


3.1.1. Освітньо-професійні програми за існуючими спеціальностями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (I–IV курси): 

- 051 Економіка; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- 073 Менеджмент; 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- 101 Екологія; 

- 193 Геодезія та землеустрій; 

- 201 Агрономія; 

- 202 Захист і карантин рослин; 

- 205 Лісове господарство; 

- 281 Публічне управління та адміністрування; 

-015 Професійна освіта (015.37 «Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові технології», 015.18 «Технологія 

виробництва та переробки с.-г. продукції»); 

- 075 Маркетинг; 

- 206 Садово-паркове господарство; 

- 103 Науки про землю; 

- 091 Біологія; 

- 191 Архітектура та містобудування. 

- 162 Біотехнології та біоінженерія; 

- 208 Агроінженерія; 

- 242 Туризм; 

- 162 Біотехнології та біоінженерія; 

- 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. 
 

3.1.2. Освітньо-професійну програму спеціальності 054 «Соціологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (I–IV курси) відповідно до 

нового стандарту вищої освіти. 

3.1.3. Освітньо-професійні програми за існуючими спеціальностями 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (I–ІІ курси): 

- 071 Облік і оподаткування (ОПП «Облік і оподаткування»); 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування»); 

- 073 Менеджмент (ОПП «Менеджмент»); 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 

- 193 Геодезія та землеустрій (ОПП «Геодезія та землеустрій» та 

«Оцінка землі та нерухомого майна»); 

- 201 Агрономія (ОПП «Агрономія», «Агрохімія і ґрунтознавство», 

«Експертна оцінка землі», «Селекція і генетика с.-г. культур», «Насінництво та 

насіннєзнавство»); 

- 202 Захист і карантин рослин (ОПП «Захист рослин», «Карантин 

рослин»); 

- 203 Садівництво і виноградарство (ОПП «Садівництво і 

виноградарство»); 

- 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове господарство»); 



- 281 Публічне управління та адміністрування (ОПП «Публічне 

управління та адміністрування»); 

- 101 Екологія (ОПП «Екологія»). 

3.1.4. Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (I–ІІ курси) відповідно до нових стандартів вищої освіти 

спеціальностей: 

- 051 «Економіка»; 

- 206 «Садово-паркове господарство». 

3.1.5. Освітньо-професійні програми початкового рівня (короткого 

циклу) за спеціальностями: 

- 051 Економіка; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 205 Лісове господарство. 

3.1.6. Освітньо-наукові програми за існуючими спеціальностями 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

- 051 Економіка; 

- 073 Менеджмент; 

- 201 Агрономія; 

- 202 Захист і карантин рослин; 

- 101 Екологія; 

- 091 Біологія. 

3.2. Навчальні плани та графіки навчального процесу денної та заочної 

форми навчання для початкового, першого, другого та третього рівня вищої 

освіти на 2020/21 н.р. вказаних вище спеціальностей. 

3.3. Навчальні плани та графіки навчального процесу заочної форми 

навчання для слухачів Центру фахової передвищої та професійної освіти з 

рисунку та живопису. 
 

4. 

4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної та виховної роботи 

щодо запровадження індикативної собівартості у 2020 р. прийняти до відома. 

4.2. Завідувачам кафедр забезпечити розгляд особливостей вступної 

кампанії - 2020 та наслідків застосування Постанови Кабінету Міністрів 

України № 191 від 3.03.2020 р. з колективами науково-педагогічних 

працівників. 

4.3. Активізувати профорієнтаційну роботу кафедр та факультетів у 

дистанційному форматі. 
 

