рік навчання в аспірантурі на 2019 рік за 

контрактною формою по спеціальностям з відривом від виробництва та 

без відриву в такому розмірі: 

 

Галузь знань Спеціальність 

Вартість навчання, грн 

без відриву від 

виробництва 

з відривом від 

виробництва 



09 Біологія  091 Біологія 10000,00 12500,00 

10 Природничі науки 101 Екологія  10000,00 12500,00 

20 Аграрні науки та 

продовольство  

201 Агрономія  10000,00 12500,00 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

202 Захист і 

карантин рослин  

10000,00 12500,00 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  

051 Економіка  10000,00 12500,00 

07 Управління та 

адміністрування  

073 Менеджмент  10000,00 12500,00 

 

6. З метою економії енергоресурсів у зимовий період 2018/19 н.р. та 

забезпечення належного освітнього процесу у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва: 

6.1. встановити початок II семестру 2018/19 н. р. (денна форма навчання) з 

25 лютого 2019 р.; 

6.2. затвердити зміни в графіках освітнього процесу на II семестр 2018/19 

н.р. (денна форма навчання). 

 

7. 

7.1. Збільшити максимальне навчальне навантаження на одну ставку 

науково-педагогічного працівника на навчальний рік на 48 год (8%). 

Орієнтовний розподіл бюджету робочого часу науково-педагогічних 

працівників університету становитиме: 

- загальний обсяг навантаження – 1548 год 

- навчальна робота – 648 год 

- наукова робота – 448 год 

- методична робота – 300 год 

- організаційно-виховна робота – 152 год. 

7.2. Внести відповідні зміни в Положення про планування та облік 

навантаження науково-педагогічних працівників у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

 

 8.Погодити: 

8.1. фінансовий звіт Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва за 2018 рік; 

8.2. кошторис Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва на 2019 рік. 

 

 

 



9. Затвердити розподіл ліцензованого обсягу освітнього ступеню 

бакалавр між формами навчання та конкурсними пропозиціями на 2019 рік 

наступним чином: 

 

 

 

Спеціальність 

Ліцензо-

ваний 

обсяг, 

осіб 

Денна форма навчання Заочна форма навчання  

В
сь

о
го

, 
о
сі

б
 Вид конкурсної  

пропозиції 

В
сь

о
го

, 
о
сі

б
 Вид конкурсної  

пропозиції 

Відкрита 

(бюджет+ 

контракт) 

Небюд-

жетна 

(кон-

тракт) 

Відкрита 

(бюджет+ 

контракт) 

Небюд-

жетна 

(кон-

тракт) 

204 «Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» 

30 

(100 на 

весь 

строк) 

20 10 10 10 5 5 

 

10. Затвердити нову редакцію Правил прийому до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

в 2019 році що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2019 році затверджених наказом МОН України від 

11.10.2018 р. № 1096 МОН України на підставі їх реєстрації в Міністерстві юстиції 

України від 21 грудня 2018 року за № 1456/32908. 

12. Встановити строки навчання здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на підставі Закону України «Про вищу освіту» та стандартів вищої 

освіти за відповідними спеціальностями на основі ОКР «молодший спеціаліст» та 

«спеціаліст», ОС «молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр»: 

1.1.  скорочений термін навчання (СКТН): 

– 2 роки – денна форма навчання; 

– 3 роки – заочна форма навчання. 

1.2. нормативний термін навчання 3 курс: 

– 2 роки – денна форма навчання; 

– 3 роки – заочна форма навчання. 

1.3. нормативний термін навчання 2 курс: 

– 3 роки – денна форма навчання; 

– 4 роки – заочна форма навчання. 

12.1. Для здобувачів вищої освіти, які зараховані на базі ступеня «молодший 

бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр», визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в 

межах попередньої освітньої програми підготовки в кількості не більше ніж 

зазначено у стандарті вищої освіти відповідної спеціальності. Відповідальні – 

декани факультетів. 

12.2. У разі виникнення академічної різниці між необхідною і 

перезарахованою кількостями кредитів ЄКТС забезпечити виконання вказаної 

вище академічної різниці протягом вирівнювального літнього семестру згідно з 

положенням «Про вирівнювальний літній семестр для молодших спеціалістів-



вступників на 2-3 курси освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОР 

«Бакалавр» у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва». Відповідальні – декани факультетів. 

 

13. Рекомендувати до друку:  

13.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Гідрологія» для здобувачів освітнього 

рівня «бакалавр», галузь знань «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія» 

підготовлену канд. геогр. наук, доцентом кафедри фізики та вищої математики 

Ткаченко Т.Г.  

13.2.  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Стратегічна інноватика» для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» 

підготовлену доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри 

менеджмент і адміністрування Гуторовим О.І  

13.3.  ПОСІБНИК «Англійська мова: посібник для здобувачів ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти» підготовлену завідувачем кафедри мовних 

дисциплін, канд. філол. наук, доцентом Герман Л.В., канд. філол. наук, доцентом 

Шастало В.О.  

14. Затвердити вартість навчання для іноземних громадян: 

14.1. на підготовчому відділенні: 

14.1.1. за договорами для слухачів, які прийняті в 2019/20 навчальному році 

через фірми, що надають послуги з набору громадян на денну форму навчання у 

розмірі 800 доларів США на рік по курсу НБУ на момент сплати в національній 

валюті України; 

14.1.2 якщо фірма направила на навчання 30 осіб, то вартість навчання для 

них становить 700 доларів США на рік по курсу НБУ на момент сплати в 

національній валюті України; 

14.1.3. якщо фірма направила на навчання 50 осіб, то вартість навчання для 

них становить 600 доларів США на рік по курсу НБУ на момент сплати в 

національній валюті України; 

14.1.4. для слухачів, яким надане місце в гуртожитку, вартість проживання 

встановлюється згідно з кошторисом видатків за окремими договорами. 

14.2. на денній формі навчання: 

14.2.1. на основному факультеті за фахом – 1200 доларів США на рік по 

курсу НБУ на момент сплати в національній валюті України; 

14.2.2. навчання в аспірантурі, докторантурі – 2000 доларів США на рік по 

курсу НБУ на момент сплати в національній валюті України; 

14.2.3. стажування – 1500 доларів США на рік по курсу НБУ на момент 

сплати в національній валюті України; 

14.2.4. підвищення кваліфікації 300 доларів США на місяць по курсу НБУ 

на момент сплати в національній валюті України. 

14.3. на заочній формі навчання: 

14.3.1. на основному факультеті за фахом – 800 доларів США на рік по 

курсу НБУ на момент сплати в національній валюті України. 

15. Затвердити Положення про стажування іноземних громадян у 

Харківському національному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

 


