
4.1. 



 на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) НААН України за 

спеціальністю «Економіка природокористування». 

4.2. Підтримати кандидатуру члена-кореспондента НААН України, доктора 

економічних наук, заступника директора з наукової роботи Інституту 

землекористування НААН України Ібатулліна Шаміля Ільдусовича на заміщення 

вакансії дійсного члена (академіка) НААН України за спеціальністю «Економіка 

природокористування». 

4.3. Підтримати кандидатуру члена-кореспондента НААН України, доктора 

економічних наук, професора, заступника директора Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки», Заслуженого діяча науки і техніки України 

Пугачова Миколи Івановича на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) 

НААН України за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини (агропромисловий комплекс)». 

4.4. Підтримати кандидатуру члена-кореспондента НААН України, доктора 

економічних наук, професора, завідувача відділу інституціонального забезпечення 

природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН 

України, Заслуженого діяча науки і техніки України Дребот Оксани Іванівни на 

заміщення вакансії дійсного члена (академіка) НААН України за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення державного 

регулювання розвитку агропромислового комплексу)». 

4.5. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, директора 

Державної установи Інститут зернових культур НААН України Черчеля 

Владислава Юрійовича на заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України 

за спеціальністю «Агрономія (селекція і насінництво)». 

4.6. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, 

провідного наукового співробітника лабораторії генетики, генетичних ресурсів і 

біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН України Кондратенка 

Сергія Івановича на заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за 

спеціальністю «Агрономія (овочівництво)». 

4.7. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, 

заступника директора з наукової роботи, головного наукового співробітника 

лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України Кобизєвої Любові Никифорівни на 

заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю 

«Агрономія (селекція і насінництво)». 

4.8. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, доцента, завідувача 

кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету 

Новаковської Ірини Олексіїівни на заміщення вакансії члена-кореспондента НААН 

України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування 

(землекористування)». 

4.9. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, доцента, завідувача 

кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Мартина Андрія Геннадійовича на заміщення 

вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування (інноваційний розвиток земельних відносин)». 

4.10. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, професора кафедри 

земельного кадастру Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Дороша Йосипа Мирославовича на заміщення 



вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Землеустрій та 

кадастр». 

4.11. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, професора кафедри 

публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки 

Миколаївського національного аграрного університету Кормишкіна Юрія 

Анатолійовича на заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування (зовнішньоекономічна 

діяльність)». 

4.12. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, професора, декана 

факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 

Шебаніної Олени В’ячеславівни на заміщення вакансії члена-кореспондента 

НААН України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування 

(науково-освітнє забезпечення регіонального розвитку агропромислового 

комплексу)». 

4.13. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, заступника 

директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

Ходаківської Ольги Василівни на заміщення вакансії члена-кореспондента НААН 

України за спеціальністю «Економіка природокористування». 

4.14. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, заступника 

директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки», виконавчого директора Північного міжрегіонального наукового 

центру НААН України Нечипоренка Олександра Миколайовича на заміщення 

вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування (інноваційний розвиток земельних відносин)». 

4.15. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, завідувача відділу 

інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» Захарчука Олександра Васильовича на 

заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю 

«Економіка та управління підприємствами». 

4.16. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, професора, ученого 

секретаря Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

Шпикуляка Олександра Григоровича на заміщення вакансії члена-кореспондента 

НААН України за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

4.17. Підтримати кандидатуру доктора біологічних наук, старшого наукового 

співробітника, завідувача лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» Цапка Юрія Леонідовича на заміщення вакансії члена-

кореспондента НААН України за спеціальністю «Агрономія (сільськогосподарські 

меліорації)». 

4.18. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, професора, 

заслуженого працівника сільського господарства України, ректора Подільського 

аграрно-технічного університету Іванишина Володимира Васильовича на 

заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

4.19. Підтримати кандидатуру доктора технічних наук, професора Никитюка 

Олександра Андрійовича на заміщення вакансії члена-кореспондента НААН 

України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування (метрологія, 

стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції)». 



4.20. Підтримати кандидатуру доктора технічних наук, професора, члена-

кореспондента НААН України Сташука Василя Андрійовича на заміщення 

вакансії дійсного члена (академіка) НААН України за спеціальністю «Агрономія 

(сільськогосподарські меліорації)». 

