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І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Харківський національний аграрний університет  
ім. В.В. Докучаєва – це потужний заклад вищої освіти IV рівня 
акредитації, який, постійно розвиваючись, запроваджує інноваційні 
проекти і сучасні європейські технології освіти.  

Пройшовши складний шлях становлення й утвердження своїх 
принципів, професійного росту і примноження здобутків, ХНАУ, який 
було засновано в 1816 р., перетворився на потужний центр підготовки 
аграрних кадрів.  

5 жовтня 1816 р. імператор Росії Олександр І підписав Указ «Про 
заснування інституту земельного господарства» в Маримонті, передмісті 
Варшави.  Майже три роки тривав організаційний період. 
Укомплектовували бібліотеку, добирали колекції мінералів, гербарію, у 
розпорядження інституту було передано маєток, цегельний завод, 
хімічну лабораторію, винокурню, ділянку лісу, парк 
сільськогосподарських машин, стадо дійних корів, отару овець-
мериносів тощо. У 1840 р. до інституту приєднали Варшавську лісну 
школу i він став називатися Маримонтським інститутом сільського 
господарства та лісівництва, який підпорядковувався безпосередньо 
Міністерству народної освіти.  У 1862 р. інститут було переведено в 
посад Ново-Олександрію (Пулави) Люблінської губернії. Польське 
повстання 1863 р. та участь студентів і викладачів у національному русі 
спричинили закриття навчального закладу. Лише в 1869 р. університет 
поновив свою роботу. Протягом 1892–1895 рр. обов’язки директора 
Ново-Олександрійського інституту виконував професор Санкт-
Петербурзького університету, відомий учений-природознавець і педагог 
В.В. Докучаєв. За роки його керівництва внесено суттєві зміни до 
навчальних програм, запроваджено викладання економічних наук. 
Василь Васильович Докучаєв уперше розробив і сформулював основні 
положення наукового ґрунтознавства, запропонував наукову 
класифікацію ґрунтів, заклав основи теорії відновлення природи. 

Із початком Першої світової війни розпорядженням військового 
командування в 1914 р. інститут було евакуйовано до Харкова. У 
листопаді 1914 р. розпочалися заняття, які проходили в аудиторіях 
університету, технологічного і ветеринарного інститутів. У 1941 р. за 
наполегливу результативну працю з підготовки висококваліфікованих 
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кадрів для сільського господарства й у зв’язку з 125-річчям від дня 
заснування інститут нагороджено орденом Трудового Червоного 
Прапора.   У жовтні 1941 р. заклад евакуйовано до міста Катта-Курган 
Узбецької РСР. В евакуації інститут продовжив роботу з підготовки 
спеціалістів-аграрників, розвивалися наукові школи, досягнення науки 
запроваджували у виробництво. У березні 1946 р. з нагоди 100-річчя від 
дня народження видатного вченого-ґрунтознавця В.В. Докучаєва 
інституту було присвоєно його iм’я.  У 1961 р. прийнято рішення про 
перебазування ХСГІ ім. В.В. Докучаєва на територію науково-
дослідного господарства «Комуніст». Будівництво нинішнього 
комплексу агроуніверситету розпочалось у 1969 р., а завершилося 
перебазування інституту в 1978 р. 

У 1991 р. рішенням уряду інститут було перетворено в Харківський 
державний аграрний університет iм. В.В. Докучаєва. 

Із часу проголошення незалежності України університет має 
четвертий рівень акредитації. Президент України, відзначивши 
загальнодержавну і міжнародну діяльність ХДАУ та його вагомий 
внесок у розвиток національної освіти і науки, 27 березня 2002 р. 
підписав Указ про надання університету статусу національного 

Гордістю університету завжди були люди. Славетна когорта 
всесвітньо відомих учених-педагогів не тільки готувала фахівців для 
аграрного сектора, але й своїми видатними науковими досягненнями і 
відкриттями значно збагатила та піднесла всю світову аграрну науку, 
освіту і практику. 

Сотні наших учених – лауреати вітчизняних та зарубіжних 
найпрестижніших премій і відзнак, серед них: засновник української 
школи біохіміків академік О.В. Палладін; видатний економіст, академік, 
віце-президент Академії наук України І.І. Лукінов; відомий економіст-
аграрник, академік НАН України О.М. Онищенко; відомий на весь світ 
ґрунтознавець, академік, перший президент Української академії 
сільськогосподарських наук О.Н. Соколовський; основоположник науки 
про ліс і лісову дослідницьку справу академік Г.М. Висоцький; один із 
засновників вітчизняної селекції академік В.Я. Юр’єв; видатний 
фітопатолог-імунолог академік Т.Д. Страхов; засновник наукової школи 
з алелопатії рослин професор Г.Ф. Наумов та багато ін. Особливий 
внесок у розвиток університету зробив усесвітньо відомий учений, 
засновник генетичного ґрунтознавства В.В. Докучаєв, який понад три 
роки очолював університет, названий його іменем. 

За 203-річний період існування понад 100 тис. кваліфікованих, 
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ерудованих і відданих справі спеціалістів вийшли зі стін нашого вишу. 
Підхопивши естафету знань і вмінь у своїх учителів, в Україні та далеко 
за її межами (у понад 90 державах) випускники прославили ім`я 
докучаєвця трудовими звершеннями.  

Університет пишається випускниками, серед яких – колишні 
міністри, Герої України, заслужені працівники сільського господарства, 
доктори і кандидати наук, керівники передових аграрних формувань 
України та близького зарубіжжя. Випускники ХНАУ працюють на 
керівних посадах органів влади по всій Україні. 

