
  



обдарованої студентської молоді з числа студентів другого (магістерського) 

освітнього рівня на всі форми навчання у 2018 році. 

5. Надати право керівництва аспіратами за спеціальністю 101 «Екологія» 

кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри екології та біотехнології 

Головань Ларисі Володимирівні. 
 

6. Затвердити тему докторської дисертації «Інституціональне забезпечення 

розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в аграрній сфері» кандидату 

економічних наук, старшому викладачу кафедри статистики і економічного аналізу 

Герасименко Юлії Сергіївні та призначити кандидату економічних наук, старшому 

викладачу кафедри статистики і економічного аналізу Герасименко Юлії Сергіївні 

наукового консультанта д-ра екон. наук, професора, член-кореспондента НААН 

України Ульянченка О.В. 
 

7. Рекомендувати до участі в обласному конкурсі «Найкращий молодий 

науковець Харківщини» наукову роботу кандидата сільськогосподарських наук, 

доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Станкевича С.В. 

«Оптимізація захисту ярих олійних капустяних культур від шкідників у Східному 

Лісостепу України» за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки 

«Раціональне природокористування» та наукову роботу кандидата економічних 

наук, доцента кафедри прикладної економіки та міжнародних економічних відносин 

Кучер Л.Ю. «Економічне управління інноваційними проектами підприємств 

аграрного сектору» за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки 

«Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого 

розвитку суспільства і держави».  
 

8. 

8.1.Провести святковий концерт присвячений 201-ої річниці з дня заснування 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва об 11-00 годині. 

8.2.Провести святковий марафон приурочений до 201-ої річниці з дня 

заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

8.3 На факультетах провести виховні години, круглі столи з метою 

відзначення 201-ої річниці з дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 
 

9. 

9.1. ХІ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків провести 17-

21 вересня 2018 року. 

9.2. Затвердити склад Організаційного комітету з проведення ХІ з’їзду 

Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків. 

9.3. Затвердити План організаційних заходів по проведенню на базі 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва ХІ з’їзду 

Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків. 

9.4. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету 

професора О.В. Ульянченка. 
 

10. Рекомендувати до друку Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», №3. 

2017 р. 



11. Затвердити навчальний план ОС «Бакалавр» спеціальність 206 «Садово-

паркове господарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Кваліфікація – бакалавр садово-паркового господарства. Форма навчання денна. 
 

12. Затвердити голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій з установлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної 

програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем спеціаліст Інституту 

міжнародної освіти та підвищення кваліфікації Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва на 2017 у складі: 

1. Матвєєв Павло Миколайович, ТОВ «Земінформ», директор, канд. екон. наук, 

спеціальність 7.08010103 «Землеустрій та кадастр»; 

2. Орлов Віталій Володимирович, ДП ДГ «Елітне» ІР ім. В.Я. Юр’єва НААНУ», 

директор, спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит»; 

3. Цапко Юрій Леонідович, Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. 

Соколовського, доктор біол. наук, спеціальність 7.09010102 «Агрономія і 

ґрунтознавство»;  

4. Скоромний Сергій Васильович, ТОВ «Агроскоп Інтернешнл», менеджер, 

канд. с-г. наук, спеціальність «7.09010501 «Захист рослин». 
 

13. У зв’язку з актуальністю проблеми екологічного виховання майбутніх 

фахівців і відкриттям спеціальності 242 «Туризм» внести зміни в робочі навчальні 

плани та графіки навчального процесу 2017/18 н.р. щодо проведення 

факультативних занять з тематики «Екотуризм у формуванні особистості фахівця» 

зі здобувачами першого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

з обсягом навантаження в кількості 90 год (3 кредити): 10 год – лекційних занять, 20 

год – практичних занять, 60 год – самостійна робота, по: 
 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальності: 

- 201 «Агрономія»; 

- 202 «Захист і карантин рослин»; 

- 203 «Садівництво та винаградарство»; 

- 205 «Лісове господарство»; 

- 206 «Садово-паркове господарство». 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальності: 

- 071 «Облік і оподаткування»; 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування; 

- 073 «Менеджмент»; 

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування, 

спеціальності: 

- 281 «Публічне управління та адміністрування. 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальності: 

- 051 «Економіка». 

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», 

спеціальності: 

- 193 «Геодезія та землеустрій». 

 