5. Затвердити: 

5.1. «Вартість навчання здобувача першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти набору 2020-2021 н.р» (розраховано по фактичним витратам за 

попередній період) 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань 
Код та найменування 

спеціальності 

Вартість одного року 

навчання, грн 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 



01 

Освіта/Педагогіка 

015 Професійна освіта 

(Технологія виробництва 

і переробки продуктів 

сільського господарства) 

10000,00 9500,00 

09 Біологія 091 Біологія 10000,00 9500,00 

10 
Природничі науки 

101 Екологія 10000,00 9500,00 

103 Науки про землю 10000,00 9500,00 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

162 Біотехнології та 

біоінженерія 
10000,00 9500,00 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 
11500,00 10900,00 

20 

Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 10000,00 9500,00 

202 Захист і карантин 

рослин 
10000,00 9500,00 

204 Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

10000,00 9500,00 

205 Лісове господарство 10000,00 9500,00 

206 Садово-паркове 

господарство 
10000,00 9500,00 

208 Агроінженерія 10000,00 9500,00 
 

5.2.  «Вартість навчання здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти набору 2020-2021 н.р» (розраховано згідно порядку формування 

мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі 

індикативної собівартості згідно постанови КМУ від 3 березня 2020 р. № 191) 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі 

знань 

Код та 

найменування 

спеціальності 

Вартість навчання, грн 

Денна форма 

Заочна 

форма/дистанційна 

форма 

за один 

семестр 

за один 

навчальний 

рік 

за один 

семестр 

за один 

навчальний 

рік 

05 Соціальні 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 

054 Соціологія 12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 

07 

Управління 

та адміні-

стрування 

071 Облік і 

оподаткування 
12245,00 24490,00 4500,00 

9000,00/ 

9000,00 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 

073 Менеджмент 12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 

075 Маркетинг 12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 



076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 

19 Архітектура 

та 

будівництво 

191 Архітектура 

та 

містобудування 

12245,00 24490,00 - - 

24 

Сфера 

обслугову-

вання 

242 Туризм 12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 

28 

Публічне 

управління 

та адміні-

стрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

12245,00 24490,00 4500,00 9000,00 

 

5.3. «Вартість навчання здобувача другого (магістерського) рівня вищої 

освіти набору 2020-2021 н.р.» (розраховано по фактичним витратам за 

попередній період) 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі 

знань  

Найменування 

спеціальності/ 

Освітньо-

професійна 

програма 

Вартість навчання, грн 

Денна форма 
Заочна форма/ 

дистанційна форма 

за 

навчаль-

ний рік  

за весь 

період 

навчання 

(нормативн

ий термін 

навчання 

1 р. 4 м.) 

за 

навчаль-

ний рік  

за весь 

період 

навчання 

(нормативн

ий термін 

навчання 

1 р. 4 м.) 

19 

Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій: 
    

- Землеустрій та 

кадастр 
13500,00 18000,00 

12450,00

/ 

12450,00 

16600,00/ 

16600,00 

- Оцінка землі та 

нерухомого 

майна 

13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

20 

Аграрні науки 

та 

продовольство 

201 Агрономія:     

- Агрохімія та 

ґрунтознавство 
13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

- Агрономія 13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

- Селекція і 

генетика 

сільськогоспода

рських культур 

13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

- Експертна 

оцінка ґрунтів 
13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

- Насінництво та 

насіннєзнавство 
13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

202 Захист і 

карантин рослин: 
    



- Захист рослин 13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

- Карантин 

рослин 
13500,00 18000,00 - - 

203 Садівництво та 

виноградарство 
13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

205 Лісове 

господарство 
13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

206 Садово-

паркове 

господарство 

13500,00 18000,00 12450,00 16600,00 

10 
Природничі 

науки 
101 Екологія 11490,00 15320,00 10800,00 14400,00 



5.4. «Вартість навчання здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти 

набору 2020-2021 н.р.»  

(розраховано згідно Порядку формування мінімального розміру плати за навчання 

для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості згідно постанови 

КМУ від 3 березня 2020 р. № 191) 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі 

знань  

Найменування 

спеціальності/ 

Освітньо-професійна 

програма 

Вартість навчання, грн 

Денна форма Заочна форма 

за один 

семестр 

за навчальний 

рік 

за весь період 

навчання 1 р. 4 м. 