Сьогодні ХНАУ є автономним навчально-науковим комплексом, у 
складі якого 6 факультетів, 34 кафедри, Інститут міжнародної освіти та 
підвищення кваліфікації; фундаментальна бібліотека, яка нараховує 
понад 600 тис. примірників різногалузевих видань 11-ма мовами світу з 
усіх питань сільського господарства та природничих наук; 
дендрологічний парк площею 22,3 га; дослідне поле, Скрипаївське 
навчально-дослідне лісове господарство тощо. 

Університет розташований в автономному студентському містечку 
поблизу Харкова в екологічно чистому районі. Має 6 навчальних 
корпусів, 7 гуртожитків, павільйон із сільськогосподарською технікою, 
спортивний зал, стадіон, актовий зал на 830 місць тощо. 

Нині здобувачі ХНАУ мають змогу отримати реальний досвід 
роботи на виробництві. У процесі вивчення спеціальних дисциплін вони 
проходять практику в європейських країнах, де водночас набувають 
практичних навичок. 

Усі випускники-докучаєвці працевлаштовуються провідними 
фахівцями не лише в аграрному секторі, але й в інших галузях економіки. 
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НАГЛЯДОВА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 

1. Беккер Марк  
Львович 

– перший заступник голови Харківської 
обласної державної адміністрації – голова 
ради 

2. Балюк Святослав  
Антонович 

– директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік 
НААН України, доктор сільськогосподарських 
наук, професор –  заступник голови ради 

3. Середа Анатолій  
Миколайович 

– президент ВСАТ «Тернівське»  – секретар ради 

4. Бакуменко 
Олександр 
Борисович 

– народний депутат  України VIII скликання 

5. Баличев 
Олександр 
Феліксович 

– голова Міжнародного конгресу «Світ», комісар  
ІІ рангу по зв’язках з країнами ЄС, академік 
МАК 

6. Белінський 
Віктор  
Іванович 

– керівник фермерського господарства «Альфа» 
Золочівського району Харківської області, 
заслужений працівник сільського господарства 
України 

7. Гриник Ігор  
Володимирович 

– директор Інституту садівництва НААН України, 
академік НААН України, доктор 
сільськогосподарських  наук, професор 

8. Жук Валерій  
Миколайович 

– академік НААН України, доктор економічних 
наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» 

9. Ісламов Вісхан  
Алавдійович 

– директор філіалу ПАТ «Державна продовольчо-
зернова корпорація України» «Ізюмський 
комбінат хлібопродуктів» Ізюмського району 
Харківської області, заслужений працівник 
сільського господарства України 

10. Коваленко Віктор  
Миколайович 

– заступник голови Харківської обласної ради, 
заслужений економіст України 

11. Кужель 
Володимир 
Іванович 

– голова Коломацької районної ради, засновник 
ТОВ АПО «Мрія» Коломацького району 
Харківської області 

12. Лупенко Юрій  
Олексійович 

– віце-президент НААН України, академік НААН 
України, доктор економічних наук, професор, 
директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН України 

13. Новіков Геннадій  
Володимирович 

– голова Аграрної спілки України 
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14. Перекупський 

Юрій Петрович 
– начальник управління землеустрою та охорони 

земель Головного управління Держгеокадастру  
в Харківській області 

15. Попов Олександр  
Федорович 

– перший заступник начальника Харківського 
обласного управління лісового та мисливського 
господарства, кандидат сільськогосподарських 
наук, голова обласної організації Товариства 
лісівників України 

16. Ткач Віктор  
Петрович 

– директор Українського науково-дослідного 
інституту лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького,  
член-кореспондент НААН України, доктор 
сільськогосподарських наук, професор 

17. Хвесик Андрій  
Єремійович 

– керівник ПП «Агропрогрес» Кегичівського 
району Харківської області, заслужений 
працівник сільського господарства України 

18. Шевченко Федір  
Степанович 

– депутат Роганської об’єднаної територіальної 
громади  
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ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Пор.
№ 

Посада ПІБ 

1.  Ректор, д-р екон. наук, професор, чл.-кор. НААН 
України (голова ради) 

УЛЬЯНЧЕНКО О.В. 

2.  Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
(заступник голови) 

ОЛІЙНИК О.В. 

3.  Д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри землеробства 
ім. О.М. Можейка (заступник голови) 

ШЕВЧЕНКО М.В. 

4.  Канд. фіз.-мат. наук,  доцент  кафедри фізики та вищої 
математики (вчений секретар ради) 

МАСЛЕННІКОВ Д.І.  

5.  Головний бухгалтер БАБАРИКА Я.В. 

6.  Д-р біол. наук, професор кафедри екології та 
біотехнології 

БІЛЕЦЬКИЙ Є.М. 

7.  Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, 
підприємництва і організації виробництва  

БІЛОУСЬКО Т.Ю. 

8.  Д-р с.-г. наук,  чл.-кор. НААН України, професор 
кафедри рослинництва 

БОБРО М.А. 

9.  Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
інформаційних технологій, консалтингу і туризму 

БУТЕНКО Т.А. 

10.  Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, 
канд. екон. наук, доцент 

ВАСИЛІШИН С.І. 

11.  Декан факультету лісового господарства,  канд. с.-г. 
наук,  доцент 

ВЕДМІДЬ М.М. 

12.  Канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісових культур і 
меліорацій 

ВЕЛИЧКО О.Б. 

13.  Керівник Інституту міжнародної освіти та 
підвищення кваліфікації, доцент 

ВОЛОШАН М.М. 

14.  Канд. філол. наук, доцент, професор університету, 
завідувач кафедри мовних дисциплін 

ГЕРМАН Л.В. 

15.  Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, 
селекції та насінництва 

ГОПЦІЙ Т.І. 

