
«Затверджую»

Голова вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаева, 
п р о ф е с о р ; ; ^ -----£__г___СЬ:У ЛЬЯНЧЕНКО

Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаева ухвалила (протокол № 1 від 03 лютого 
2021 року):

1. Затвердити вартість навчання за контрактною формою на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти у 2021 р. у таких розмірах:

Г алузь 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

2. Надати право керівництва аспірантами:
2.1. кандидату економічних наук, доценту кафедри маркетингу,

підприємництва і організації виробництва Пахучій Еліні Вікторівні за спеціальністю 
051 «Економіка» з 05 лютого 2021 р.

2.2. кандидату економічних наук, доценту кафедри маркетингу,
підприємництва і організації виробництва Єфремовій Наталії Олександрівні за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» з 05 лютого 2021 р.

2.3. кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри рослинництва 
Міхєєву Валентину Григоровичу за спеціальністю 201 «Агрономія» з 05 лютого 2021 р.

2.4. кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри ґрунтознавства 
Казюті Олександру Миколайовичу за спеціальністю 201 «Агрономія» з 05 лютого
2021 р.

3. Відрахувати зі складу здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти:

3.1. аспіранта контрактної форми 1-го року навчання спеціальності 201 
«Агрономія» Чеснокова Владислава Дмитровича за порушення п. 4.3 умов договору 
між ХНАУ ім. В.В. Докучаева та фізичною особою Чесноковим В.Д. відповідно до 
розділу II, п. 1, пп. 5 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 
надання академічної відпустки, поновлення і переведення осіб, які навчаються у 
ХНАУ ім. В.В. Докучаева, а саме, за заборгованість за оплату навчання за рік в сумі 
12500 грн.

3.2. аспіранта контрактної форми 2-го року навчання спеціальності 201 
«Агрономія» Різника Віталія Юрійовича за порушення п. 4.3 умов договору між 
ХНАУ ім. В.В. Докучаева та фізичною особою Різником В.Ю. відповідно до розділу



II, п. 1, пп. 5 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, надання 
академічної відпустки, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ХНАУ ім. 
В.В, Докучаева, а саме, за заборгованість за оплату навчання за рік в сумі 19000 грн.

3.3. аспіранта контрактної форми 2-го року навчання спеціальності 051 
«Економіка» Минка Ярослава Юрійовича за порушення п. 4.3 умов договору між 
ХНАУ ім. В.В. Докучаева та фізичною особою Минком Я.Ю. відповідно до розділу 
II, п. 1, пп. 5 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, надання 
академічної відпустки, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ХНАУ ім. 
В.В. Докучаева, а саме, за заборгованість за оплату навчання за рік в сумі 18750 грн.

3.4. аспіранта контрактної форми 2-го року навчання спеціальності 051 
«Економіка» Корсуна Євгенія Сергійовича за порушення п. 4.3 умов договору між 
ХНАУ ім. В.В. Докучаева та фізичною особою Корсуном Є.С. відповідно до розділу 
II, п. 1, пп. 5 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, надання 
академічної відпустки, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ХНАУ ім. 
В.В. Докучаева, а саме, за заборгованість за оплату навчання за рік в сумі 18750 грн.

4.
4.1. Проректору з міжнародних зв’язків Попову А.С. оформити заявку та усі 

необхідні документи для вступу ХНАУ ім. В.В. Докучаева до Вишеградської 
асоціації університетів.

4.2. Завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів за запитом 
проректора з міжнародних зв’язків Попова А.С. забезпечити активну участь у 
формуванні інформації необхідної для заповнення заявки та усіх необхідних 
документів щодо вступу до Вишеградської асоціації університетів.

4.3. Контроль за заповненням та подачею заявки щодо вступу ХНАУ ім. В.В. 
Докучаева до Вишеградської асоціації університетів покласти ректора університету.

5. Погодити:
5.1. фінансовий звіт Харківського національного аграрного університету ім. 

В.В. Докучаева за 2020 рік.
5.2. кошторис Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаева на 2021 рік.

6 .

