
до Харківського національного аграрного університету              

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів, 

магістрантів, аспірантів  Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни у Харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва; 



- ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчально-методичної роботи 

Харківського національного аграрного університету                     

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальні плани (графіки) здобувачів 

Харківського національного аграрного університету                    

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання в Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

- ПОЛОЖЕННЯ про комісії вченої ради Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 

- ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної та індивідуально-

консультативної роботи у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про проведення підсумкової атестації з іноземної 

мови (українська, російська) для іноземних громадян; 

- ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальну комісію у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про комплексні контрольні роботи (ККР) 

навчальних дисциплін в Харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про призначення і виплату стипендій здобувачам, 

аспірантам та докторантам Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення ректорських 

контрольних робіт у Харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про навчальний відділ Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, друку, обліку та видачі 

документів про вищу освіту державного зразка у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про навчальний центр у ДП «Скрипаївський 

навчально-дослідний лісгосп» Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про огляд-конкурс звітів про виконання програм 

виробничої практики студентами Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про перевірку наукових, навчальних, навчально-

методичних та дипломних робіт на академічний плагіат у 



Харківському національному аграрному університеті                   

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про охорону праці у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду факультетів: обліку і фінансів, 

менеджменту і економіки, агрономічного, захисту рослин, 

інженерів землевпорядників, лісового господарства Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичну комісію факультетів: 

обліку і фінансів, менеджменту і економіки, агрономічного, 

захисту рослин, інженерів землевпорядників, лісового 

господарства Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про деканат: обліку і фінансів, менеджменту і 

економіки, агрономічного, захисту рослин, інженерів 

землевпорядників, лісового господарства Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про факультет: обліку і фінансів, менеджменту і 

економіки, агрономічного, захисту рослин, інженерів 

землевпорядників, лісового господарства Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про Центр підготовки іноземних громадян 

Харківського національного аграрного університету                    

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників та надання 

матеріальної допомоги з фонду економії заробітної плати 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків; 

- ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії з української (російської) мови для 

іноземних студентів у Харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва 

- ПОЛОЖЕННЯ про куратора академічної групи Харківського 

національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 



- ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у гуртожитку 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про інформаційний супровід офіційного веб-

сайту Харківського національного аграрного університету ім. 

В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про відділ інформаційного забезпечення 

Харківського національного аграрного університету                    

ім. В.В. Докучаєва; 

- Журнал куратора академічної групи ; 

- КОНЦЕПЦІЮ національно-патріотичного виховання 

студентської молоді Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про відділ кадрів Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про Конкурсну комісію у Харківському 

національному аграрному університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про архівний підрозділ Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- Правила користування Фундаментальною бібліотекою 

Харківського національного аграрного університету                     

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про Фундаментальну бібліотеку Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про адміністративно-господарську частину 

Харківського національного агарного університету                      

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації педагогічних 

працівників Харківського національного агарного університету 

ім. В.В. Докучаєва (згідно з наказом МОН України №930 від 

06.10.10 року, із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473    

від 20.12.2011, наказом МОН №1135 від 08.08.2013); 

- ПОЛОЖЕННЯ про ректорат Харківського національного 

агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про канцелярію Харківського національного 

агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ Інституту підвищення кваліфікації Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань надзвичайних ситуацій 

Харківського національного агарного університету                      

ім. В.В. Докучаєва. 



- ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду Харківського національного 

агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння звання «Професор Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» та 

«Почесний професор Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва»; 

- ПОЛОЖЕННЯ про кафедри:  

 агрохімії, 

 ботаніки та фізіології рослин, 

 бухгалтерського обліку та аудиту, 

 фізики та вищої математики,  

 генетики, селекції та насінництва,  

 геодезії, картографії та геоінформатики,  

 ґрунтознавства,  

 загальної хімії, 

 землеробства ім. О.М. Можейка, 

 земпроектування, 

 зоології та ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова,  

 екології та біотехнології,  

 економіки підприємства,  

 економічної теорії,  

 економічної кібернетики,  

 мовних дисциплін,  

 історичних і соціально-правових дисциплін,  

 лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка,  

 лісових культур і меліорації,  

 лісоуправління та лісоексплуатації,  

 садово-паркового господарства, 

 маркетингу, підприємства і організації виробництва,  

 механізації та електрифікації с/г виробництва і охорони 

праці,  

 менеджменту організацій,  

 плодоовочівництва та зберігання,  

 рослинництва,  

 статистики і економічного аналізу,  

 управління земельними ресурсами та кадастру,  

 фізвиховання,  

 філософії,  

 фітопатології,  

 фінансів; 