16.  Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри планування 
територій населених пунктів та будівництва 

ГОПЦІЙ О.Б. 
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17.  Канд. екон. наук, професор кафедри статистики і 
економічного аналізу 

ГОРКАВИЙ В.К. 

18.  Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту  і адміністрування   

ГУТОРОВ О.І. 

19.  Канд. філос. наук, професор університету, доцент 
кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін 

ГАВРИЛЮК Ю.М. 

20.  Декан факультету обліку і фінансів, канд. екон. наук, 
доцент 

ГОРОХ О.В. 

21.  Комендант гуртожитку № 5 ГУДЗЬ І.В. 

22.  Д-р с.-г. наук, професор,  завідувач кафедри 
ґрунтознавства 

ДЕГТЯРЬОВ В.В. 

23.  Здобувач  першого (бакалаврського) рівня освіти 
факультету лісового господарства, 2-й курс, скорочений 
термін навчання 

ДЕЙНЕКО О.В. 

24.  Директор фундаментальної бібліотеки ДОВГАЛЮК С.О. 

25.  Декан факультету захисту рослин, канд. с.-г. наук, 
доцент 

ЗАБРОДІНА І.В. 

26.  Канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, 
психології та права 

ЄВСЮКОВ О.Ф. 

27.  Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, канд. 
біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології та 
ентомології ім. Б.М. Литвинова 

ЄВТУШЕНКО М.Д. 

28.  Д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки 
та фізіології рослин 

КОЛУПАЄВ Ю.Є. 

29.  Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління 
земельними ресурсами та кадастру 

КОШКАЛДА І.В. 

30.  Канд. іст. наук, доцент, професор університету, 
завідувач кафедри філософії, історичних і соціальних 
дисциплін 

КРАВЦОВ А.І. 

31.  Декан факультету інженерів землевпорядкування, канд. 
екон. наук, професор університету 

КНЯЗЬ О.В. 

32.  Здобувач  першого (бакалаврського) рівня освіти 
факультету захисту рослин, 2-й курс 

ЛІТВІН А.В. 

33.  Голова ОРСС МАЛЯРОВА Ю.Р. 

34.  Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

МИРОСЬ В.В. 

35.  Д-р с.-г. наук, ст. наук. співробітник, завідувач 
кафедри технічного забезпечення агропромислового 
виробництва 

МИХАЛЬЧЕНКО С.А. 
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36.  Канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісоуправління, 
лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності 

НАЗАРЕНКО В.В. 

37.  Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня кафедри 
зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова   

НАКОНЕЧНА Ю.О. 

38.  Здобувач  першого (бакалаврського) рівня освіти 
факультету обліку і фінансів, 2-й курс 

НІЖЕГОЛЬЦЕВА О.А. 

39.  Канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту 

ОГІЙЧУК М.Ф. 

40.  Д-р екон. наук, професор кафедри прикладної економіки 
і міжнародних економічних відносин  

ОЛІЙНИК Т.І. 

41.  Д-р наук з держ. упр., професор,  завідувач кафедри 
економічної теорії 

ПАСЕМКО Г.П. 

42.  Канд. екон. наук, доцент, професор університету, 
завідувач кафедри землевпорядного проектування 

ПЕТРЕНКО О.Я. 

43.  Проректор з науково-педагогічної роботи, канд. екон. 
наук, професор університету 

ПЕТРОВ В.М. 

44.  Канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісівництва  
ім. Б.Ф. Остапенка 

ПОЗНЯКОВА С.І. 

45.  Керівник Центру міжнародного співробітництва та 
академічної мобільності, д-р екон. наук, професор 

ПОПОВ А.С. 

46.  Директор ДП «Скрипаївське навчально-дослідне 
лісове господарство» 

ПРИЙМАК Г.П. 

47.  Керівник навчального відділу ПУСТОВОЙТ Т.П. 

48.  Д-р с.-г. наук, ст. наук. співробітник, завідувач 
кафедри лісових культур і меліорацій 

РАСПОПІНА С.П. 

49.  Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти  
агрономічного факультету, 3-й курс 

РІЗНИЧЕНКО Г.С. 

50.  Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
рослинництва 

РОЖКОВ А.О. 

51.  Д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики 
та вищої математики  

РОХМАНОВ М.Я. 

52.  Декан агрономічного факультету, канд. с.-г. наук, доцент РОМАНОВ О.В. 

53.  Канд. хім. наук, доцент, завідувач кафедри загальної 
хімії 

СВІЩОВА Я.О. 

54.  Голова профспілкового комітету, канд. екон. наук, 
доцент 

СИНЯВІНА Ю.В. 
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Протягом 2020 р. відбулося дев`ять планових засідань вченої ради, 

з яких одне – проведено он-лайн на платформі ZOOM. План роботи 
вченої ради на 2019/20 н. р. виконано повністю, а план роботи на 2020/21 
н.р. виконується своєчасно. Рішення вченої ради своєчасно набувають 
чинності відповідно до наказів ректора й оприлюднюються на 
офіційному сайті університету. 

У 2020 р. вченою радою розглянуто і затверджено нову структуру 
управління університетом. 

 

 

 

 

55.  Завідувач кафедри фізичного виховання, ст. викладач ТРЕГУБ К.М. 

56.  Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри фітопатології ТУРЕНКО В.П. 

57.  Декан факультету менеджменту і економіки, канд. екон. 
наук, доцент  

ФІЛІМОНОВ Ю.Л. 

58.  Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії ФІЛОН В.І. 

59.  Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти 
факультету інженерів землевпорядкування, 3-й курс 

ФОМІНИХ Є.М. 

