
 

Засідання вченої ради  

Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва 

від 21 березня 2016 року 
 

1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 
(Доповідач – перший проректор, професор Дегтярьов В.В.) 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про щорічне оцінювання науково-

педагогічних працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

 

2. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ЗВІТУ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА У 2015 РОЦІ В МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І 

НАУКИ УКРАЇНИ (Доповідач – проректор з навчально-виховної роботи, професор 

університету Петров В.М.) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Наукову діяльність кафедр університету за 2015 рік визнати 

задовільною. 

2. Звіт проректора з навчально-виховної роботи, професора університету 

Петрова В.М. прийняти до відома. 

3. Завідувачам та викладачам кафедр активізувати роботу щодо 

комерціалізації наукових досліджень, пошуку госпдоговір них тематик з 

залученням усіх можливих джерел фінансування. 

4. Завідувачам та викладачам кафедр активізувати роботу щодо участі у 

міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових програмах, зокрема 

у програмі «Горизонт 2020». 

5. Завідувачам кафедр провести організаційну роботу щодо підготовки 

наукових проектів до участі у конкурсі, що буде проводитися Міністерством 

освіти і науки України у 2016 році. 

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити проректору з 

навчально-виховної роботи, професору університету Петрову В.М. 

 

3. СТАН ПІДГОТОВКИ ДО ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ В ННВЦ 

«ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ» (Доповідач – проректор з навчально-виховної роботи, 

професор університету Петров В.М.) 

УХВАЛИЛИ:   

1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи, професора 

університету Петрова В.М. про стан підготовки до проведення весняно-

польових робіт в ННВЦ «Дослідне поле у 2016 році» та у дендрологічному 

парку у 2016 році прийняти до відома. 

2. Вважати ННВЦ «Дослідне поле» та дендрологічний парк у цілому 

готовими до проведення весняно-польових робіт. 



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 2016 р. 

4. Зобов’язати завідувачів кафедр, що проводять польові дослідження, 

посилити контроль за наявністю викладачів та студентів на дослідному полі та 

у дендрологічному парку протягом всього періоду весняно-польових робіт 

згідно затвердженого графіку. Контроль за наявністю студентів проводити 

директору ННВЦ «Дослідне поле» Булату Г.Г. та директору дендрологічного 

парку Сєвідову В.П. 

5. Завідувачам та викладачам агротехнологічних кафедр, відповідальним 

за проведення польових досліджень, активізувати роботу щодо залучення 

спонсорів для надання допомоги матеріально-технічними ресурсами для їх 

проведення. 

6. Директору ННВЦ «Дослідне поле» Булату Г.Г. та директору 

дендрологічного парку Сєвідову В.П. забезпечити своєчасне і якісне 

проведення весняно-польових робіт. 

7. Контроль за виконанням даного рішення доручити проректору з 

навчально-виховної роботи, професору університету Петрову В.М. 

 

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ 

ТОВАРИСТВО (Доповідач – проректор з навчально-виховної роботи, професор 

університету Петров В.М.) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Положення про студентське наукове товариство затвердити. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити проректору з 

навчально-виховної роботи, професору університету Петрову В.М. 
 

5. ПІДСУМКИ НОВОГО НАБОРУ АСПІРАНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ (Доповідач – проректор з навчально-виховної роботи, професор 

університету Петров В.М.) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи, професора 

університету Петрова В.М. прийняти до відома. 

2. Керівникам підготовки аспірантів посилити роботу щодо якісного 

відбору претендентів до вступу до аспірантури у липні-серпні 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити проректору з 

навчально-виховної роботи, професору університету Петрову В.М. 

 

6. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ ВИДАНЬ 

ХНАУ (Доповідач – проректор з навчально-виховної роботи, професор університету 

Петров В.М.) 

УХВАЛИЛИ:  



1. Затвердити річний (на 2016р.) та перспективний (2016-2018 р.р.) плани 

видань ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

2. Завідувачам кафедр, головним редакторам «Вісників ХНАУ» посилити 

контроль за виконанням розпоряджень про обов’язкову реєстрацію видань і 

їхню розсилку. 
 

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА НАУКОВОЇ 

ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ХНАУ ім. 

В.В. ДОКУЧАЄВА ТА ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ (Доповідач – вчений 

секретар Криворученко Р.В.) 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про сектор комплектування та 

наукової обробки документів Фундаментальної бібліотеки ХНАУ                     

ім. В.В. Докучаєва. 

 

8. ГРАФІК НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ДРУГОМУ 

СЕМЕСТРІ ПОТОЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (Доповідач – завідуючий 

практикою Марченко С.О.) 

УХВАЛИЛИ: графік навчально-виробничої практики у другому семестрі 

поточного навчального року відхилити і доопрацювати, та доповісти на 

наступному засіданні Вченої ради університету. 

