
«Затверджую»

Голова вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаева, 
професор- ГАУЛЬЯНЧЕНКОт

Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаева ухвалила (протокол № 6 
23-24 червня 2021 року):

від

1. За результатами таємного голосування з 51 члена вченої ради 
проголосували: «за» - 44, «проти» -  6, «недійсних бюлетенів» - 1, присвоїти 
вчене звання професора кафедри маркетингу, підприємництва і організації 
виробництва доктору технічних наук Фесенко Тетяні Григорівні.

2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про утворення 
разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації «Управління 
виробництвом та переробкою молока» здобувана ступеня доктора філософії з 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 
«Менеджмент» Коломієць Оксани Павлівни в такому складі:

2.1. КОШКАЛАДА Ірина Віталіївна {голова), завідувач кафедри 
управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. Докучаева, доктор економічних наук, професор;

2.2. СОХАНЬ (Лозинська) Інна Віталіївна (опонент), професор кафедри 
менеджменту, Сумський національний аграрний університет, доктор 
економічних наук, професор;

2.3. САМОИЛИК Юлія Василівна (опонент), професор кафедри 
економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний 
аграрний університет, доктор економічних наук, професор;

2.4. ЛОМОВСЬКИХ Людмила Олександрівна (рецензент), завідувач 
кафедри прикладної економіки та міжнародних економічних відносин, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева, доктор 
економічних наук, професор;

2.5. ШИЯН Наталія Іванівна (рецензент), доцент кафедри менеджменту 
і адміністрування, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. 
Докучаева, кандидат економічних наук, доцент.

3. Призначити для попередньої експертизи дисертаційної роботи 
«Удосконалення елементів технології вирощування помідора 
індетермінантного типу у весняних плівкових теплицях» здобувану ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 201 «Агрономія» Сєвідову Ігорю 
Володимировичу таких рецензентів:

- Рожкова Артура Олександровича -  завідувача кафедри рослинництва, 
доктора сільськогосподарських наук, професора.

-Романова Олексія Васильовича -  декана агрономічного факультету, 
доцента кафедри плодоовочівництва і зберігання, кандидата 
сільськогосподарських наук, доцента.

3.1. Завідувачу кафедри плодоовочівництва та зберігання професору 
Яровому Г.І. протягом місяця організувати та провести фаховий семінар для 
апробації дисертації за участю вказаних вище рецензентів.



4. Затвердити:
4.1. в новій редакції Положення про планування та облік навантаження 

науково-педагогічних працівників у Харківському національному аграрному 
університеті ім. В.В. Докучаєва.

4.2. зміни в Положенні про порядок розгляду атестаційних матеріалів 
здобувачів вчених звань професора і доцента на засіданні вченої ради 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва:

4.2.1. Пункт 2 Розділу І «Загальні вимоги» викласти в такій редакції:
«Вчене звання професора та доцента присвоюють працівникам вищих

навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які 
здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному 
рівні вищої освіти, показники якої відповідають основним критеріям оцінки 
науково-педагогічної та наукової діяльності здобувачів вчених звань, 
затвердженим Наказом МОНУ від 14.01.2016 №13 (зі змінами) та додатковим 
критерієм — відповідність здобувана вченого звання поточним кадровим 
вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем 
вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння 
професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове 
регулювання, сформульованих в Ліцензійних умовах провадження освітньої 
діяльності (не менше чотирьох пунктів відповідності)».

4.2.2. В пункт 4 Розділу II додати абзац «Довідка про відповідність 
здобувана вченого звання поточним кадровим вимогам щодо започаткування та 
провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми 
програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, 
для яких запроваджено додаткове регулювання, сформульованих в Ліцензійних 
умовах провадження освітньої діяльності, підписана здобувачем та завідувачем 
кафедри».

4.2.3. Пункт 5 Розділу II викласти в такій редакції: «За результатами 
розгляду атестаційних матеріалів, доповіді здобувана про науково-педагогічну 
діяльність та висновку кафедри про науково-методичний рівень викладання 
ним навчальних дисциплін кафедра:

• готує висновок про відповідність здобувана заявленому вченому 
званню (відповідність визначається за основними критеріями науково- 
педагогічної діяльності здобувана відповідно до Пункту 2 Розділу І цього 
Положення; зокрема, у висновку зазначається:

- результати обговорення проведеної відкритої лекції та оцінка 
навчально-методичного рівня її проведення (високий/низький);

- результати обговорення і оцінка звіту про науково-педагогічну 
діяльність здобувана;

- відповідність здобувана поточним кадровим вимогам щодо 
започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та 
освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, сформульованих в 
Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності;

- рекомендація кафедри розглянути кандидатуру здобувана на засіданні 
навчально-методичної комісії факультету щодо присвоєння йому вченого 
звання по кафедрі.



• рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали.
Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри 

відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри). Повторно 
атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі після доопрацювання».

4.3. зміни в Положенні про раду молодих вчених і спеціалістів у 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, а 
саме:

до пункту 2.2. додати абзаци:
-  брати участь у заходах щодо внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в Університеті, в тому числі в обговоренні ОНП, надавати пропозиції з 
удосконалення освітніх програм та освітнього процесу;

-  сприяння поглибленню компетентностей молодих вчених у 
застосуванні в своїй діяльності принципів академічної доброчесності.