4.21. Підтримати кандидатуру члена-кореспондента НААН України, доктора 

сільськогосподарських наук, завідувача відділення агроресурсів та інформаційних 

технологій Інституту водних проблем і меліорації НААН України Тараріка Юрія 

Олександровича на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) НААН України 

за спеціальністю «Агрономія (сільськогосподарські меліорації)». 

4.22. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, старшого 

наукового співробітника, завідувача лабораторії органічних добрив і гумусу 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» Скрильника Євгена Володимировича на заміщення вакансії 

члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Агрономія (Агрохімія)». 

4.23. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, 

професора кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України 

Юхновського Василя Юрійовича на заміщення вакансії члена-кореспондента 

НААН України за спеціальністю «Агрономія (сільськогосподарські меліорації)». 

4.24. Підтримати кандидатуру ректора Харківського державного університету 

харчування та торгівлі, доктора технічних наук, професора Черевка Олександра 

Івановича на заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за 

спеціальністю «Харчові технології». 

4.25. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, 

професора кафедри овочівництва і закритого ґрунту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, провідного наукового співробітника 

відділу зведеного планування Науково-організаційного управління апарату 

Президії Національної академії аграрних наук України Хареби Олени Василівни на 

заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю 

«Агрономія (овочівництво)». 

4.26. Підтримати кандидатуру головного наукового співробітника сектору 

наукової бібліографії та біографістики Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН України, доктора історичних наук, 

старшого наукового співробітника Бея Романа Васильовича на заміщення вакансії 

члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Історія та археологія 

(історія сільськогосподарської науки)». 

4.27. Підтримати кандидатуру ректора Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 

доктора ветеринарних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України 

Стибеля Володимира Володимировича на заміщення вакансії члена-кореспондента 

НААН України за спеціальністю “Ветеринарна медицина (паразитологія)”. 

4.28. Підтримати кандидатуру доктора економічних наук, професора, 

завідувача кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені 

І.В. Поповича Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені Степана Гжицького Музики Павла Михайловича на заміщення 

вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування (науково-освітнє забезпечення регіонального 

розвитку агропромислового комплексу)». 

4.29. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, 

заступника директора з наукової роботи, завідувача відділу агроґрунтознавства та 



ґрунтової мікробіології Ткаченка Миколу Адамовича на заміщення вакансії члена-

кореспондента НААН України за спеціальністю «Агрономія (сільськогосподарські 

меліорації)». 

4.30. Підтримати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, 

заступника директора з наукової роботи Шатковського Андрія Петровича на 

заміщення вакансії члена-кореспондента НААН України за спеціальністю 

«Агрономія (сільськогосподарські меліорації)». 

4.31. Підтримати кандидатуру член-кореспондента НААН, доктора 

сільськогосподарських наук, професора, директора Державного видавництва 

«Аграрна наука» НААН Величка Володимира Андрійовича на заміщення вакансії 

члена (академіка) Національної академії аграрних наук України із спеціальності 

«Агрономія (агроґрунтознавство та картографія ґрунтів)». 
 

5. 

5.1. Звіт про результати зимової сесії 2019/20 н.р. затвердити. 

5.2. Деканам факультетів: 

5.2.1. проаналізувати причини незадовільних результатів під час зимової 

екзаменаційної сесії; 

5.2.2. виробити шляхи покращення якості підготовки фахівців, а саме: 

провести контроль якості навчально-методичного забезпечення з навчальних 

дисциплін; 

5.2.3. проводити систематичний контроль відвідування занять здобувачами 

вищої освіти. 
 

6. Затвердити План видань Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва на 2020 рік. 
 

7. Рекомендувати до участі в обласному конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Харківської обласної державної адміністрації ім. О.Н. Соколовського в 

галузі «Аграрні науки»: 

7.1. «Видатний науковець» кандидатуру Гопцій Тетяни Іванівни – 

завідувача кафедри генетики, селекції та насінництва, доктора 

сільськогосподарських наук, професора; 

7.2. «Обдарований молодий науковець» кандидатуру Гудим Олени 

Володимирівни – старшого викладача кафедри генетики, селекції та насінництва, 

кандидата сільськогосподарських наук. 
 

