
«Затверджую»

Голова вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаева, 
професор ^  0т“ УЛЬЯНЧЕНКО

Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаева ухвалила (протокол № 3 від 31 
березня 2021 року):

1.
1.1. За результатами таємного голосування з 50 членів вченої ради 

проголосували: «за» - 49, «прот и»- немає, «недійсних бюлетенів» - 1, присвоїти 
вчене звання доцента кафедри ґрунтознавства кандидату сільськогосподарських 
наук Гавві Дмитру Вікторовичу;

1.2. За результатами таємного голосування з 50 членів вченої ради 
проголосували: «за» - 49, «проти» -  1, «недійсних бюлетенів» - немає, присвоїти 
вчене звання доцента кафедри агрохімії кандидату сільськогосподарських наук 
Романовій Тетяні Анатоліївні;

1.3. За результатами таємного голосування з 50 членів вченої ради 
проголосували: «за» - 50, «проти» — немає, «недійсних бюлетенів» - немає, 
присвоїти вчене звання доцента кафедри землевпорядного проектування 
кандидату економічних наук Степаненко Тетяні Олександрівні;

1.4. За результатами таємного голосування з 50 членів вченої ради 
проголосували: «за» - 50, «проти» -  немає, «недійсних бюлетенів» - немає, 
присвоїти вчене звання доцента кафедри геодезії, картографії та геоінформатики 
кандидату економічних наук Хайнусу Дмитру Дмитровичу.

2. Перейменувати кафедру планування території населених пунктів та 
будівництва на кафедру архітектури, планування територій та будівництва.

3. Затвердити:
3.1. в новій редакції Положення про планування та облік навантаження 

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

3.2. Положення про замовлення, друк, облік і видачу документів про 
вишу освіту й академічних довідок у Харківському національному аграрному 
університеті ім. В.В. Докучаева.

3.3. Положення про раду із забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти Харківського національного аграрного університету ім. 
В.В. Докучаева.

3.4. уточнений тематичний план науково-дослідних робіт кафедр 
університету на 2021 рік.

3.5. зміни в Положенні про відділ моніторингу та забезпечення якості 
освіти, а саме:

Пункт 1.4. викласти в такій редакції: «Робота відділу моніторингу та 
забезпечення якості освіти будується на основі відповідних законодавчих 
нормативно-правових актів і типової документації та регламентується 
відповідними річними планами роботи відділу, затвердженими першим 
проректором».



Пункт 1.6. викласти в такій редакції: «Керівник відділу моніторингу та 
забезпечення якості освіти призначається та звільняється з посади ректором 
університету за поданням першого проректора в установленому порядку».

Пункт 4.1. викласти в такій редакції: «Відділ моніторингу якості освіти 
очолює керівник, якого призначає на посаду і звільняє з посади ректор 
університету за погодженням з першим проректором».

Пункт 5.1. викласти в такій редакції: «Вносити на розгляд ректора або 
першого проректора питання, що належать до компетенції відділу».

4. При плануванні навчального навантаження та формування графіків 
навчального процесу на 2021/22 н.р. деканам факультетів планувати аудиторне 
навантаження на рівні 1/3 від загального обсягу годин для денної форми 
навчання, для заочної форми навчання для ОС «молодший бакалавр», 
«бакалавр» та «дрктор філософії» - 10%, «магістр» - 15% від загального обсягу 
годин, що передбачається на вивчення навчальної дисципліни.

5. Створити раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаева. Персональний склад ради відповідно до положення затверджується 
наказом ректора.