60.  Здобувач  першого (бакалаврського) рівня освіти 
агрономічного факультету, 3-й курс 

ХАЛЕПА К.Р. 

61.  Перший проректор, канд. екон. наук, професор 
університету 

ШЕЛУДЬКО Р.М. 

62.  Здобувач  першого (бакалаврського) рівня освіти 
факультету менеджменту і економіки, 2-й курс 

ЮРЧЕНКО А.А. 

63.  Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
статистики і економічного аналізу 

ЯРОВА В.В. 

64.  Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
плодоовочівництва і зберігання 

ЯРОВИЙ Г.І. 
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МІСЦЕ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕЙТИНГАХ 

Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу закладів 
вищої освіти України використано найбільш авторитетні серед 
експертів та засобів масової інформації національні рейтинги 
навчальних закладів України «Топ-200 Україна», «Scopus» і «Бал ЗНО 
на контракт», кожен із яких застосовує різні критерії оцінювання ЗВО 
(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
Місце ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в системі рейтингів 

Назва рейтингу 
Місце 

в рейтингу серед 
українських ЗВО 

Консолідований рейтинг вишів України – 2020 (за даними 
ресурсу http://osvita.ua/vnz/rating/51741/) 

171 

Рейтинг «Топ 200 – Україна» (за даними ресурсу 
http://osvita.ua/vnz/rating/51741/) 

113 

Рейтинг «Scopus» (за даними ресурсу 
http://osvita.ua/vnz/rating/51741/) 

135 

 
Динаміка місця ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в консолідованому 

рейтингу ЗВО має позитивну динаміку: у 2020 р. університет займає 
171-шу позицію, що на 11 позицій вище за рівень минулого року. 
Місця у рейтингах ТОП-200, Scopus також підищилися (табл. 1.2, 
рис. 1.1–1.2). 

Таблиця 1.2 
Динаміка місця ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в системі рейтингів  

у 2017–2020 рр. 

Рік 
Консолідований 

рейтинг 
ТОП-200 
Україна 

Scopus 
Бал ЗНО на 

контракт 
2017 128 111 134 - 
2018 161-162 113 124 189 
2019 181-182 117 144 201 
2020 171 113 135 186 

Відхилення 2020 
від 2017 (+;-) 

-43 -2 -1 - 

Відхилення 2020 
від 2019 (+;-) 

+11 +4 +9 +15 

 
Незважаючи на зростання місця в рейтингу бала ЗНО на контракт 

у 2020 р. на 15 позицій, ця складова продовжує негативно впливати на 
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загальне місце університету в консолідованих рейтингах. Це пов`язано 
з тим, що переважну більшість вступників до університету становлять 
випускники сільської місцевості, що традиційно мають суттєво нижчі 
бали ЗНО порівняно зі школярами з міст. 

 

 
Рис. 1.1. Місце університету в рейтингу «ТОП-200 Україна»,  

2013–2020 рр. 

 
Рис. 1.2. Місце університету в рейтингу «Scopus»,  

2013–2020 рр. 
 

 

 

113

117

113

111

112

112

114

114

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

135

144

124

134

127

127

119

134

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013



15 
 

ІІ. ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020 р. 
 

ВХОДЖЕННЯ У МІЖНАРОДНІ  
УНІВЕРСИТЕТСЬКІ АСОАЦІАЦІЇ 

 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2020 р. 
приєднався до найпрогресивніших 
університетів світу, які підписали  

Велику хартію університетів  
(Magna Charta Universitatum). 
 
 
 
 

Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) – це результат 
пропозиції, з якою в 1986 р. Болонський університет звернувся до провідних 
університетів Європи. Ідею складання та підписання такого документа 
підтримала наукова, освітянська та політична еліта Європи. 18 вересня 1988 р. 
під час урочистостей, присвячених 900-річчю Болонського університету – альма-
матер європейської вищої освіти, ректори 430 університетів у присутності 
багатьох представників громадськості, урядовців і духовенства підписали 
Велику хартію. На сьогодні її підписантами є 904 університети з 88 країн. 

 
30 жовтня 2020 р. 

Рада Європейської асоціації 
університетів (EUA)  

прийняла ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 
повноправні індивідуальні члени. 

 
 

 EUA налічує понад 900 членів у 47 країнах і є найбільш авторитетною 
організацією, що представляє університети в Європі, заохочує та підтримує 
інтереси окремих установ і сектора вищої освіти в цілому. 

 EUA надає своїм членам унікальну можливість впливати на формування 
європейської політики та ініціатив щодо вищої освіти і наукових досліджень; у 
співпраці з Європейською комісією, Європарламентом та іншими ключовими 
установами, які приймають рішення, забезпечує ключові інтереси і вирішує 
проблеми університетів за всіма напрямами їх діяльності; просуває партнерство 
через діалог і проекти розвитку та забезпечує присутність європейських 
університетів у глобальному просторі. 
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ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 
 
Почесні відзнаки 
Гопцій Тетяна Іванівна – переможець обласного конкурсу 

іменних стипендій, стипендія ім. О.Н. Соколовського в номінації 
«Видатний науковець»; 

Станкевич Сергій Володимирович – переможець ІІІ обласного 
конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом 
«Раціональне природокористування». 

 
Державні стипендії 
Василішин Станіслав Ігорович – стипендія Кабінету Міністрів 

України для молодих учених; 
Станкевич Сергій Володимирович – стипендія імені  

О.Н. Соколовського. 
 