6.1.Затвердити звіт керівника виробничої практики Марченка С.О. про 
організацію, проведення і контроль виробничої практики здобувачів вищої освіти у 2019/20 
н.р.

6.2. Звернути увагу деканів факультетів, завідуючих кафедрами, керівників 
навчально-науково-виробничих структур університету на належне організаційне 
програмне та методичне забезпечення практичного процесу дотримання методик 
проведення наукових досліджень і спостережень, під час практики, злободенність 
тематики їх виконання на реальних показниках діяльності базових підприємств, 
господарств і установ, або філій кафедр на виробництві.

6.3. Навчальному відділу (керівник Пустовойт Т.П.) постійно дбати про чітку 
відповідність видів практики навчальним планам дисциплін та дотримання графіка 
навчально-виробничого процесу згідно наскрізних програм, своєчасності, 
безперервності і послідовності їх виконання.

Разом з деканатами і кафедрами продовжувати активний пошук механізмів та 
способів співпраці з представниками закордонних освітньо-наукових установ і 
виробничих відомств з сучасними, найбільш успішними галузевими формуваннями



для створення умов якісної практичної підготовки майбутніх фахівців і подальшого 
їх працевлаштування.

6.4. Керівнику виробничої практики Марченку С.О. тримати надійний зв’язок 
з керівними обласними і районними структурами АПК, високотехнологічними 
підприємствами, установами і господарствами з метою спільної і узгодженої 
діяльності у проведенні виробничої практики, тренінгів та стажування здобувачів, 
підвищення кваліфікації викладацького складу і своєчасної інформації про 
виробничі семінари, тренінги, дні поля, презентації, виставки тощо.

Вимагати від кафедр, наукових керівників практик та стажування чіткого 
виконання наскрізних програм практики з урахуванням інтеграційних принципів 
освіти і виробництва.

Ретельно контролювати організацію і проведення всіх видів практичної 
підготовки, умов і стандартів виконання програм практики та їх підсумків і 
результатів.

6.5. Завідуючим випускових кафедр запроваджувати новітні форми 
практичної підготовки, зміцнення науково-технічних зв’язків з роботодавцями, 
пошук нових форм звітування керівників практики залежно від її цільової орієнтації

6.6. Рекомендувати професорсько-викладацькому складу кафедр сміливо 
орієнтуватись на інтеграцію навчально-виробничого процесу у виробництво на 
основі сучасних вимог освітніх стандартів, запитів працедавців, чітке оформлення 
стану досліджень та спостережень здобувачів під час практики, підготовку звітів 
про виконання програм практики їх змістовного наповнення та контролю.

6.7. Відділу міжнародної практики (начальник Різак О.С.) в рамках 
Положення про практику здобувачів Харківського НАУ за кордоном всебічно 
використовувати існуючі можливості закордонних пропозицій договорів і грантів з 
метою вдосконалення освітньої парадигми та забезпечення якісної підготовки 
випускників до майбутньої професійної діяльності.

6.8. Адміністративно-господарчій частині (Головний Інженер Марченко О.С.) 
створити належні умови якісного проведення навчально-виробничого процесу, 
забезпечення комплексу сільськогосподарських і лісогосподарських робіт на 
дослідних полях, дендрологічному парку і рекреаційній зоні університету, 
проведення виховної, спортивно-масової роботи і відпочинку, забезпечення 
необхідними інструментами, матеріалами, пальним, транспортом та запобіжними 
засобами.

6.9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 
Куксу І.М.

7. Рекомендувати до друку:
7.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Новітній асортимент засобів захисту рослин 

від шкідливих організмів» для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо- 
наукового) рівня спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» підготовленого 
професором, доктором с.-г. наук В.П. Туренком, канд. біол. наук, доцентом М.О. 
Біликом, канд. с.-г. наук, доцентами В.І. Мартиненко, І.В. Забродіною, С.В. 
Станкевичем та канд. с.-г. наук С.В. Чоні

7.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Вища математика» для здобувачів 
початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» підготовленого доцентом, канд. 
пед. наук О.А. Мандражи