6. Затвердити:
6.1. Освітньо-професійні програми за існуючими спеціальностями 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (I—IV курси):
- 051 Економіка (ОПП «Економіка»);
- 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»);
- 101 Екологія (ОПП «Екологія»);
- 193 Геодезія та землеустрій (ОПП «Геодезія та землеустрій»);
- 201 Агрономія (ОПП «Агрономія»);
- 202 Захист і карантин рослин (ОПП «Захист і карантин рослин»);
- 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове господарство»);
- 281 Публічне управління та адміністрування (ОПП «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») (ОПП «Професійна освіта»);

- 075 Маркетинг (ОПП «Маркетинг»);
206 Садово-паркове господарство (ОПП «Садово-паркове 

господарство»);
- 103 Науки про землю (ОПП «Науки про землю»);
- 091 Біологія (ОПП «Біологія»);

191 Архітектура та містобудування (ОПП «Архітектура та 
містобудування»);



162 Біотехнології та біоінженерія (ОГНІ «Біотехнології та
біоінженерія»);

- 208 Агроінженерія (ОПП «Агроінженерія»);
- 242 Туризм (ОПП «Туризм»);

162 Біотехнології та біоінженерія (ОПП «Біотехнології та
біоінженерія»);

- 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 
(ОПП «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»).

6.2. Освітньо-професійну програму спеціальності 054 «Соціологія» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (I—IV курси) відповідно до нового 
стандарту вищої освіти.

6.3. Освітньо-професійні програми за існуючими спеціальностями 
другого (магістерського) рівня вищої освіти (I—II 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 (01111 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»);

193 Геодезія та землеустрій (ОПП «Землеустрій та кадастр» 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»).

6.4. Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої 
освіти (I—II курси) відповідно до нових стандартів вищої освіти спеціальностей:

- 051 «Економіка» (ОПП «Економіка»);
206 . «Садово-паркове господарство» (ОПП «Садово-паркове 

господарство»).

6.5. Освітньо-професійні програми початкового рівня (короткого циклу) 
за спеціальностями:

- 051 «Економіка» (ОПП «Економіка»);
- 071 «Облік і оподаткування» (ОПП «Облік і оподаткування»);
- 205 «Лісове господарство» (ОПП «Лісове господарство»).

7. Відрахувати зі складу здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти аспіранта контрактної форми навчання 4-го року навчання 
спеціальності 051 «Економіка» (заочна форма) Рудиченко Анну Сергіївну за



власним бажанням відповідно до розділу 5, п. 5.1, пп. 2 Положення про порядок 
зарахування, відрахування, переривання навчання, надання академічної 
відпустки, поновлення і переведення аспірантів і докторантів, які навчаються у 
ХНАУ ім. В.В. Докучаева.

8.

8.1 .Рекомендувати до участі в обласному конкурсі на здобуття іменних 
стипендій Харківської обласної державної адміністрації
ім. О.Н. Соколовського:

в галузі «Аграрні науки» за номінацією «Видатний науковець» 
кандидатуру Рожкова Артура Олександровича -  завідувача кафедри 
рослинництва, доктора сільськогосподарських наук, професора;

в галузі «Аграрні науки» за номінацією «Обдарований молодий 
науковець» кандидатуру Дегтярьова Юрія Васильовича -  доцента кафедри 
ґрунтознавства, кандидата сільськогосподарських наук.

8.2.Рекомендувати до участі в обласному конкурсі на здобуття іменних 
стипендій Харківської обласної державної адміністрації
імені Андрія Миколайовича Краснова:

в галузі «Наука про Землю» за номінацією «Обдарований молодий 
науковець» кандидатуру Попова Андрія Сергійовича -  професора кафедри 
управління земельними ресурсами, доктора економічних наук.

9.
9.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Петрова В.М. 

про стан підготовки до проведення весняно-польових робіт у ННВЦ «Дослідне 
поле» та у дендрологічному парку університету у 2021 р. прийняти до відома.

9.2. Вважати ННВЦ «Дослідне поле» та дендрологічний парк у цілому 
готовими до проведення весняно-польових робіт.

9.3. Завідуючому практикою Марченко С.О. скласти та затвердити графік 
залучення студентів усіх факультетів до проведення весняно-польових робіт на 
ННВЦ «Дослідне поле» та у дендрологічному парку у квітні-травні 2021 р.