СТВОРЕННЯ НОВИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 
У 2020 р. створено чи реорганізовано такі структурні підрозділи: 
 юридичний відділ; 
 відділ моніторингу та забезпечення якості освіти; 
 центр соціологічних досліджень; 
 студію фахової передвищої та професійної освіти з рисунку 

та живопису; 
 навчально-експериментальну лабораторію архітектурного 

проектування та дизайну; 
 музей зоології. 
 
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І  
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 
Рейтингова система оцінювання (РСО) діяльності науково-

педагогічних працівників (далі – НПП) і структурних підрозділів 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є однією з форм кількісних методів 
контролю й аналізу, яка впроваджується з метою стимулювання 
активної наукової, навчально-методичної, організаційно-виховної 
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роботи професорсько-викладацького складу університету і його 
структурних підрозділів. 

Об’єктами РСО є три види робіт: наукова, навчально-методична,  
організаційно-виховна. РСО передбачає вимірювання у балах 
результатів науково-педагогічної діяльності професорсько-
викладацького складу університету і його структурних підрозділів.  

Рейтингова система оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників і структурних підрозділів університету має забезпечити 
вимірювання рівня індивідуальної творчої активності професорсько-
викладацького складу відповідно до змісту наукової, навчально-
методичної та організаційно-виховної роботи. Крім контрольної 
функції, РСО дозволяє оптимізувати організацію роботи науково-
педагогічних працівників і структурних підрозділів, поліпшити процес 
управління, мотивацію до праці, визначити місце конкретного 
викладача або структурного підрозділу серед інших суб’єктів 
оцінювання.  

Основними функціями РСО є організуюча, контролююча, 
мотиваційна, виховна, розвивальна, профілактично-попереджувальна.  

За результатами рейтингового оцінювання у 2019 р. і 2020 р. 
лідери серед науково-педагогічних працівників та колективів кафедр 
отримали матеріальні заохочення.  
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ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ–2020 

Набір здобувачів в університеті проходив за бюджетною та 
контрактною формами. Динаміку кількості місць державного 
замовлення зображено на рис. 3.1 – 3.3. 

 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО, денна форма 

 
 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО, заочна форма 
 

 
Рис. 3.1. Динаміка кількості місць державного замовлення 

за ОС «Бакалавр» у 2018 – 2020 рр. 
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ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого 
спеціаліста, денна форма 

 
 

ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого 
спеціаліста, заочна форма 

 
 

Рис. 3.2. Динаміка кількості місць державного замовлення 
за ОС «Бакалавр» (на базі диплома молодшого спеціаліста)  

у 2018 – 2020 рр. 
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ОС «Магістр», денна форма 

 
 

 

ОС «Магістр», заочна форма 

 
Рис. 3.3. Динаміка кількості місць державного замовлення 

за ОС «Магістр» у 2018 – 2020 рр. 
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Найвищий конкурс на одне місце державного замовлення за 
ОС «Молодший бакалавр» був за спеціальностями «Економіка», 
«Лісове господарство»; за ОС «Бакалавр» – за спеціальностями 
«Біотехнології та біоінженерія», «Екологія» і «Геодезія та 
землеустрій»; за ОС «Магістр» – за спеціальностями «Садівництво та 
виноградарство», «Агрономія», «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» і «Менеджмент» (рис. 3.4). 

 
ОС «Молодший бакалавр» 

 
ОС «Бакалавр» 

 
ОС «Магістр» 

 
Рис. 3.4. Показники конкурсу заяв на одне місце державного 

замовлення за ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр» 
денної форми у 2020 р. 
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У 2020 р. в цілому зафіксовано тенденцію до зростання величини 
мінімального прохідного бала на місця державного замовлення за 
широким конкурсом (рис. 3.5). 

 
 

 
 

 

Рис. 3.5. Динаміка рівня мінімального прохідного бала на місця 
державного замовлення за конкурсними пропозиціями широкого 

конкурсу, 2018 – 2020 рр. 
 
Під час вступної кампанії 2020 р. до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на 

денну форму навчання на ОС «Молодший бакалавр» та ОС «Бакалавр» 
на основі повної загальної середньої освіти подано відповідно 123 і 
1353 електронних заяви абітурієнтів, до магістратури – 1357 заяв. 
Частка зарахованих на навчання від загальної кількості поданих заяв 
становить відповідно 29,3; 17,1 і 19,2 %. 

На рис. 3.6 – 3.9 наведено показники динаміки зарахування 
здобувачів за 2018 – 2020 рр.  
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ОС «Молодший бакалавр», денна форма 

 
 

ОС «Молодший бакалавр», заочна форма 

 
 

Рис. 3.6. Динаміка кількості зарахованих здобувачів 
за ОС «Молодший бакалавр» (на базі ПЗСО), 2019 – 2020 рр. 
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ОС «Бакалавр», денна форма 

 
ОС «Бакалавр», заочна форма 

 
 

Рис. 3.7. Динаміка кількості зарахованих здобувачів 
за ОС «Бакалавр» (на базі ПЗСО), 2018 – 2020 рр. 

ОС «Бакалавр», денна форма 
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ОС «Бакалавр», денна форма 

 
 

ОС «Бакалавр», заочна форма 

 
Рис. 3.8. Динаміка кількості зарахованих здобувачів 

за ОС «Бакалавр» (на базі диплома  молодшого спеціаліста, 
бакалавра) у 2018 – 2020 рр. 
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ОС «Магістр», денна форма 
 

 
 

ОС «Магістр», заочна форма 
 

 

Рис. 3.9. Динаміка кількості зарахованих здобувачів 
за ОС «Магістр», 2018 – 2020 рр. 
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КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ОСІБ ЗА РІЗНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 
ФІНАНСУВАННЯ У 2020 р. 