8. Затвердити зміни до освітньо-наукових програм третього (освітньо-

наукового) рівня за спеціальностями 202 «Захист і карантин рослин», 101 

«Екологія», 091 «Біологія». 
 

9. Погодити: 

9.1. фінансовий звіт Харківського національного аграрного університету ім. 

В.В. Докучаєва за 2019 рік. 

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

Докучаєва на 2020 рік. 
 

10. Затвердити звіт про роботу стипендіата Кабінету Міністрів України 

кандидата економічних наук, доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Василішина Станіслава Ігоровича за період з вересня 2019 р. по лютий 2020 року. 
 



11. Рекомендувати до друку: 

11.1. МОНОГРАФІЮ «Виробництво твердого біопалива з рослинних 

відходів, забруднених важкими металами» підготовлену авторами: д-р техн. наук, 

професор О.С. Полянський, канд. техн. наук, доцент Д'яконов В.І., канд. с.-г. наук, 

доцент Бузіна І.М., канд. с.-г. наук, доцент Криштоп Є.А., канд. вет. наук, доцент 

Волощенко В.В., аспірант Дьяконов О.В.  

11.2. МОНОГРАФІЮ «Аграрна освіта і наука: соціально-філософське 

осмислення», підготовлена колективом авторів за загальною редакцією д-ра філос. 

наук Заздравновою О.І.  

11.3. МОНОГРАФІЮ «Формування ефективного фінансово-економічного 

механізму відтворення в аграрному секторі», підготовлена д-ром екон. наук 

Литвиновим А.І. і д-ром екон. наук, професором Ульянченком О.В.  

11.4. МОНОГРАФІЮ «Особливості формування та хід росту вільхових 

насаджень Лівобережного Лісостепу України», підготовлену канд. с.-г. наук Бугайовим 

С.М., д-ром с.-г. наук, професором Пастернаком В.П.  

11.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни «Управління 

інтелектуальною власністю» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 201 «Агрономія» підготовлений д-ром наук з державного 

управління, професором Пасемко Г.П., канд. екон. наук, доцентом Бєсєдіною Г.Є.  

11.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни «Сучасні економічні теорії» 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 051 «Економіка» 

підготовлений д-ром наук з державного управління, професором Пасемко Г.П., 

канд. екон. наук, доцентами Бєсєдіною Г.Є. і Багою Л.Г., старш. викладачем Чаговець 

О.В.  

11.7. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни «Управління 

інтелектуальною власністю» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» підготовлений д-ром наук з 

державного управління, професором Пасемко Г.П., канд. екон. наук, доцентом 

Бєсєдіною Г.Є.  

11.8. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Українська мова (для іноземних 

здобувачів)», підготовлений кандидатами філологічних наук, доцентами кафедри 

мовних дисциплін Князь Т.М. і Петровою Т.О.  
11.9. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Географія туризму» для здобувачів 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 242 «Туризм», підготовлений канд. 

геогр. наук, доцентом кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму 

Ткаченко Т.Г.  

11.10. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Психологія», підготовлений канд. 

педагогічних наук, доцентом Євсюковим О.Ф.  

11.11. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Психологія управління», підготовлений 

канд. педагогічних наук, доцентом Євсюковим О.Ф.  

11.12. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня 

спеціальності 101 «Екологія». Автори: канд. філол. наук, професор ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва Герман Л.В., ст. викладач Макарська Є.Г., викладач Коврига Ю.В.  

11.13. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Інформаційні технології у наукових 

дослідженнях», для здобувачів третього(освітньо-наукового) рівня спеціальності 

073 «Менеджмент», підготовлений канд. тенх. наук, доцентом Дьоміною В.М.  

11.14. Журнал «Вісник Харківського національного аграрного університету. 

Серія «Біологія», вип. 1 (49) за 2020 р. 



11.15. МОНОГРАФІЮ «Внесок Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва у формування сучасної системи аграрної освіти», 

підготовлену д-ром екон. наук, професором Ульянченком О.В., канд. істор. наук, 

професором Голіковою О.М., кан. екон. наук, доцентом Василішиним С.І.  

 

12. Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти в Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 