(3 семестри) 

за один 

семестр 

05 Соціальні 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 13635,00 27270,00 36360,00 4950,00 

07 

 

Управління та 

адмініструванн

я 

071 Облік і 

оподаткування 
13635,00 27270,00 36360,00 4950,00 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

13635,00 27270,00 36360,00 4950,00 

073 Менеджмент 13635,00 27270,00 36360,00 4950,00 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

13635,00 27270,00 36360,00 4950,00 

28 

Публічне 

управління та 

адмініструванн

я 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

13635,00 27270,00 36360,00 4950,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. «Вартість підготовки фахівця за початковим рівнем (короткий цикл) вищої 

освіти набору 2020-2021 н.р.» (розрахунок вартості по фактичним витратам за 

попередній період.) 

Код Найменування галузі 

знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Вартість одного року 

навчання, грн 

Денна форма 
Заочна 

форма  

20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове 

господарство 
7900,00 7000,00 

 

5.6. «Вартість підготовки фахівця за початковим рівнем (короткий цикл) вищої 

освіти набору 2020-2021 н.р.» (розраховано згідно порядку формування 

мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі 

індикативної собівартості згідно постанови КМУ від 3 березня 2020 р. № 191) 

Код 
Найменування галузі 

знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Вартість одного року 

навчання, грн. 

Денна форма 
Заочна 

форма  

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
22050,00 9000,00 

05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 22050,00 9000,00 

 

5.7. Вартість навчання здобувача третього (наукового) рівня вищої освіти на 

2020-2021 н.р за контрактною формою по спеціальностям (розрахована по 

фактичним витратам за попередній період) 

Галузь знань Спеціальність 

Вартість одного року навчання, 

грн. 

Денна 

 форма 

Заочна 

 форма 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 15000,00 12500,00 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 15000,00 12500,00 

09 Біологія 091 Біологія 15000,00 12500,00 

10 Природничі науки 101 Екологія 15000,00 12500,00 

20 Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 15000,00 12500,00 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

202 Захист і карантин 

рослин 
15000,00 12500,00 

 

6. Затвердити зміни до Правил прийому до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в 

2020 р., затверджених наказом ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 27 грудня 2019 р. 

№ 1025, на підставі Змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2020 р., затверджених наказом МОН від 04.05.2020 р. № 591, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.05.2019 року за № 415/34698. 

 

 



7. Затвердити: 

7.1 в новій редакції Положення про екзамени та заліки в Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

7.2. в новій редакції Положення про організацію освітнього процесу 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 

7.3. в новій редакції Положення про практичне навчання здобувачів вищої 

освіти Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 

7.4. в новій редакції Положення про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії в Харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва. 

7.5. в новій редакції Положення про порядок створення, удосконалення, 

зміни та закриття освітніх програм Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. 

7.6. Положення про мовну підготовку іноземних слухачів підготовчого 

відділення, здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти, третього освітньо-наукового рівня у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

7.7. навчальний план та графіки навчального процесу для підготовчого 

відділення за спеціальностями інженерно-технічна та медико-біологічна на 2020/21 

н.р.  

 

8. Внести зміни та доповнення до положення «Про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»: 

Пункт 4.7.2. викласти у такій редакції: 

«Кандидатури претендентів на посаду декана факультету обговорюються на 

зборах органу громадського самоврядування відповідного факультету. 

Головуючим на зборах органу громадського самоврядування, на яких 

обговорюються кандидатури претендентів на посаду декана, є ректор університету 

або за його дорученням – проректор Університету. 

Для оцінки професійного рівня претендент на вакантну посаду декана 

факультету представляють програму розвитку відповідного факультету та звіт про 

роботу на своїй посаді за попередній період.  

Висновки зборів органу громадського самоврядування факультету про 

професійні та особисті якості претендентів затверджуються таємним голосуванням 

та передаються у вигляді витягу з протоколу зборів органу громадського 

самоврядування факультету та протоколу лічильної комісії на розгляд ректору 

Університету. Ректор Університету за згодою більшості від повного складу органу 

громадського самоврядування призначає декана факультету на строк до п’яти 

років та укладає з ним контракт.  

Одна і та сама особа не може бути деканом факультету Університету більш 

як 10 років.  