 

9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАНДИДАТУР НА УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА 

ЗДОБУТТЯ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ 

НАУКИ У 2016 РОЦІ (Доповідач – проректор з навчально-виховної роботи, 

професор університету Петров В.М.) 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до участі у конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки у 2016 

році наступні кандидатури: 

1. Номінація технічні науки «Стипендія імені Георгія Федоровича 

Проскури (видатні науковці): 

- доктора техн. наук, доцента, завідувача кафедри механізації та 

електрифікації сільськогосподарського виробництва Любимову Ніну 

Олександрівну,  

2. Номінація аграрні науки «Стипендія імені Олексія Никаноровича 

Соколовського (видатні науковці): 

- доктора с.-г. наук, доцента, завідувача кафедри землеробства Шевченко 

Миколу Вікторовича; 

- доктора с.-г. наук, професора, завідувача кафедри агрохімії Філона 

Василя Івановича; 

(обдаровані молоді науковці) 



- кандидата с.-г. наук, доцента кафедри рослинництва Міхєєва 

Валентина Григоровича; 

- кандидата с.-г. наук, старшого викладача кафедри ґрунтознавства 

Панасенко Ольгу Сергіївну. 

3. Номінація економічні науки «Стипендія імені Михайла Івановича 

Туган-Барановського (видатні науковці): 

- доктора екон. наук, професора, завідувача кафедри управління 

земельними ресурсами та кадастру Кошкалду Ірину Віталіївну. 

 

10. РЕКОМЕНДАЦІЯ ДО ДРУКУ. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання навчальний посібник 

«Сільськогосподарська ентомологія. Назви основних шкідників 

сільськогосподарських культур і лісових насаджень» (видання 3-є перероблене 

та доповнене). Автори: Євтушенко М.Д., Байдик Г.В., Забродіна І.В., Леженіна 

І.П., Сіроус Л.Я., Станкевич С.В., Герман Л.В. (рецензенти: д-р с-г наук, 

професор Туренко В.П., д-р с-г наук, професор, член-кор. НААН України 

Петренкова В.П.). 

рекомендувати до видання навчальний посібник «Лабораторний 

практикум з електрики та магнетизму» підготовлену викладачами кафедри 

фізики і агрометеорології: Рохмановим М.Я., Авотіним С.С., Онищенком А.А., 

Масленніковим Д.І. (рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, професор Андерс О.Г., д-р 

пед. наук, професор Олексенко В.М.). 

рекомендувати до видання навчальний посібник «Геодезія частина І 

(топографія)» підготовлену викладачами кафедри геодезії, картографії та 

геоінформатики: Ачасовим А.Б., Опарою В.П., Балакірським В.Б., Бузіною І.М., 

Черевком І.В., Хайнусом Д.Д., Литвиненком Ю.О. (рецензенти: канд. геогр. 

наук, доцент ХНУ ім. В.Н. Каразіна Байназаров А.М., канд. екон. наук, доцент 

Корецький А.В.). 

рекомендувати до видання «Довідник з біологічного захисту рослин» для 

студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації, 

слухачів Інституту післядипломної освіти, спеціалістів із захисту і карантину 

рослин, підготовлену канд. біол. наук, доцентом, професором університету 

Біликом М.О. (рецензенти: д-р с.-г. наук, професор Туренко В.П., д-р с.-г. наук, 

професор Яровий Г.І., канд. с.-г. наук ІОіБ НААН України Колеснік Л.І.). 

рекомендувати до друку навчальний посібник «Моніторинг шкідників 

сільськогосподарських культур», підготовлену канд.  с.-г. наук, старш. 

викладачем Станкевичем С.В., канд. с.-г. наук, доцентом Забродіною І.В. 

(рецензенти: д-р с.-г. наук, професор Яровий Г.І., д-р біол. наук, професор 



Білецький Є.М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співробітник, зав. лабораторією 

рослинництва та сортовивчення ІР ім. В.Я. Юр’єва Цехмейструк М.Г., д-р с.-г. 

наук, професор Туренко В.П.). 

рекомендувати до видання колективну монографію «Економіка 

управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового 

механізму щодо розподілу земель за цільовим та функціональним 

використанням» підготовлену викладачами кафедри управління земельними 

ресурсами та кадастру; за загальною редакцією д-ра екон. наук, професора 

Кошкалди І.В. (рецензенти: д-р екон. наук, професор Сохнич А.Я., канд. екон. 

наук, завідувач відділу земельних відносин ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

Ходаківська О.В., начальник Управління землеустрою та охорони земель 

Перекупський Ю.П., д-р екон. наук, професор Левкіна Р.В.). 

затвердити до друку збірник наукових праць Харківського національного 

аграрного університету «Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», вип. № 1 за 

2016 р. 

затвердити до друку науковий журнал «Вісник ХНАУ. Серія Біологія», 

вип. № 1 (37) за 2016 р. 

 

11. РІЗНЕ. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про сектор комплектування та 

наукової обробки документів Фундаментальної бібліотеки ХНАУ                     

ім. В.В. Докучаєва. 

 

у зв’язку з відкриттям нових спеціальностей перейменувати кафедру 

виробничого менеджменту та агробізнесу і затвердити нову назву у такій 

редакції: кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва. 


