


8.2. Атестувати докторанта Сухомлін Людмилу Володимирівну та вважати 

закінчення докторантури успішним. 
 

9. 

9.1. Затвердити кандидату філологічних наук, доценту, доценту кафедри 

мовних дисциплін Петровій Т.О. тему дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 035 Філологія «Українська 

термінографічна критика: становлення, розвиток та перспектива (на матеріалі 

критичної оцінки термінологічних словників». 

9.2. Призначити наукового консультанта доктора філологічних наук, 

професора, професора кафедри романських мов і світової літератури Донецького 

національного університету імені Василя Стуса Т.А. Космеду на громадських 

засадах. 
 

10. 

10.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, професора 

університету Петрова В.М. про результати приймання дослідів прийняти до 

відома. 

10.2. Представлені досліди вважати такими, що відповідають методиці 

дослідної справи. 

10.3. Зобов’язати завідувачів кафедр та дипломних керівників посилити 

контроль за наявністю студентів-дипломників, які проводять польові дослідження 

на дослідних ділянках протягом всього періоду проведення досліджень. Контроль 

за наявністю студентів проводити агроному ННВЦ «Дослідне поле» Булату Г.Г.  

10.4. Агроному ННВЦ «Дослідне поле» Булату Г.Г. забезпечити своєчасне і 

якісне збирання урожаю та проведення комплексу осінньо-польових робіт. 

10.5. Для покращення якості проведення науково-дослідної роботи на ННВЦ 

«Дослідне поле» просити адміністрацію університету про придбання універсально-

просапного трактора МТЗ-82 і сівалки точного висіву. 

10.6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

науково-педагогічної  роботи, професора університету Петрову В.М. 
 

11. 

11.1. Звіт про підсумки наукової роботи кафедр університету у 2019/20 

навчальному році затвердити, наукову роботу кафедр схвалити. 

11.2. Професорсько-викладацькому складу кафедр активізувати роботу щодо 

комерціалізації наукових досліджень, пошуку госпдоговірних тематик з 

залученням усіх можливих джерел фінансування. 

11.3. Завідувачам кафедр провести організаційну роботу щодо підготовки 

наукових проектів до участі у конкурсі, що буде проводитися Міністерством освіти 

і науки України у 2020/21 навчальному році. 

11.4. Редакційним колегіям Вісників ХНАУ завершити роботу щодо їх 

перереєстрації і включення до категорії «Б». 

11.5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи, професору університету В.М. Петрову. 
 

12. Рекомендувати до друку 

12.1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Стратегічне управління» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент» і 

281 «Публічне управління та адміністрування» підготовленого кандидатом 

економічних наук, доцентом кафедри менеджменту і адміністрування Таран О.М.  



12.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Теорія імовірностей і математична 

статистика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 054 «Соціологія» підготовленого доцентами кафедри фізики та 

вищої математики Коваленком М.Й. і Масленніковим Д.І.  

12.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» підготовленого кандидатом філологічних наук, 

доцентом Петровою Т.О.  

12.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Менеджмент в сільськогосподарському 

виробництві» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» підготовленого доктором 

економічних наук, професором Гуторовим О.І.  

12.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 242 «Туризм» підготовленого кандидатами філол. наук, доцентами 

Тихоненко О.В. і Підгородецькою І.Ю.  

12.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Охорона ґрунтів» для підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV 

рівнів акредитації спеціальності 015 «Професійна освіта» спеціалізації 015.37 

«Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчової 

технології. Укладачі: д-р с.-г. наук, проф. Дегтярьов В.В., канд. с.-г. наук, доц. 

Крохін С.В., канд. с.-г. наук, доц. Дегтярьов Ю.В., канд. с.-г. наук, доц. Гавва Д.В., 

канд. с.-г. наук, доц. Чекар О.Ю 

12.7. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Теоретична механіка» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» 

підготовленого канд. фіз.-мат. наук, доцентом Авотіним С.С. і д-ром фіз.-мат. наук, 

проф. Рохмановим М.Я.  

12.8. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Історія економіки та економічної думки» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 

«Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 

«Маркетинг» підготовленого доктором наук з держ. упр., професором Пасемко 

Г.П., кандидатами екон. наук, доцентами Бєсєдіною Г.Є., Багою Л.Г., Довгаль С.В., 

викладачем Порохняк Н.В.  

12.9. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Макроекономіка» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 «Маркетинг» 

підготовленого доктором наук з держ. упр., професором Пасемко Г.П., 

кандидатами екон. наук, доцентами Бєсєдіною Г.Є., Багою Л.Г., Довгаль С.В., 

викладачем Порохняк Н.В.  

12.10. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 205 «Лісове господарство» підготовленого канд. філол. наук, проф. 

Герман Л.В. і викладачем Ковригою Ю.В.  

13.11. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Утилізація та рекуперація відходів» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV 



рівнів акредитації за спеціальністю 101 «Екологія». Автори: Станкевич С.В., 

Головань Л.В.  

12.12. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Карантинні організми (з основами 

експертизи підкарантинних матеріалів)» для підготовки фахівців аграрних вищих 

навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальностей 201 «Агрономія», 

202 «Захист і карантин рослин» та 101 «Екологія». Автори: канд. с.-г. наук, доц. 

Станкевич С.В., канд. біол. наук, доц. Леженіна І.П., канд. с.-г. наук, доц. 

Забродіна І.В., канд. с.-г. наук, доц. Жукова Л.В.  

12.13. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Техноекологія» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації за 

спеціальністю 101 «Екологія». Автори: Автори: Станкевич С.В., Головань Л.В.  

12.14. Журнал Журналу «Вісті Харківського ентомологічного товариства». 

2020, том XXVIII, випуск 1.  

12.15. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Екологія агропромислового комплексу» 

для здобувачів другого (магістерського) рівня у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV 

рівня акредитації за спеціальністю 101 «Екологія». Автори: Автори: Непран І.В., 

Головань Л.В., Білецький Є.М., Бузіна І. М., Чуприна Ю.Ю.  

12.16. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Стратегія сталого розвитку» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 

«Екологія» денної та заочної форми навчання у вищих аграрних навчальних 

закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Автори: канд. с.-г. наук, доцент Бузіна І. М., 

канд. с.-г. наук, доцент Головань Л.В., д-р біол. наук, професор Білецький Є.М., 

канд. с.-г. наук, доцент Непран І.В., аспірант Чуприна Ю.Ю.  

12.17. МОНОГРАФІЮ «Ринок пестицидів України» Автор: канд. с.-г. наук, 

доцент Станкевич С.В.  

12.18. МОНОГРАФІЮ «Polycyclic character, synchronism and nonlinearity of 

insect population dynamics and prognostication problem: monograph» Автори: канд. с.-

г. наук, доцент Станкевич С.В., д-р біол. наук професор Білецький Є.М.  

12.19. МОНОГРАФІЮ «Енергоефективна технологія вирощування насіння 

буряка столового» Автори: Вітанов О.Д., Романов О.В., Могильна О.М., Томах 

Є.О.,Куц О.В., Яровий Г.І., Духін Є.О., Пузік Л.М., Рожков А.О., Романова Т.А., 

Брагін О.М., Рудь В.П., Урюпіна Л.М.  

12.20. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне 

українське село: соціальні та економічні виклики», яка відбудеться 17-18 вересня 

2020 р. 

12.21. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Спеціалізований туризм» для студентів 

закладів вищої освіти спеціальності «Туризм». Автор: доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва Борисова О.В.  

12.22. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-

викладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 01 – 02 липня 2020 р.; у 2-х 

частинах. 

 