(без урахування іноземних громадян) 
 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
 

 
 

 
Таблиця 3.1  

Кількість зарахованих здобувачів у 2020 р. за всіма освітніми 
ступенями та формами навчання, осіб 

Освітній ступень Форма навчання Зараховано  

Молодший бакалавр 
денна 36 
заочна 13 

Бакалавр (на основі ПЗСО) 
денна 232 
заочна 63 

Бакалавр (старші курси) 
денна 90 
заочна 59 

Магістри 
денна 260 
заочна 250 

Усього за формами 
навчання 

денна 618 
заочна 385 

Усього по ЗВО × 1003 

Вступна кампанія проходила в умовах карантину та 
запровадження посилених заходів на території України. З метою 
запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 було 
визначено маршрути для переміщення абітурієнтів по університету. 
Для працівників та вступників організовано вхідний санітарний 
контроль із забезпеченням необхідними засобами. Проведення 
вступних випробувань, творчого конкурсу відбулося  з дотриманням 
соціальної дистанції та всіх рекомендованих МОЗ України 
карантинних норм. Для подання оригіналів документів, потрібних для 
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зарахування шляхом надсилання засобами поштового зв’язку, було 
організовано постійну перевірку офіційних електронних скриньок 
приймальної комісії й університету і доставку поштової 
кореспонденції до приймальної комісії. 

 

 
 
Незважаючи на ряд об’єктивних дестабілізуючих факторів, у тому 

числі зниження кількості випускників 11-х класів, вступну кампанію – 
2020 завершено майже на рівні 2019 р. 
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ІV. НАВЧАЛЬНА РОБОТА І ФОРМУВАННЯ 
КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

 
РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Харківський національний аграрний університет  

ім. В.В. Докучаєва готує фахівців: 
– за початковим (коротким) рівнем вищої освіти – 3 

спеціальності; 
– за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 22 

спеціальності; 
– за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 13 

спеціальностей; 
– за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти – 6 

спеціальностей; 
– за третім (доктор наук) рівнем вищої освіти – 3 

спеціальності. 
Проводиться підготовка і за новими спеціальностями, які ще не 

акредитовано: 
– початковий (короткий) рівень вищої освіти – 051 «Економіка», 

071«Облік і оподаткування», 205 «Лісове господарство»; 
– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 015 «Професійна 

освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського 
господарства)», 075 «Маркетинг», 206 «Садово-паркове 
господарство», 103 «Науки про землю», 208 «Агроінженерія», 242 
«Туризм», 162 «Біотехнологія та біоінженерія», 204 «Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва»; 

– третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – 051 
«Економіка», 091 «Біологія», 101 «Екологія». 

У Харківському національному аграрному університеті  
ім. В.В. Докучаєва здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 
освітніми ступенями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» і 
програмами підготовки докторів філософії і докторів наук. Підготовка 
здійснюється за 47 освітньо-професійними та освітньо-науковими 
програми, з них за ступенями: молодший бакалавр – 3, бакалавр – 22, 
магістр – 13, доктор філософії – 6, доктор наук – 3 (рис. 4.1).  
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Рис. 4.1. Кількість освітніх програм за освітніми ступенями 
 

АКРЕДИТАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
 
Протягом 2020 р.  проведено  повторну акредитацію 

спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми 
«Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (умовна 
акредитація), первинну акредитацію третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти спеціальностей 201 «Агрономія» (отримано 
сертифікат про акредитацію до 2026 р.), 073 «Менеджмент» (умовна 
акредитація) та 202 «Захист і карантин рослин» (на цей час перебуває 
на розгляді нацагенства).    

 
КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
На 01.12.2020 р. загальний контингент здобувачів вищої освіти 

Харківського національного аграрного університету  
ім. В.В. Докучаєва становить 3231 особу, з них 1915 навчаються на 
денній формі навчання, 1316 – на заочній. Найбільший сумарний 
контингент – на агрономічному факультеті, найменший – на 
факультеті обліку і фінансів (рис. 4.2). 

 

Молодший 
бакалавр; 3

Бакалавр; 22
Магістр; 13

Доктор 
філософії; 6

Доктор наук; 
3
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Рис. 4.2. Сумарна кількість здобувачів вищої освіти на 
факультетах університету (станом на 01.12.2020 р.) 

 

На 01.12.2020 р. кількість здобувачів вищої освіти на 
факультетах університету денної форми навчання становить 1915 осіб, 
з них 1109 осіб навчаються на контракті. Найбільший  контингент 
денної форми навчання – на агрономічному факультеті – 774 особи, 
найменший – на факультеті інженерів землевпорядкування – 195 осіб 
(рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Кількість здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання на факультетах університету  

(станом на 01.12.2020 р.) 
 

Розподіл контингенту за факультетами: 

1. Агрономічний – 1168, у т.ч. контракт – 640 (у т. ч. денна форма 
навчання – 774, з них контракт – 375). 

2. Захисту рослин –368, у т.ч. контракт – 226 (у т. ч. денна форма 
навчання – 253, з них контракт –129). 

3. Лісового господарства – 482, у т.ч. контракт – 343 (у т. ч. денна 
форма навчання – 237, з них контракт – 134). 

4. Інженерів землевпорядкування – 378, у т.ч. контракт – 269  
(у т. ч. денна форма навчання – 195, з них контракт – 102). 

5. Менеджменту і економіки – 492, у т.ч. контракт – 429 (у т. ч. 
денна форма навчання – 254, з них контракт – 218). 

6. Обліку і фінансів – 343, у т.ч. контракт – 276 (у т. ч. денна 
форма навчання – 202, з них контракт – 151). 
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За останні п’ять років зафіксовано скорочення контингенту 
здобувачів, що пов’язано з рядом об’єктивних чинників (рис. 4.4–4.5). 