- ПОЛОЖЕННЯ про щорічний конкурс «Кращий молодий 

науковець» у Харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про студентське товариство у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури та докторантури 

Харківського національного агарного університету                      

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію з насінництва 

при кафедрі генетики, селекції та насінництва Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва;  

- ПОЛОЖЕННЯ про зарахування до аспірантури та докторантури 

Харківського національного агарного університету                      

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну частину Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук; 

- ПОЛОЖЕННЯ про раду молодих вчених і спеціалістів 

Харківського національного агарного університету                      

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про редакційно-видавничий відділ Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про конкурс студентських наукових робіт у 

Харківському національному аграрному університеті                  

ім. В.В. Докучаєва; 

- ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток Харківського 

національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва. 

3.2. Після введення у дію наказом ректора університету текст положень 

виставити на офіційному сайті університету. 

 

1. У зв’язку з оптимізацією організаційної структури ХНАУ                       

ім. В.В. Докучаєва перетворити відділ насінництва у науково-дослідну 

лабораторію з насінництва при кафедрі генетики, селекції та 

насінництва. 

5.  

5.1. Відповідно до отриманої ліцензії встановити такі обсяги прийому 

до аспірантури у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2016 р.: 

Галузь знань Спеціальність 
Обсяги 

прийому, осіб 



09 Біологія  091 Біологія 5 

10 Природничі науки 101 Екологія 5 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 
20 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

202 Захист і 

карантин рослин 
5 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 
10 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 
10 

 

Після отримання з Міністерства освіти і науки України у серпні 

поточного року обсягів прийому до аспірантури за рахунок державного 

бюджету, решту будуть складати обсяги прийому за контрактною 

формою навчання. 

5.2. Встановити вартість підготовки в аспірантурі за контрактною 

формою навчання у 2016 р. за спеціальностями на такому рівні: 

 

Галузь знань Спеціальність 

Вартість підготовки, 

грн 

без відриву 

від 

виробництва  

з відривом 

від 

виробництва 

09 Біологія  091 Біологія 5500 8500 

10 Природничі науки 101 Екологія 5500 8500 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 5500 8500 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

202 Захист і 

карантин рослин 

5500 8500 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 5500 8500 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 5500 8500 

 

6. Затвердити на 2016/2917 навчальний рік графіки навчального 

процесу і робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти 

на третьому (освітньо-науковому) рівні першого року підготовки з 

таких спеціальностей: 

Галузь знань Спеціальність 

09 Біологія  091 Біологія 

10 Природничі науки 101 Екологія 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

202 Захист і карантин рослин 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

051 Економіка 

07 Управління та 73 менеджмент 



адміністрування 
 

7. Встановити такі іноземні мови при складанні вступного іспиту в 

аспірантуру у 2016 році: 

– англійська; 

– німецька; 

– французька. 
 

8. З урахуванням вільного володіння відповідними іноземними мовами, 

що дозволяє кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови 

вступниками до аспірантури затвердити наступні склади предметних 

комісій з іноземних мов у 2016 році 

З англійської мови: 

Герман Л.В. –  голова комісії, завідувач кафедри мовних 

дисциплін, професор університету; 

Шульга І.В. –  старший викладач кафедри мовних дисциплін; 

Чорна В.Л. –  старший викладач кафедри мовних дисциплін. 
 

З німецької та французької мов: 

Герман Л.В. –  голова комісії, завідувач кафедри мовних 

дисциплін, професор університету; 

Александрович Т.В. 

– 

старший викладач кафедри мовних дисциплін. 

Гладких І.О. –  викладач кафедри мовних дисциплін. 