Інші питання щодо порядку призначення декану факультету визначаються 

статутом Університету.» 

В пункті 5.6. слова «… декана факультету…» виключити. 

В додатку № 1 «Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників» в пункті 1.2. в 



частині кваліфікаційних вимог до посади декана факультету після слова «звання» 

доповнити словами «як правило». 

9. 

9.1. Лист МОН України «Щодо врегулювання конфліктних інтересів від 

18.05.2020р. № 1/9-260 та для підвищення рівня знань антикорупційного 

законодавства, недопущення скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

вжиття заходів щодо запобігання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, 

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України 

прийняти до керівництва та виконання всіма структурними підрозділами 

університету. 

9.2. Зазначити, що відповідно до підпунктів, 3) абз. 3 п.1 ст. 27 Закону 

України «Про запобігання корупції» обмеження спільної роботи на суб’єктів 

«близьких осіб», для ХНАУ ім. В.В. Докучаєва не поширюється. 

9.3. Ректору університету в майбутньому при прийнятті осіб на роботу 

намагатися уникати ситуації, в результаті якої близькі особи у зв’язку з 

виконанням трудових обов’язків будуть безпосередньо підпорядковані або 

підконтрольні одна одній. 

9.4. Контроль за дотриманням цього рішення покласти на першого 

проректора Шелудька Р. М.  
 

10. Ввести до складу уповноваженої комісії з питань запобігання та 

виявлення корупції ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: 

- Сергєєву І.М. – начальника відділу кадрів; 

- Шерстюк С.В. – доцента кафедри педагогіки, психології та права. 
 

11. Рекомендувати до друку: 

11.1. ПІДРУЧНИК «Агрофармакологія», підготовлену доктором с.-г. наук, 

професором Туренком В.П., доцентами: Біликом М.О., Мартиненко В.І.  

11.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Недеревні ресурси лісу. Лісові лікарські 

рослини. Дерева та чагарники», підготовлену канд. с.-г. наук, доцентом 

Позняковою С.І.  

11.3. МОНОГРАФІЮ «Удосконалення складових економічного механізму 

ефективного розвитку скотарства», підготовлену кандидатом економічних наук, 

доцентом кафедри менеджменту і адміністрування Шиян Н.І.  

11.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Технічні засоби захисту рослин» для 

здобувачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю 

201 «Агрономія», підготовлений доцентами Гусаренком М.П., Пахучим А.М.  

11.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Економічна інформатика» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 

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

підготовлений кандидатом економічних наук, доцентом, завідувачем кафедри 

інформаційних технологій, консалтингу та туризму Бутенко Т.А. та старшим 

викладачем Сирим В.М.   

11.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Англійська мова» для здобувачів 

першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Міністерства освіти і науки України, підготовлений кандидатом філологічних 

наук, доцентом, завідувачем кафедри мовних дисциплін Герман Л.В. та 



кандидатом економічних наук, доцентом кафедри бухгалтерського обліку та 

аудиту Утенковою К.О.  

11.7. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Геноміка» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія», підготовлений 

авторським колективом у складі: Попов В.М., Долгова Т.А., Лиманська С.В., 

Борозна О.С., Чернишенко Г.Є., Тереняк Ю.М.  

11.8. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Моделювання технологічних процесів і 

систем» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та 

заочної форми навчання, галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальність 201 «Агрономія», підготовлений кандидатом економічних наук, 

доцентом Сотниковим Ю.О., старшим викладачем Сирим В.М.  

11.9. Журнал «Вісник Харківського національного аграрного університету. 

Серія «Біологія», вип. 2 (50) за 2020 р. 

11.10. МОНОГРАФІЮ «Економічна безпека аграрного сектора: теорія, 

методологія, практика», підготовлену кандидатом економічних наук, доцентом 

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Утенковою К.О. 

11.11. МОНОГРАФІЮ «Обліково-аналітичне забезпечення в системі ризиків 

та загроз економічної безпеки агарних підприємств України», підготовлену 

кандидатом економічних наук, доцентом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Василішиним С.І. 

 


