
«Затверджую»
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Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаева ухвалила (протокол № 5 від 31 серпня 
2020 року):

1. Затвердити::
1.1. План роботи вченої ради університету на 2020/21 н.р.
1.2. Плани з виховної та профорієнтаційної робіт на 2020/21 н.р.
1.3. Звіт про підсумки роботи науково-методичної ради ХНАУ ім. В.В. 

Докучаева у 2019/20 навчальному році, роботу схвалити.
1.4. Звіт першого проректора про роботу в 2019/20 н.р.
1.5. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи про роботу в 2019/20 

навчальному році. *
1.6. Звіт з виховної роботи за 2019/20 н.р.

2. За результатами таємного голосування, роздано бюлетенів -  58, 
виявилось в урні — 57: за — 53, «проти» -  4, «недійсних бюлетенів» -  немає, 
рекомендувати кандидата економічних наук, доцента кафедри маркетингу, 
підприємництва і організації виробництва Улька Євгенія Миколайовича на 
здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

3. Затвердити склад Науково-методичної ради на 2020/2021 навчальний рік:
3.1. Гопцій Т.І. -  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри генетики, селекції та насінництва;
3.2. Євтушенко М.Д. -  кандидат біологічних наук, професор, завідувач 

кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова;
3.3. Карпець Ю.В. -  доктор біологічних наук, професор кафедри лісівництва 

ім. Б.Ф. Остапенка;
3.4. Ломовських Л.О. -  доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

прикладної економіки і міжнародних економічних відносин;
3.5. Мендрух Н.П. -  диспетчер навчального відділу;
3.6. Михальченко С.А. -  доктор сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, завідувач кафедри технічного забезпечення 
агропромислового виробництва;

3.7. Петров В.М. -  кандидат економічних наук, професор університету, 
проректор з науково-педагогічної роботи;

3.8. Попов А.С. -  доктор економічних наук, професор, керівник Центру 
міжнародного співробітництва та академічної мобільності;

3.9. Ульянченко О.В. -  доктор економічних наук, професор, член- 
кореспондент НААН України, ректор університету;

3.10. Ярова В.В. -  кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
статистики і економічного аналізу.

4.
4.1. Головою науково-методичної ради університету на 2020/21 навчальний 

рік затвердити ректора університету члена-кореспондента НААН України, доктора 
економічних наук, професора Ульянченка О.В.
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4.2. Заступником голови науково-методичної ради на 2020/21 навчальний рік 
затвердити проректора з науково-педагогічної роботи Петрова В.М

4.3. Секретарем науково-методичної ради на 2020/21 навчальний рік 
затвердити диспетчера навчального відділу Мендрух Н.П.

5.
5.1. Розпочати 2020/21 н.р. для перших курсів (у т.ч. першого курсу 

скороченого) усіх спеціальностей та рівнів вищої освіти і розпочати 2020/21 н.р. з 
15 вересня 2020 р.

5.2. Деканам факультетів внести відповідні зміни до графіків навчального 
процесу для перших курсів (у т.ч. першого курсу скороченого) усіх спеціальностей 
та рівнів вищої освіти.

5.3 Протягом 2020/21 н.р. урахувати вимоги та обмеження, зумовлені 
карантином та посиленими протиепідемічними заходами у зв’язку з поширенням 
гострої респіраторної хвороби ССОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАКЛ- 
СоУ-2.

6. Затвердити форми Індивідуального навчального плану аспіранта та 
Індивідуального плану наукової роботи аспіранта.

7.
7.1. Зарахувати до докторантури з 01 вересня 2020 р. за спеціальністю 073 

«Менеджмент» кандидата економічних наук, доцента кафедри маркетингу, 
підприємництва і організації виробництва ХНАУ ім. В.В. Докучаева Улька Євгенія 
Миколайовича та науковим консультантом призначити доктора економічних наук, 
професора, члена-кореспондента НААН України, ректора університету 
Ульянченка О.В.

7.2. Зарахувати до докторантури з 01 вересня 2020 р. за спеціальністю 051 
«Економіка» кандидата економічних наук, доцента кафедри управління та 
економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного університету Страпчук Світлану Іванівну та 
науковим консультантом призначити доктора економічних наук, доцента, 
завідувача кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин 
Ломовських Л.О.

8.

8.1. Надати право керівництва аспірантами (здобувачами вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) рівні) за спеціальністю 051 «Економіка» кандидату 
економічних наук, доценту кафедри прикладної економіки і міжнародних 
економічних відносин Кучер Лесі Юріївні.

8.2. Надати право керівництва аспірантами (здобувачами вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) рівні) за спеціальністю 202 «Захист і карантин 
рослин» кандидату біологічних наук, доценту кафедри зоології та ентомології ім. 
Б.М. Литвинова Філатову Михайлу Олексійовичу.

8.3. Надати право керівництва аспірантами (здобувачами вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) рівні) за спеціальністю 201 «Агрономія» кандидату 
сільськогосподарських наук, доценту кафедри плодоовочівництва і зберігання 
Романову Олексію Васильовичу.