 
      Денна форма Заочна форма 
      навчання  навчання 

На початок 2014/15 н.р. 2064   2053 

На початок 2015/16 н.р. 1986   1856 

На початок 2016/17 н.р. 1948   1727 

На початок 2017/18 н.р. 1901   1525 

На початок 2018/19 н.р. 1853   1455 

На початок 2019/20 н.р. 1920   1480 

На початок 2020/21 н.р. 1915   1316 

  

 

Рис. 4.4. Динаміка контингенту здобувачів вищої освіти 
університету (станом на 01.12.2020 р.) 

   
У табл. 4.1 наведено показники якості навчання і ступеня 

забезпечення стипендіями здобувачів бюджетної форми навчання.   
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Рис. 4.5. Джерела фінансування навчання  
здобувачів вищої освіти 
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 Таблиця 4.1 
Показники якості навчання і ступеня забезпечення стипендіями 

здобувачів у 2017 – 2020 рр. 
Рік  Навчаються за кошти 

державного бюджету, осіб 
Отримують стипендію  
особи % 

2017 1132 496 43,8 
2018 982 393 40,0 
2019 844 370 43,8 
2020 806 326 40,4 

 
 
У табл. 4.2–4.3 наведено результати захисту дипломних робіт 

здобувачами ОС «магістр» денної та заочної форм навчання. 
У табл. 4.4–4.5 та на рис. 4.6 наведено показники якості державної 

атестації здобувачів вищої освіти денної форми навчання ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва. 
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Таблиця 4.2 
РЕЗУЛЬТАТИ  

підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна форма навчання), червень-липень 2020 р. 

Освітньо-професійна 
програма, 

спеціальність 

Кількість 
учасників 

підсумкової 
атестації 

Одержали оцінки 
Середній 

бал 
відмінно добре задовільно незадовільно 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

Агрономія 83 33 39,8 40 48,2 10 12,0 - - 4,28/82,0/В 
Облік і 
оподаткування 

27 10 37,0 14 51,9 3 11,1 - - 4,30/85,0/В 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

15 3 20,0 10 66,7 2 13,3 - - 4,07/84,0/В 

Менеджмент 
22/1* 5 22,7 12 54,6 5/1* 22,7 - - 

4,00/80/С 
3,00/60/Е 

Економіка 
5/1* 2 40,0 3/1* 60,0   - - 

4,00/82/В 
4,00/80/С 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

6 3 50 3 50 - - - - 4,5/89/В 

Публічне управління 
та адміністрування 

4 - - 4 100 - - - - 4,00/80/С 

Геодезія та 
землеустрій 

34/1** 7 20,6 12 35,3 15/1** 44,1 - - 3,76/75,3/С 

Лісове господарство 44 15 34,1 17 38,6 12 27,3 - - 4,07/80,8/С 
Захист і карантин 
рослин 

22 6 27,3 7 31,8 9 40,9 - - 3,89/77,2/С 

Екологія 18 3 16,7 8 44,4 7 38,9 - - 4,00/75,4/С 
По університету 280/2*/1** 87 31,1 130/1* 46,4 63/1*/1** 22,5   4,09/81/С 

  *Іноземні здобувачі. 
**З правом складання ЕК (випуски минулих років). 
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Таблиця 4.3 

РЕЗУЛЬТАТИ  
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (заочна форма навчання), червень-липень 2020 р. 

Освітньо-
професійна 
програма, 

спеціальність 

Кількість 
учасників 

підсумкової 
атестації 

Одержали оцінки 
Середній 

бал 
відмінно добре задовільно незадовільно 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

Агрономія 28/1** 10 35,7 18 64,3 - - - - 4,4/84,61/В 
201 Агрономія 11 6 54,5 5 45,5 - - - - 4,5/87,4/В 
Облік і аудит 28 7 25,0 21 75,0 - - - - 4,6/88/В 
Менеджмент  29 3 10,3 23 79,3 3 10,4 - - 4/79/С 
Економіка 
підприємства 

6/1* 2 33,3 4/1* 66,7/100 - - - - 4/80/С 

Геодезія, 
картографія та 
землеустрій 

6 - - 4 66,7 2 33,3 - - 3,6/66/Б 

Лісове і садово-
паркове 
господарство 

19 3 15,8 10 52,6 6 31,6 - - 3,8/77,3/С 

Захист рослин 10 1  5  4  - - 3,7/67,4/Б 
По університету 137/1*/1** 32 23,4 90/1* 65,7/100 15 10,9 - - 4,12/82/С 

*Іноземні здобувачі. 
**Неявка на ЕК. 
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Таблиця 4.4 

Якість державної атестації здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2018–2020 рр. 

 
Таблиця 4.5 

 
Якість державної атестації здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2018–2020 рр. 

 
№  
з/п 

Факультет 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Кількість дипломів 

звичай-
них 

з відзна-
кою 

звичай-
них 

з 
відзна-

кою 

звичай-
них 

з відзна-
кою 

1 Менеджменту і 
економіки 

91 1 146 6 68 23 

2 Обліку і фінансів 85 4 106 13 37 10 
3 Інженерів 

землевпорядкуван-
ня 

68 0 160 12 80 16 

4 Агрономічний 223 1 253 21 115 10 
5 Захисту рослин 31 0 54 5 34 12 
6 Лісового 

господарства 
82 1 108 20 75 10 

 

 

 

 
№  
з/п 

Факультет 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Кількість дипломів 
звичай-

них 
з відзна-

кою 
звичай-

них 
з відзна-

кою 
звичай
-них 

з відзна-
кою 

1 Менеджменту і 
економіки 

80 14 59 10 43 9 

2 Обліку і фінансів 102 24 52 17 50 13 
3 Інженерів 

землевпорядкуван-
ня 

160 19 70 16 83 11 

4 Агрономічний 293 29 166 32 170 23 
5 Захисту рослин 100 13 51 8 72 5 
6 Лісового 

господарства 
96 13 57 10 54 20 
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Рис. 4.6. Якість державної атестації  
здобувачів вищої освіти денної форми навчання у 2020 р.  

