
«Затверджую»

Голова вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаева, 
професор — -^ 9 . УЛЬЯНЧЕНКО

Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаева ухвалила (протокол № 9 від 18 грудня 
2020 року):

1 .

1.1. Звіт про виконання умов контракту і результати діяльності Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева у 2020 році погодити. 
Роботу професора Ульянченка О.В. на посаді ректора Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева за 2020 рік схвалити. Рекомендувати 
Загальним зборам трудового колективу університету розглянути та затвердити звіт 
ректора університету професора Ульянченка О.В. про виконання умов контракту і 
результати діяльності Харківського національного аграрного університету 
ім. В.В. Докучаева у 2020 році.

2. Затвердити:
2.1. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 в 2020 році та 

визнати роботу задовільною.
2.2. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 в 2020 році та 

визнати роботу задовільною.
2.3. Список Голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій з установлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної 
програми та присвоєння їм кваліфікації зі освітнім ступенем молодший бакалавр, 
бакалавр, магістр на 2021 р.

2.4. Програму заходів із забезпечення якості освіти в Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева на 2021 р.

2.5. Політику забезпечення якості вищої освіти Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева та опублікувати її на сайті університету 
двома мовами: українською та англійською.

2.6. в новій редакції Положення про видачу диплома з відзнакою 
випускникам Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаева;

2.7. в новій редакції Положення про порядок створення та організацію 
роботи Екзаменаційної комісії в Харківському національному аграрному 
університеті ім. В.В. Докучаева;

2.8. в новій редакції Положення про замовлення, друк, облік і видачу 
документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева;

2.9. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, 
визначення академічної різниці і про вирівнювальний семестр у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева;

2.10. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, надання 
їм академічної відпустки, поновлення і переведення осіб, які навчаються у 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева;

2.11. Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та 
освітньої діяльності в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. 
Докучаева;



2.12. Положення про проведення тренінгів здобувачів вищої освіти 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева;

2.13. Положення про Всеукраїнські олімпіади у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаева для професійної орієнтації вступників на 
основі повної загальної середньої освіти;

2.14. Положення про «ТЕЛЕФОН ДОВІРИ» та «СКРИНЬКИ ДОВІРИ» 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева;

2.15. Місію та головну мету розвитку Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаева на 2021-2025 рр.

3. Внести зміни до Кодексу академічної доброчесності Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева та викласти пункт 5.6. в 
такій редакції: «Кількісний та поіменний склад ради затверджуються наказом 
ректора на підставі рішення вченої ради. До числа членів ради на постійній основі 
входять:

- ректор;
- перший проректор;
- проректор з науково-педагогічний роботи;
- проректор з науково-педагогічної та виховної роботи;
- керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти;
- керівник юридичного відділу;
- уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції;
- голови первинних профспілкових організацій;
- голова об’єднаної ради студентського самоврядування;
- декани факультетів».

4. Затвердити наступний склад ради академічної доброчесності Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева:

4.1. УЛЬЯНЧЕНКО О.В. -  ректор;
4.2. ПЕТРОВ В.М. -  проректор з науково-педагогічний роботи;
4.3. ВАСИЛИНИН С.І. -  проректор з науково-педагогічної та виховної 

роботи;
4.4. КОЛЯДА О.В. -  керівник відділу моніторингу та забезпечення якості 

освіти;
4.5. ШЕРСТЮК С.В. -  керівник юридичного відділу;
4.6. МАРЧЕНКО С.О. -  уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції;
4.7. СИНЯВІНА Ю.В. -  голова первинної профспілкової організації 

працівників АПК ХНАУ ім. В.В. Докучаева;
4.8. МАЛЯРОВА Ю.Р. -  голова об’єднаної ради студентського 

самоврядування;
4.9. РОМАНОВ О. В. -  декан агрономічного факультету;
4.10. ВЕДМІДЬ М. М. -  декан факультету лісового господарства;
4.11. ФІЛІМОНОВ Ю. Л. -  декан факультету менеджменту і економіки;
4.12.3АБРОДІНА І. В. -  декан факультету захисту рослин;
4.13. КНЯЗЬ О. В. -  декан факультету інженерів землевпорядкування;
4.14. ГОРОХ О. В. -  декан факультету обліку і фінансів.

5. Головою ради академічної доброчесності університету затвердити ректора 
університету професора Ульянченка О.В.



6.1. Інформацію голови комісії для визначення та оцінювання якості змісту 
та результатів освітньої діяльності університету, проректора з науково-педагогічної 
та виховної роботи, доцента Василішина С.І. про затвердження результатів 
рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів 
університету у 2020 р. взяти до відома.

6.2. Результати рейтингової оцінки затвердити.
6.3. Оприлюднити рейтинги на офіційному веб-сайті університету не 

пізніше ЗО грудня 2020 р.
6.4. Рекомендувати обговорити результати рейтингової оцінки на засіданнях 

кафедр у лютому 2021 р. та звернути увагу на недоліки підготовки до оцінювання у 
поточному році та зауваження перевіряючих членів комісії.