 

9. За результатами таємного голосування з 62 присутніх членів вченої 

ради проголосували: «за»- 60, «проти» – 2, «недійсних бюлетенів» - 

немає, вважати обраною за результатами таємного голосування на 

здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених у 

2016 році кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри 

екології та біотехнології Головань Лариси Володимирівни. 
 

10. В зв’язку з поданою заявою аспіранткою Несміян О.В. та Довідкою 

Краснолиманського Центру первинної медико-санітарної допомоги     

ім. Л.М. Лядукіна Донецької області № 550, протокол № 71 від 24.06.16 

р. про стан здоров’я відрахувати Несміян Ольгу Володимирівну, 

аспірантку 2-го року навчання з відривом від виробництва кафедри 

генетики, селекції та насінництва з 01 серпня 2016 р. за станом здоров’я 

згідно з чинним  законодавством України.  
 

11. За результатами першого етапу конкурсного відбору затвердити до 

участі в другому етапі нижче вказані наукові проекти фундаментальних 

і прикладних досліджень, виконання яких розпочнеться у 2017 році за 

рахунок коштів державного бюджету у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва ректора університету: 

11.1. Роль сигнальних посередників і сполук з гормональною 

активністю у формуванні адаптивних реакцій рослин на абіотичні 

стресори (керівник проекту – доктор біологічних наук, професор 

Колупаєв Ю.Є.). 



11.2. Розробка методів вивчення еколого-генетичного різноманіття 

родів Phaseolus L., Glycine L., Cicer L. та удосконалення їх посівної 

агротехніки (керівник проекту – доктор сільськогосподарських наук, 

професор Пузік В.К.). 
 

12. Затвердити звіт про річну роботу ОРСС. 
 

13. Рекомендувати кандидатуру доктора с.-г. наук, професора, члена-

кореспондента НААН України Пузіка Володимира Кузьмича для участі у 

виборах дійсних членів (академіків) Національної академії аграрних наук 

України. 

 

14. Рекомендувати до друку 

- навчальний посібник «Методологія управління якістю продукції» 

підготовлену авторами: Пузік Л.М., Гордієнко Т.А. (рецензенти: 

д-р с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції та 

насінництва ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва Гопцій Т.І., канд. с.-г. 

наук, зав. лабораторії інноваційно-інвестиційного розвитку 

овочевого ринку та інтелектуальної власності Інституту 

овочівництва і баштанництва НААН Терьохіна Л.А.). 

- монографію «Сучасні наукові засади управління земельними 

ресурсами». Укладачі: Ачасов А.Б., Опара В.М., Бузіна І.М., 

Власов О.В., Литвиненко Ю.О., Хайнус Д.Д., Винограденко С.О., 

Черевко І.В., Сєдов А.О., Куришко Р.В., Захаров С.В. 

(рецензенти: д-р геогр. наук, професор, зав. кафедри екологічної 

безпеки та екологічної освіти ХНУ ім. В.Н. Каразіна Некос А.Н., 

канд. біол. наук, стар. наук. співробітник, зав. лабораторією 

дистанційного зондування ґрунтового покриву Національного 

наукового центру «Інституту ґрунтознавства та агрохімії  ім. О.Н. 

Соколовського»). 

- навчальний посібник «Охорона праці в галузі». Автор: д-р техн. 

наук, доцент, зав. кафедри механізації та електрифікації 

сільськогосподарського виробництва Любимова Н.О. 

(рецензенти: д-р техн. наук, професор кафедри метрології та 

безпеки життєдіяльності Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету Сахацький В.Д., д-р екон. 

наук, професор, зав. кафедри фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

Олійник О.В.). 

 

- Вісник ХАНУ. Серія «Економічні науки». №2 

- Історичний нарис статистичної освіти та кафедри статистики і 

економічного аналізу Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва (1816-2016 рр.) (рецензент: д-р 



екон. наук, професор, зав. кафедри фінансів ХНАУ                      

ім. В.В. Докучаєва Олійник О.В.). 

15.  

- Для підготовки 200-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва керівникам 

підрозділів надати пропозиції до списку запрошених до 1 вересня 

2016 року. 

- В зв’язку із змінами факультетів привести склад вчених рад 

факультетів у відповідність до чинного законодавства. 

 

 