9.4. Зобов’язати завідувачів кафедр, що проводять польові дослідження, 
посилити контроль за наявністю викладачів, аспірантів та студентів на 
дослідному полі та у дендрологічному парку протягом всього періоду весняно- 
польових робіт згідно затвердженого графіку. Контроль за наявністю студентів 
проводити агроному ННВЦ «Дослідне поле» Булату Г.Г. та директору 
дендрологічного парку Кругловій І.В.

9.5. Завідувачам та викладачам агро- та лісотехнологічних кафедр, 
відповідальним за проведення польових досліджень, активізувати роботу щодо 
залучення спонсорів для надання допомоги матеріально-технічними ресурсами 
для їх проведення.

9.6. Завідувачу ННВЦ «Дослідне поле» Образцову В.С. та директору 
дендрологічного парку Кругловій І.В. забезпечити своєчасне і якісне 
проведення весняно-польових робіт.

9.7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи Петрова В.М.



10. Затвердити зміни до Правил прийому до ХНАУ ім. В.В. Докучаева в 
2021 році, затверджених наказом Міністерством науки і освіти України від
15.10.2020 р. № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від
09.12.2020 р. за № 1225/35508, на підставі наказу Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева від 25.02.2021 р. № 91.

11. Затвердити зміни до Кодексу академічної доброчесності Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева, а саме:

Пункт 5.6. Кодексу академічної доброчесності викласти в такій редакції: 
«Кількісний та поіменний склад ради затверджуються наказом ректора на 
підставі рішення вченої ради. До числа членів ради на постійній основі входять:

- ректор;
- перший проректор;
- проректор з науково-педагогічний роботи;
- керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти;
- начальник юридичного відділу;
- уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції;
- голови первинних профспілкових організацій;
- голова об’єднаної ради студентського самоврядування;
- голова ради молодих вчених та спеціалістів;
- декани факультетів».

Пункт 2.5.1. Кодексу академічної доброчесності викласти в такій редакції:
«Система запобігання та виявлення академічного плагіату в університеті:
2.5.1. На першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 

освітніх рівнях вищої освіти:
-  включення до освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів 

дисциплін (модулів) з академічного письма та академічної доброчесності;
-  виконання навчальних завдань, проведення поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання з використанням переважно самостійних 
(індивідуальних) форм роботи;

-  поступова переорієнтація на виконання курсових і дипломних робіт у 
вигляді проектів, що унеможливить компіляцію та плагіат;

-  посилений контроль завідувачів кафедр, наукових керівників курсових, 
бакалаврських і магістерських робіт, членів екзаменаційних комісій щодо 
правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень 
ідей, тверджень, відомостей тощо;

-  обов’язкова перевірка бакалаврських і магістерських робіт на предмет 
академічного плагіату;

-  створення електронного репозитарію бакалаврських і магістерських 
робіт».

12. Затвердити новий склад ради з академічної доброчесності:
12.1. УЛЬЯНЧЕНКО О.В. -  ректор;
12.2. КУКСА І.М. -  перший проректор;
12.3. ПЕТРОВ В.М. -  проректор з науково-педагогічний роботи;
12.4. КОЛЯДА О.В. -  керівник відділу моніторингу та забезпечення 

якості освіти;



12.5. ШЕРСТКЖ С.В. -  начальник юридичного відділу;
12.6. МАРЧЕНКО С.О. -  уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції;
12.7. СИНЯВІНА Ю.В. -  голова первинної профспілкової організації 

працівників АПК ХНАУ ім. В.В. Докучаева;
12.8. ПРИХОДЬКО С.М. -  голова ППО ХНАУ ім. В.В. Докучаева;
12.9. СТАНКЕВИЧ С.В. -  голова ради молодих учених та спеціалістів;
12.10. МАЛЯРОВ А Ю.Р. -  голова Об’єднаної ради студентського 