9.
9.1. Інформаційний звіт докторанта кафедри прикладної економіки і 

міжнародних економічних відносин Кучер Лесі Юріївни за другий рік перебування 
в докторантурі за спеціальністю 051 «Економіка», тема дисертаційного 
дослідження «Економічні засади управління інноваційними проектами аграрних 
підприємств» затвердити, атестувати докторанта Кучер Лесю Юріївну та 
рекомендувати завершити підготовку та захистити дисертацію протягом року.

9.2. Інформаційний звіт докторанта кафедри управління земельними 
ресурсами та кадастру Шелудько Лесі Володимирівни за другий рік перебування в 
докторантурі за спеціальністю 073 «Менеджмент», тема дисертаційного 
дослідження «Механізми забезпечення продовольчої безпеки України в умовах 
євроінтеграції» затвердити, атестувати докторанта Шелудько Лесю Володимирівну 
та рекомендувати завершити підготовку та захистити дисертацію протягом року.

9.3. Інформаційний звіт докторанта кафедри фінансів Морозової Анни 
Сергіївни за другий рік перебування в докторантурі за спеціальністю 073 
«Менеджмент», тема дисертаційного дослідження «Управління сталим розвитком 
аграрного сектора економіки» затвердити, атестувати докторанта Морозову Анну 
Сергіївну та рекомендувати завершити підготовку та захистити дисертацію 
протягом року.

9.4. Інформаційний звіт докторанта кафедри управління земельними 
ресурсами та кадастру Прозорової Наталії Володимирівни за другий рік 
перебування в докторантурі за спеціальністю 073 «Менеджмент», тема 
дисертаційного дослідження «Управління аграрним сектором економіки на основі 
інноваційних рішень IT-індустрії» затвердити, атестувати докторанта Прозорову 
Наталію Володимирівну та рекомендувати завершити підготовку та захистити 
дисертацію протягом року.

9.5.Інформаційний звіт докторанта кафедри землеробства ім. О.М. Можейка 
Кудрі Сергія Івановича за перший рік перебування в докторантурі за спеціальністю 
201 «Агрономія», тема дисертаційного дослідження «Оптимізація сівозмін як 
фактора раціонального використання ріллі за умов Лівобережного лісостепу 
України» затвердити, атестувати докторанта Кудрю Сергія Івановича та 
рекомендувати на подальше перебування в докторантурі.

10.

10.1. Інформацію про місце ХНАУ у системі рейтингів ЗВО -  2020: 
проблеми і перспективи взяти до відома та обговорити на засіданнях кафедр.

10.2. Проректору з науково-педагогічної та виховної роботи, доценту 
Василіншну С.І. надіслати презентацію за результатами рейтингової оцінки ЗВО на 
електронні пошти кафедр.

10.3. З метою підвищення місця ХНАУ ім. В.В. Докучаева у консолідованому 
рейтингу, рейтингу «ТОП-200 Україна» та рейтингу «Scopus», активізувати роботу на 
кафедрах щодо:

- підвищення показників публікаційної активності (Scopus, WoS);
розвитку грантової роботи, зокрема за програмами Європейського Союзу 

ERASMUS+/ HORIZON 2020;
- підвищення цитованості у Google Scholar Citations;
- збільшення кількості патентів на винаходи;

залучення фінансових ресурсів через проведення наукових досліджень за 
госпдоговірною тематикою.



10.4. З метою підвищення місця ХНАУ ім. В.В. Докучаева у рейтингу «ТОП-200 
Україна» проректору з науково-педагогічної та виховної роботи Василішину С.І. вжити 
невідкладні заходи щодо якості представлення та популярності ЗВО у Інтернет-просторі 
на основі незалежних вебометричних показників та удосконалення візуалізації кафедр, 
факультетів та здобутків на офіційному веб-сайті університету.

11. Затвердити освітньо-професійні програми та навчальні плани для 
спеціальностей:

11.1.281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти.

11.2. 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

12.3атвердити вартість навчання для іноземних громадян:
12.1. На підготовчому відділенні:
12.1.1. 600 доларів США на рік по курсу НБУ на момент сплати в 

національній валюті України;
12.1.2. для слухачів, яким надане місце в гуртожитку, вартість проживання 

встановлюється згідно з кошторисом видатків за окремими договорами.
12.2. На денній формі навчання:
12.2.1. ОС «Бакалавр» - 950 доларів СІЛА на рік по курсу НБУ на момент 

сплати в національній валюті України;
12.2. 2. ОС «Магістр» - 1200 доларів СІЛА на рік по курсу НБУ на момент 

сплати в національній валюті України;
12.2.3. навчання в аспірантурі, докторантурі -  2000 доларів СІЛА на рік по 

курсу НБУ на момент сплати в національній валюті України;
12.2.4. стажування -  1500 доларів США на рік по курсу НБУ на момент 

сплати в національній валюті України;
12.2.5. підвищення кваліфікації 300 доларів США на місяць по курсу НБУ на 

момент сплати в національній валюті України.
12.3.На заочній формі навчання:
12.3.1. ОС «Бакалавр» - 800 доларів СЛІА на рік по курсу НБУ на момент 

сплати в національній валюті України;
12.3.2. ОС «Магістр» - 1100 доларів США на рік по курсу НБУ на момент 

сплати в національній валюті України.