5. Рекомендувати на призначення:
5.1.Іменної академічної стипендії Президента України на І семестр 

2021/22 н.р. кандидатури:
- Палазюка Богдана Олександровича, здобувача другого 

(магістерського) рівня вищої освіти II курсу агрономічного факультету 
спеціальності 201 «Агрономія»;

- Літвін Анастасії Василівни, здобувача першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти IV курсу факультету захисту рослин спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин».

5.2.Іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України на І 
семестр 2021/22 н.р. кандидатури Погорелова Антона Сергійовича, здобувача 
другого (магістерського) рівня вищої освіти II курсу факультету лісового 
господарства спеціальності 205 «Лісове господарство».

5.3. Іменної академічної стипендії Верховної ради України на 
2021/22 н.р. кандидатури Волкової Марії Віталіївни, здобувача першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти IV курсу факультету захисту рослин 
спеціальності 101 «Екологія».

5.4. Іменної академічної стипендії ім. О.С. Масельського на 2021/22 н.р. 
кандидатури Дорошевої Катерини Анатоліївни, здобувача першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти IV курсу факультету інженерів 
землевпорядкування спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

5.5. Обласної стипендії із числа дітей позбавлених батьківського 
піклування, особам із їхнього числа, а також здобувачам віком від 18 до 23 
років, які у період навчання залишилися без батьків та найбільше відзначилися 
у навчанні на 2021/22 н.р. кандидатури Семенів Анжели Володимирівни, 
здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (скорочений термін 
навчання) II курсу факультету лісового господарства спеціальності 206 
«Садове-паркове господарство».

5.6. Іменної академічної стипендії імені Героїв Небесної Сотні на І 
семестр 2021/22 н.р. кандидатури Швидкої Вероніки Олександрівни, здобувача 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти III курсу агрономічного 
факультету спеціальності 208 «Агроінженерія».



5.7. Іменної стипендії міського голови «Обдарованість» на 2021/22 н.р. 
кандидатури:

Кемзи Родіона Гійовича, здобувана першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти III курсу факультету обліку і фінансів спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування»;

- Ревякіна Антона Михайловича, здобувана першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти IV курсу факультету захисту рослин спеціальності 101 
«Екологія»;

-Савченко Богдани Михайлівни, здобувана першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти IV курсу факультету обліку і фінансів спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування».

6 .

6.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, професора 
університету Петрова В.М. про результати приймання дослідів прийняти до 
відома.

6.2. Представлені досліди вважати такими, що відповідають методиці 
дослідної справи.

6.3. 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.

6.4. Керівнику ННВЦ «Дослідне поле» Образцову В.С. та агроному 
ННВЦ «Дослідне поле» Булату Г.Г. забезпечити своєчасне і якісне збирання 
урожаю та проведення комплексу осінньо-польових робіт.

6.5. 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.

6.6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи, професора університету Петрова В.М.

7. Підтримати пропозицію завідувача аспірантури та докторантури О.В. 
Бухало та відрахувати з числа здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти аспіранта контрактної форми навчання 3-го року навчання 
спеціальності 201 «Агрономія» (денна форма навчання) Демкова Дениса 
Володимировича за порушення п. 4.3 умов договору між ХНАУ ім. В.В. 
Докучаева та фізичною особою Демковим Д.В. відповідно до розділу 5, п. 5.1, 
п.п. 5 Положення про порядок зарахування, відрахування, переривання 
навчання, надання академічної відпустки, поновлення і переведення аспірантів 
і докторантів, які навчаються у ХНАУ ім. В.В. Докучаева. Заборгованість 
оплати за навчання складає 25750 грн.

Науковий керівник -  доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри рослинництва Рожков А.О.



8. Рекомендувати до друку:
8.1. МОНОГРАФІЮ «Українська термінографічна критика: 

становлення, розвиток та перспектива (на матеріалі критичної оцінки 
термінологічних словників)» підготовлену кандидатом філологічних наук, 
доцентом кафедри мовних дисциплін Петровою Т.О.

8.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Паразитичні карантинні бур’яни» для 
здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти спеціальностей 101 «Екологія», 201 «Агрономія» та 202 «Захист і карантин 
рослин» підготовленого колективом авторів кафедри зоології та ентомології ім. 
Б.М. Литвинова: Станкевичем С.В., Леженіною І.П., Забродіною І.В.

8.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ ПОСІБНИК «Теорія економічного 
аналізу» з підготовки здобувачів економічних спеціальностей: 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 
«Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» 
підготовленого кандидатами економічних наук, доцентами кафедри статистики і 
економічного аналізу Яровою В.В., Велієвою В.О.

8.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Біохімія рослин» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня освіти вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації спеціальності 201 «Агрономія» підготовленого кандидатом 
біологічних наук, доцентом кафедри агрохімії Чечуй О.Ф.

8.5. Журнал «Вісті Харківського ентомологічного товариства» Т.ХХІХ,
Вип. 1.

8.6. Вісник ХНАУ Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, 
плодоовочівництво», №1/2021р.