6.5. Завідувачам кафедр спланувати план заходів щодо активізації наукової, 
навчально-методичної та організаційно-виховної роботи у 2021 р. у контексті 
відповідності рейтинговій оцінці.

6.6. Завідувачам кафедр надати комісії для визначення та оцінювання якості 
змісту та результатів освітньої діяльності університету пропозиції з удосконалення 
рейтингової оцінки з обґрунтуванням відповідних змін (відповідальна -  керівник 
відділу моніторингу та забезпечення якості освіти Коляда О.В.).

6.7. Голові та членам комісії для визначення та оцінювання якості змісту та 
результатів освітньої діяльності університету до 01 травня 2021 р. глибоко 
проаналізувати недоліки рейтингової оцінки у 2020 р. та розробити Проект змін до 
Положення про рейтингову оцінку з метою його удосконалення (відповідальний -  
голова комісії, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доцент 
Василішин С.І.).

6 .

7. Затвердити розподіл ліцензованого обсягу освітніх ступенів між формами 
навчання у розрізі спеціальностей на 2021 р. наступним чином:

Розподіл ліцензованого обсягу ОС «Молодший бакалавр»

Спеціальність

Ліцензований обсяг, 
осіб

Денна
форма

Заочна
форма

Відкрита
пропозиція
(бюджет+
контракт)

Відкрита
пропозиція
(бю дж ет і
контракт)

051 «Економіка» 40 (50 на весь строк) 20 20

071 «Облік і оподаткування» 43 (50 на весь строк) 29 14

205 «Лісове господарство» 50 (100 на весь 
строк)

ЗО 20

ВСЬОГО 133

Розподіл ліцензованого обсягу ОС «Бакалавр»

Ліцензований Денна Заочна
обсяг, форма форма

Спеціальність осіб Відкрита Відкрита
пропозиція пропозиція
(бю дж ет і (бю дж ет і
контракт) контракт)



015 Професійна освіта (015.37 Аграрне 
виробництво, переробка сільськогосподарської 
продукції та харчові технології)

50 30 20

051 «Економіка» 50 25 25

054 «Соціологія» 25 (80 на 
весь строк)

15 10

071 «Облік і оподаткування» 150 75 60 та 15 для 
1 скорой, 
курсу
дистанційної
форми

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 100 60 40

073 «М енеджмент» 100 50 50

075 «Маркетинг» 50 25 25

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»

50 25 25

091 «Біологія» 25 (80 на 
весь строк)

15 10

101 «Екологія» 50 35 15

103 «Науки про Землю» 50 30 20

162 "Біотехнологїї та біоінженерія" 50 35 15

191 «Архітектура та містобудування» 80 (200 на 
весь строк)

80

193 «Геодезія та землеустрій» 200 100 100

201 «Агрономія» 410 260 150

202 «Захист і карантин рослин» 125 100 25

204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва»

30 (100 на 
весь строк)

20 10

205 «Лісове господарство» 160 80 80

206 «Садово-паркове господарство» 25 18 7

208 «Агроінженерія»

оо

50 50

242 «Туризм» 60(100 на 
весь строк)

30 З О

281 «Публічне управління та адміністрування» 50 25 25

ВСЬОГО 1990 1183 807

Розподіл ліцензованого обсягу ОС «Магістр»

Спеціальність /  освітня програма
Ліцензо

ваний
обсяг,
осіб

Форма навчання

Д енна
Заочна/
Дист ан
ційна

201 «Агрономія»

«Агрономія» 100 50 50

«Селекція і генетика с.-г. культур» 20 10 10

«Насінництво та насіннєзнавство» зо 20 10

«Агрохімія та ґрунтознавство» 50 25 25

«Експертна оцінка ґрунтів» 60 зо зо
203 «Садівництво і виног задарство» 40 20 20

«Землеустрій та кадастр» 115 50 6 0 / 5



193 «Геодезія та 
землеустрій»

«Оцінка землі та нерухомого 
майна»

35 15 20

202 «Захист і карантин 
рослин»

«Захист рослин» 75 зо 35

«Карантин рослин» 10 —

101 «Екологія» 25 15 10

205 «Лісове господарство» 100 50 50

206 «Садово-паркове господарство» 25 15 10

051 «Економіка» 50 зо 20

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 50 зо 20

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 50 зо 20

071 «Облік і оподаткування» 50 зо 20

073 «М енеджмент» 20 10 10

281 «Публічне управління та адміністрування» зо 20 10

В С ЬО ГО 925 490 435

8. Затвердити Правила прийому до ХНАУ ім. В.В. Докучаева в 2021 році, 
що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
України в 2021 році затверджених наказом Міністерством науки і освіти України від
15.10.2020 р. № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від
09.12.2020 р. за № 1225/35508.

9.
9.1. Прийняти звіт про діяльність Уповноваженої комісії з питань 

запобігання та виявлення корупції за період з 26 грудня 2019 року по 18 грудня 2020 
року до відома та застосування в подальшій діяльності комісії з забезпечення 
виконання заходів антикорупційної програми.