самоврядування;
12.11 .РОМАНОВ О. В. -  декан агрономічного факультету;
12.12. ВЕДМТДЬ М. М. -  декан факультету лісового господарства;
12.13. ФІЛІМОНОВ Ю. Л. -  декан факультету менеджменту і економіки;
12.14.3АБРОДІНА І. В. -  декан факультету захисту рослин;
12.15. КНЯЗЬ О. В. -  декан факультету інженерів землевпорядкування;
12.16. ГОРОХ О. В. -  декан факультету обліку і фінансів.

13.
13.1.Затвердити офіційний переклад на англійську мову назв окремих 

структурних підрозділів університету.
13.2.Використовувати відповідний список при офіційних листуваннях, 

створенні англомовного сайту університету, ідентифікації науково- 
педагогічних працівників під час наукової діяльності (публікації статей, тез 
доповідей, участі у конференціях тощо) та іншій міжнародній діяльності 
університету.

14. Прийняти до відома інформацію про розвиток університету. 
Проектний підхід.

15. Рекомендувати до друку:
15.1. 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 Мандражи О.А.

15.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Англійська мова за професійним 
спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 073 «Менеджмент», підготовленого старшим викладачем 
Макарською Є.Г.

15.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Опір будівельних матеріалів» для 
здобувачів інженерних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів III 
і IV рівнів акредитації підготовленого канд. фіз.-мат. наук, доцентом Авотіним 
С.С. і д-ром фіз.-мат. наук, професором Рохмановим М.Я.

15.4.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розроблення та оформлення 
освітньої програми Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаева підготовлені доктором економічних наук, професором Ульянченком 
О.В., доктором економічних наук, професором Куксою І.М., доктором 
економічних наук, професором Гуторовим О.І., керівником навчального відділу 
Пустовойт Т.П., керівником відділу моніторингу та забезпечення якості освіти, 
кандидатом сільськогосподарських наук Колядою О.В.



15.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Ділова англійська мова» для 
здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 
«Агрономія», які вивчають ділову англійську мову в аграрному ВНЗ II—IV рівнів 
акредитації, підготовленого канд. філол. наук, доцентом, завідуючою кафедрою 
мовних дисциплін Герман Л.В. та старшим викладачем Чорною В.Л.

15.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Кормовиробництво та 
луківництво» для здобувачів аграрних закладів вищої освіти II—IV рівнів 
акредитації за спеціальністю 201 «Агрономія», а також спеціалістів сільського 
господарства, фермерів підготовленого колективом авторів кафедри 
рослинництва Григор’євим В.І., Огурцовим Є.М., Бобром М.А., Міхєєвим В.Г.

15.7. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Архітектурне проектування. 
Основи термінології та її використання» для здобувачів ОС «Бакалавр» 
спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» підготовлений доцентами 
кафедри планування території населених пунктів та будівництва Гопцієм О.Б., 
Масленніковою В.В., Анопрієнко Т.В.

15.8. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Карантинні організми, обмежено 
поширені в Україні» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів закладів 
вищої освіти II—IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Захист і карантин 
рослин», «Екологія» та «Агрономія» підготовленого колективом авторів кафедри 
зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова: Станкевичем С.В., Леженіною І. П , 
Забродіною І.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Психологія і педагогіка» для 
здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня аграрних ЗВО спеціальностей 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
підготовленого канд. пед. наук, доцентом Євсюковим О.Ф.

15.9. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Педагогіка вищої школи» для 
здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальностей «201 Агрономія», 
«202 Захист і карантин рослин», «101 Екологія», «091 Біологія», «073 
Менеджмент», «051 Економіка» підготовленого канд. пед. наук, доцентом 
Євсюковим О.Ф.

15.10. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаева Серії «Економічні науки»
№  1, 2021.


