
  



-  обраним за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри 

зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Білецького Євгена 

Миколайовича. 

- За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 65, «проти» – 2, «недійсних бюлетенів» - 1 

(Протокол №5 засідання лічильної комісії), вважати обраним за конкурсом на 

вакантну посаду завідувача кафедри лісових культур і меліорацій Величка 

Олександра Борисовича. 

- За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 66, «проти» – 1, «недійсних бюлетенів» - 1 

(Протокол №6 засідання лічильної комісії), вважати обраним за конкурсом на 

вакантну посаду завідувача кафедри філософії Гаврилюка Юрія 

Миколайовича. 

-  За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 68, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» - немає (Протокол №7 засідання лічильної комісії), вважати 

обраною за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри механізації та 

електрифікації с.-г. виробництва Любимову Ніну Олександрівну. 

- За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 68, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» - немає (Протокол №8 засідання лічильної комісії), вважати 

обраною за конкурсом на вакантну посаду декана факультету захисту рослин 

Забродіну Інну Вікторівну. 

- За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 67, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» - 1 (Протокол №9 засідання лічильної комісії), вважати обраною 

за конкурсом на вакантну посаду директора бібліотеки Довгалюк Світлану 

Олександрівну. 

- За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 68, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» - немає (Протокол №10 засідання лічильної комісії), вважати 

обраною за конкурсом на вакантну посаду доцента кафедри екології і 

біотехнології Волощенко Вікторію Вікторівну. 

- За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 66, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» - 2 (Протокол №11 засідання лічильної комісії), вважати обраним 

за конкурсом на вакантну посаду професора кафедри землеробства               

ім. О.М. Можейка Зузу Володимира Серафимовича. 



- За результатами таємного голосування з 68 присутніх членів 

вченої ради проголосували: «за»- 68, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» - 2 (Протокол №12 засідання лічильної комісії), вважати обраним 

за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри землеробства               

ім. О.М. Можейка Шевченка Миколу Вікторовича. 

 

4. Приєднати до агрономічного факультету факультет агрохімії та 

ґрунтознавства. Закріпити за агрономічним факультетом кафедри, які були 

закріплені за факультетом агрохімії та ґрунтознавства, а саме: агрохімії; 

ґрунтознавства; загальної хімії, землеробства, української та російської мов. 

Перевести студентів факультету агрохімії та ґрунтознавства до складу 

агрономічного факультету. Об’єднати кафедри:  

4.1.Вищої математики - з кафедрою фізики та агрометеорології. 

Новостворену кафедру назвати «кафедра фізики та вищої математики». 

Виконувачем обов’язків завідувача кафедри призначити Рохманова М.Я., 

кафедру закріпити за факультетом інженерів землевпорядкування. 

4.2.Української та російської мов – з кафедрою іноземних мов. Новостворену 

кафедру назвати «кафедра мовних дисциплін». Виконувачем обов’язків 

завідувача кафедри призначити Герман Л.В., кафедру закріпити за 

агрономічним факультетом. 

5. Затвердити Правила прийому зі змінами та Положення про приймальну 

комісію зі змінами на 2016 рік, Положення про підготовку бакалаврів в 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Положення про підготовку магістрів в ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва, після введення у дію наказом ректора університету тексти 

положень виставити на офіційному сайті університету. 

6.Затвердити: Типове положення про кафедру ХНАУ ім. В.В. Докучаєва,  

Положення про організацію освітнього процесу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 

Типове положення про факультет ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Типове 

положення про деканат ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Після введення у дію 

наказом ректора університету тексти положень виставити на офіційному 

сайті університету. 

7.Затвердити: Положення про планово-фінансовий відділ ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва, Положення про надання платних освітніх та інших послуг, які 

надаються ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Після введення у дію наказом ректора 

університету тексти положень виставити на офіційному сайті університету. 

8. Рекомендувати на призначення іменних академічних стипендій: 



 - Президента України - Шарафанову Ірину Миколаївну, студентку 

3-го курсу агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 

«Агрономія» (на Iсеместр 2016/17 н.р., з 1 вересня по 31 грудня 2016 р.); 

- Верховної Ради України - Швець Ганну Володимирівні, студентку 

4-го курсу факультету агрохімії та ґрунтознавства напряму підготовки 

6.090101 «Агрономія» (на 2016/2017 н.р., з 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 

2017 р.); 

- Кабінету Міністрів України – Басанець Анастасію Сергіївну, 

студентку 4-го курсу факультету менеджменту та економіки напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» (на Iсеместр 2016/17 н.р., з 1 вересня по 

31 грудня 2016 р.); 

 

- імені О.С. Масельського –Свириденко Марію Іванівну, 

студентку 3-го курсу факультет обліку і фінансів (на 2016/17 н.р., з 1 вересня 

2016 р. по 31 серпня 2017 р.); 

Харківського міського голови «Обдарованість»: 

- Макоїда Василя Юрійовича, студента 4-го курсу факультету 

інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 

картографія та землеустрій» (на 2016/17 н.р.з 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 

2017 р.); 

- Мельника Сергія Олександровича, студента 2-го курсу 

факультету інженерів землевпорядкування спеціальності 8.08010103 

«Землеустрій та кадастр» (на 2016/17 н.р.з 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 

2017 р.); 

- Сукнисту Ксенію Федорівну, студентку 2-го курсу факультету 

лісового господарства спеціальності 8.09010303 «Садово-паркове 

господарство»(на 2016/17 н.р.з 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 2017 р.); 

- Обласної стипендії із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, особам із їх числа, а також студентам, які в 

період навчання у віці 18 до 23 років залишилися без батьків і які найбільше 

відзначилися в навчанні – Донченко Анну Юріївну - студентку 4 курсу 

факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 

«Геодезія, картографія та землеустрій» (на 2016/17 н.р. з 1 вересня 2016 р. по 

31 серпня 2017 р.). 

9. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи, професора 

університету Петрова В.М. про результати приймання дослідів прийняти до 

відома. Представлені досліди вважати такими, що відповідають методиці 

дослідної справи. 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 

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

поле» Булату Г.Г. забезпечити своєчасне і якісне збирання урожаю та 

проведення осінньо-польових робіт. Для покращення якості проведення 

науково-дослідної роботи на ННВЦ «Дослідне поле» просити адміністрацію 

університету про придбання універсальної сівалки точного висіву. Залучать 

студентів споріднених спеціальностей за доглядом за посівами на ННВЦ 

«Дослідне поле». Контроль за виконанням даного рішення доручити 

проректору з навчально-виховної роботи, професору університету Петрову 

В.М. 

 

10. Попередній звіт за етапом № 1 «Дослідження ролі ферментативних і 

низькомолекулярних антиоксидантів у прояві конститутивної та індукованої 

стійкості рослин до абіотичних стресорів» розділу НДР «Роль 

антиоксидантної системи рослин у стійкості до абіотичних стресорів та її 

індукування екзогенними чинниками в рамках проекту «Механізми 

функціональної взаємодії сигнальної, гормональної і стрес-протекторної 

систем при формуванні адаптивних реакцій рослин на несприятливі 

кліматичні впливи» за договором № 1-446 від 22 квітня 2016 р. між 

Харківським національним аграрним університетом ім. В.В.Докучаєва та 

Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, зміст звіту вважати 

відповідним технічному завданню і рекомендувати до оформлення та 

передачі замовнику у встановлені терміни.  

 

11.В зв’язку з поданою заявою аспіранткою Соловйовою О.О.  та Довідкою 

Біловодської райЛКК  №779 від 21.06.16 р. про стан здоров’я відрахувати 

Соловйову Ольгу Олександрівну, аспірантку 2-го року навчання з відривом 

від виробництва кафедри економіки підприємства з 01 липня 2016 р. за 

станом здоров’я згідно із законодавством України. За невиконання 

індивідуального плану підготовки аспіранта та неатестацією за перше 

півріччя 2-го року навчання без відриву від виробництва відрахувати 

аспірантку Бєлєвцову Альону Валеріївну з 01 липня 2016 року. За 

невиконання індивідуального плану підготовки аспіранта та неатестацією за 

третій рік навчання без відриву від виробництва відрахувати аспірантку 

Ачкасову Катерину Володимирівну з 01 липня 2016 року. 

 

12. Рекомендувати: 



12.1. до друку фотоальбом «Дендрологічний парк ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва». Автори: Познякова С.І., Ситнік І.Й., Сєвідов В.П. 

(рецензенти: канд. с-г наук, старш. наук. співробітник, зав. лабораторії  

УкрНДІЛГА Лось С.А., д-р с-г наук, професор кафедри рослинництва, 

директор Інституту післядипломної освіти та дорадництва ХНАУ ім. 

В.В Докучаєва). 

12.2. до друку монографію «Вдосконалення основних складових 

адаптивної технології вирощування сої у Східному Лісостепу 

України». Укладачі: Огурцов Є.М., Міхєєв В.Г., Бєлінський І.В.; за 

редакцією доктора с.-г. наук, професора, член- кор. НААН України 

Бобра М.А. (рецензенти: д-р с.-г. наук, професор, заст. Директора з 

наукової роботи з інноваційно-інвестиційного розвитку Попов С.І., д-р 

с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ 

Гопцій Т.І., д-р с.-г. наук, в.о. зав. кафедри землеробства ім.. О.М. 

Можейка ХНАУ Шевченко М.В.) 

12.3. до перевидання навчальний посібник «Сільськогосподарська 

ентомологія. Назви основних шкідників сільськогосподарських 

культур і лісових насаджень» (видання 3-тє перероблене та 

доповнене) для студентів ФЗР. Автори: Євтушенко М.Д., Байдик Г.В., 

Забродіна І.В., Леженіна І.П., Сіроус Л.Я., Станкевич С.В., Герман 

Л.В.; за редакцією Євтушенка М.Д. (рецензенти: д-р с.-г. наук, 

професор, зав. кафедри фітопатології ХНАУ Туренко В.П., д-р біол. 

наук, професор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Злотін О.З.). 

12.4. до друку монографію «Хрестоцвіті клопи на ріпаку ярому й 

гірчиці у Східному Лісостепу України». Автори: Євтушенко М.Д., 

Вільна В.В., Станкевич С.В.,  (рецензенти: д-р біол. наук, професор, 

зав. кафедри зоології та ентомології ім. проф.  Б.М. Литвинова ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва Білецький Є.М., д-р с.-г. наук, професор член-кор. 

НААН України, гол. науковий співробітник лабораторії імунітету 

рослин до хвороб та шкідників Інституту рослинництва ім. В.Я. 

Юрьєва Петренкова В.П., доктор с.-г. наук, професор, професор 

кафедри ентомології НУБіП України В.Ф. Дрозда). 

12.5. до друку монографію «Ґрунтознавство в Україні: історія та 

сучасність», яку підготували професори Д.Г. Тихоненко, 

В.А. Вергунов, М.О. Горін, кандидат історичних наук Н.М. Новосад 

(рецензенти доктор сільськогосподарських наук, професор, академік 

НААН України, директор ННЦ «ІҐА ім. О.Н. Соколовського» С.А. 

Балюк, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри агрохімії Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва В.І. Філон), 



яка видається до 200-річного ювілею Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва. 

 