13. Затвердити Зміни до Правил прийому до Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева в 2020 р., затверджених наказом 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева від 27 
грудня 2019 р. № 1025 на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 
21.07.2020 р. за № 939, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2020 
року за № 790/35073.

14. ‘
14.1. Завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів забезпечити 

не лише активну участь працівників кафедр та структурних підрозділів у семінарах



Чеського міжнародного проекту, але й сприяти успішній реалізації поставлених 
завдань відповідного проекту.

14.2. Професорсько-викладацькому та адміністративному складу, з метою 
вдосконалення професійних навичок та рівня володіння англійською мовою, 
приймати активну участь у заходах, що проводяться у рамках відповідних 
міжнародних проектів.

14.3.Професорсько-викладацькому складу пройти анкетування щодо 
інтернаціоналізації університету та залучити студентів до проходження 
відповідного анкетування.

15.
15.1. Завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів забезпечити 

до 25.09.2020 р. активну участь у формуванні інформації необхідної для 
заповнення рейтингових таблиць.

15.2. Контроль за збір та занесення даних до рейтингу «ЦМиШгапк» 
покласти на керівника Центру міжнародного співробітництва та академічної 
мобільності Попова А.С.

16.
16.1. Створити центр соціологічних досліджень у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева.
16.2. Підпорядкувати центр соціологічних досліджень у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева ректору університету.

17. Затвердити:
17.1. Положення про центр соціологічних досліджень у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева.
17.2. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній освіті у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаева.

17.3. Положення щодо розробки силабусу навчальної дисципліни в 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева.

18. Затвердити оновлений склад редакційної колегії Вісника ХНАУ ім. В.В. 
Докучаева серія «Економічні науки»

Кошкалда І.В. д-р екон. наук, професор, головний редактор
Іртищева І.О. д-р екон. наук, заступник головного редактора
Пономарьова М.С.’ канд. екон. наук, доцент, відповідальний секретар
Ульянченко О.В. д-р екон. наук, чл.-кор. НААН України, професор
Олійник О.В. д-р екон. наук, професор
Abbas Mardani PhD, Sen. Lect
Amit Kumar Assistant Professor
Morkunas M. Doctor of Management, Associate professor
Agata Malak-Rawlikowska PhD of Economics
Zofia Wilimowska PhD, Dsc, Director of Institute of Finance



Гуторов О.І. д-р екон. наук, професор
Давидова О. Ю. д-р екон. наук, професор
Жудро М.К. д-р екон. наук, професор
Ільїн В. Ю. д-р екон. наук, професор
Лишенко М. О. д-р екон. наук, професор
Кукса І. М. д-р екон. наук, професор
Нестеренко С.А. д-р екон. наук, професор
Михайлова Л.І. д-р екон. наук, професор
Олійник Т.І. д-р екон. наук, професор
Пасемко Г.П. д-р держ. упр., професор
Резнік Н. П. д-р екон. наук, професор
Святова О.В. д-р екон. наук, професор
Стегней М.І. д-р екон. наук, професор
Стройко Т.В. д-р екон. наук, професор
Прохорова В.В. д-р екон. наук, професор
Чебанова Н.В. д-р екон. наук, професор
Попов А.С. д-р екон. наук, професор
Калашнікова Т.В. д-р екон. наук, доцент
Ломовських Л.О. д-р екон. наук, доцент
Судомир С.М. д-р екон. наук, доцент
Севідова І.О. д-р. екон. наук, доцент
Кучер Л.Ю. канд. екон. наук, доцент
Шиян Н.І. канд. екон. наук, доцент
Князь О.В. канд. екон. наук, доцент
Петров В.М. канд. екон. наук, доцент
Бойко Є. О. канд. екон. наук, доцент
Васюренко Л.В. канд. екон. наук, доцент
Дорогань-Писаренко Л. О. канд. екон. наук, доцент
Шелудько Р.М. канд. екон. наук, доцент
Хаустова К.М. канд. екон. наук, доцент

19. Рекомендувати до друку Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Серії 
«Економічні науки» № 1. 2020.

20. Внести зміни до освітньо-професійної програми спеціальності 205 
«Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для 
початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, а саме: на сторінці 12 
дисципліни ОК 1.1.4 «Вища математика» збільшити кількість кредитів з 4 до 5, а 
дисципліни ОК 1.2.1 «Геодезія» зменшити кількість кредитів з 5до 4.

21. Затвердити тему докторської дисертаційної роботи докторанту кафедри 
землеробства ім. О.М. Можейка Кудрі С.І. за спеціальністю 201 «Агрономія» в 
такій редакції: «Наукові основи формування сталих органічних агроекосистем у 
Східному Лісостепу України».