9.2. Деканам факультетів, керівникам структурних і навчально-виробничих 
підрозділів університету при здійсненні виконання заходів Антикорупційної 
програми дбати про об’єктивну та достовірну інформацію про діяльність своїх 
колективів, про недопущення корупційних дій, всіляко сприяти розвитку 
доброчинності та додержання викладацької етики, довіри та шанобливого 
спілкування серед учасників навчально-виробничого та господарчого процесів. 
Разом з профспілковими організаціями включати в плани виховної роботи у 
колективах здобувачів регулярне проведення бесід, дискусій, обговорень про 
сутність явища корупції, її негативні руйнівні наслідки в роботі демократичних 
інституцій, верховенства права, ефективного функціонування усіх органів влади на 
шляху до розбудови демократичного справедливого та заможного українського 
суспільства.

9.3. Уповноваженій комісії з питань запобігання та виявлення корупції 
(голова Марченко С.О.) у своїй подальшій діяльності по виконанню заходів 
Антикорупційної програми щодо ефективності виявлення, запобігання і 
врегулювання конфлікту інтересів (дотримання встановлених заборон і обмежень) 
застосовувати засоби антикорупційного законодавства, своєчасно доводити до 
відома колективу університету інформацію щодо змін у його окремих положеннях.

Дотримуватися політичної нейтральності, уникати випадків демонстрації 
політичних переконань або поглядів, не допускати використання службових 
повноважень членів колективу в інтересах політичних партій, або окремих



політиків, чітко аналізувати причини виникнення корупції або хабарництва, 
порушень викладацької етики тощо.

10.

10.1. Затвердити План роботи уповноваженої комісії з реалізації заходів 
виконання антикорупційної програми на 2021 рік

10.2. Уповноваженій комісії з питань запобігання та виявлення комісії 
(голова Марченко С.О.) у своїй роботі суворо дотримуватися застосування засобів 
антикорупційного законодавства не допускати випадків послаблення функціювання 
демократичних інституцій в умовах освітнього процесу.

10.3. Керівнику відділу ліцензування та інформаційного забезпечення 
Кованець І.І. оприлюднити даний план на сайті університету.

11.

11.1. Затвердити проект нової редакції Статуту Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева.

11.2. Рекомендувати загальним зборам трудового колективу Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева погодити Статут 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева в новій 
редакції згідно з поданим проектом.

12. Бухгалтерії Харківського національного аграрного університету 
ім. В.В. Докучаева сплатити членські внески за 2021 р. у сумі 2666 евро до 
Європейської асоціації університетів за рахунок спеціального фонду університету.

13. Рекомендувати до друку:
13.1. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаева. Серії «Економічні науки» № 3 та № 

4 за 2020 р.
13.2. Журнал «Вісті Харківського ентомологічного товариства», Т. XXVIII, 

вип. 2 за 2020 р.
13.3. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія 

«Біологія», вип. 1 (52) за 2021 р.
13.4. Спеціальний випуск наукового журнал}7 «Вісник Харківського 

національного аграрного університету. Серія «Біологія», 2021 -  Матеріали 
міжнародної наукової конференції «Стрес і адаптація рослин», 25-26 лютого 2021 р.

13.5. Вісник ХНАУ Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, 
плодоовочівництво» № 1 та № 2 за 2020 р.

13.6. НАВЧАЛЬНИМ ПОСІБНИК «Діагностика і оптимізація мінерального 
живлення рослин» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 201 «Агрономія» підготовлений професором, доктором с.-г. наук 
Філоном В.І.

13.7. МОНОГРАФІЮ «Економічні засади управління інноваційними 
проектами підприємств аграрного сектору: теорія та практика» підготовлену 
кандидатом економічних наук, доцентом кафедри прикладної економіки і 
міжнародних економічних відносин Кучер Л.Ю.

13.8. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Вища математика» для здобувачів вищої 
спеціальностей 205 «Лісове господарство» початкового рівня вищої освіти 
(короткий цикл) підготовлений доцентами кафедри фізики та вищої математики 
Коваленком М.Й. і Масленніковим Д.І.



13.9. МОНОГРАФІЮ «Економіко-правові засади управління земельними 
ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів» підготовлену за 
редакцією доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри управління 
земельними ресурсами і кадастру Кошкалдою І.В.

13.10. МОНОГРАФІЮ «Держане регулювання проведення грошової оцінки 
земель в Україні» підготовлену доктором економічних наук, професором, 
завідувачем кафедри управління земельними ресурсами і кадастру Кошкалдою І.В. 
і доцентом Анопрієнко Т.В.

13.11. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Англійська мова» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 054 «Соціологія» підготовлений 
старшими викладачами Чорною В.Л., Шульгою І.В. та викладачем Кузіною В.Ю.

13.12. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Інформаційні системи та технології» для 
здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальності 051 
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування» та першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», підготовлений кандидатами економічних наук, 
доцентом Бутенко Т.А. та старшим викладачем Сирим В.М.

13.13. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Фінанси» для здобувачів початкового 
рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
підготовлений канд. екон. наук, доцентом Горохом О.В.