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 

Станом на 01.12.2020 р. 92,4 % (276 осіб) професорсько-
викладацького складу працюють на постійній основі, а   79,3 %   
мають наукові ступені та вчені звання. Серед штатних 
співробітників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  78 %   становлять особи 
вищої  кваліфікації (доктори наук і професори, кандидати наук і 
доценти). На постійній основі обіймають посади   27   докторів наук,  
професорів та  179    кандидатів наук, доцентів, а на умовах 
сумісництва – 6 докторів наук, професорів і   5  кандидатів наук, 
доцентів (рис. 4.7).  
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Штатні працівники 

 

Зовнішні сумісники 

 

Розподіл професорсько-викладацького складу  
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за віком  

 
Рис. 4.7. Інформація щодо професорсько-викладацького складу 

університету (станом на 01.12.2020 р.) 
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69%

21%

Доктори наук, 
професори -27 осіб.

Кандидати наук, 
доценти -175 осіб

Без вченого ступеня та 
наукового звання - 53 
особи.

8%

50%

42% Без вченого ступеня і 
звання - 1 особа.

Доктори наук, 
професори - 6 осіб.

Кандидати наук, 
доценти -5 осіб.

33%

21%

46%
понад 60 років

45-60 років

до 45 років
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 
Протягом 2020 р. системно проводилася активна 

профорієнтаційна робота, якою було охоплено всі структурні 
підрозділи університету і яка набула нових форм унаслідок 
запровадження карантинних заходів у зв`язку із поширенням 
коронавірусу COVID-19. 

 
 

У червні 2020 р. було 
відзнято презентаційний 
ролик «Віртуальний день 
відкритих дверей ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва», який 

зібрав понад 1500 
переглядів на YouTube. 

 
 

Світлини профорієнтаційних заходів–2020 
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Світлини профорієнтаційних заходів–2020 
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Таблиця 4.6 
Географія профорієнтаційної роботи в Харківській області  

Факультет Районні центри та райони 

Агрономічний Великий Бурлук, Дворічна, Печеніги, Сахновщина, 
Первомайський, Коломак, Шевченкове 

Лісового господарства Богодухів, Золочів, Кегичівка, Чугуїв, Валки 

Менеджменту і економіки Барвінкове, Близнюки, Куп`янськ, Харків 

Захисту рослин Лозова, Зачепилівка, Краснокутськ, Красноград 

Інженерів землевпорядкування Дергачі, Ізюм, Нова Водолага 

Обліку і фінансів Балаклія, Вовчанськ, Борова, Зміїв 

 
14 листопада 2020 р. проведено День відкритих дверей, під 

час якого відбулося дистанційне знайомство абітурієнтів, батьків та 
вчителів з ректоратом, деканами та приймальною комісією 
університету. Під час зустрічі он-лайн абітурієнти ознайомилися з 
факультетами, перевагами навчання у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 
особливостями та лайфхаками вступної кампанії – 2021. 
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Профорієнтаційні сторінки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  
в соціальних мережах 

 
 

 
 

У 2020 р. у зв`язку з карантинними заходами суттєво 
активізувалася профорієнтаційна робота у соціальних мережах. 
Кожен факультет створив персональні сторінки у мережах Facebook 
та Instagram, які охоплюють понад 10000 абітурієнтів. 
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V. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

Початок ХХІ ст. ознаменовано зростанням уваги суспільства до 
науки і вищої освіти, модернізація яких стала об’єктивною 
необхідністю. Наука і вища освіта в цивілізованому світі – це не 
просто засіб задоволення фахових потреб особистості, вони значною 
мірою є духовною необхідністю суспільства. Процеси світової та  
європейської інтеграції на політичному, соціально-економічному, 
науковому й освітньому рівнях, до яких в останні роки активно 
долучається Україна, визначають відповідний розвиток системи 
наукового забезпечення на основі інноваційної моделі. 
Трансформаційні зміни в економіці та суспільному житті вимагають 
якісно досконаліших підходів до розробки і трансферу інновацій як 
запоруки ефективного вирішення завдань поступального розвитку 
України як європейської держави. 

Сучасний світ постійно змінюється. Його прогрес нерозривно 
пов’язаний із розвитком науки, з можливістю і здатністю науковців 
розширювати людські межі світосприйняття і пропонувати реальні 
рішення для поліпшення життя людей. 

Наукова та інноваційна діяльність у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою 
інтеграції науки, освіти й виробництва в систему вищої освіти. 
Проведення наукової діяльності в університеті є обов’язковим та 
відповідає чинному законодавству. 

Основна мета наукової та інноваційної діяльності в ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва – здобуття нових знань через виконання наукових 
досліджень, спрямованих на створення і впровадження нових 
конкурентоспроможних агротехнологій для забезпечення 
інноваційного розвитку агропромислового виробництва, підготовки 
фахівців інноваційного типу. 

Основними завданнями наукової та інноваційної діяльності в 
університеті є: 

 випереджувальний розвиток фундаментальних та пошукових 
досліджень за пріоритетними напрямами науки і на цій основі – 
розробка теоретичних та практичних рекомендацій, створення й 
упровадження принципово нових технологій, техніки і матеріалів; 

 підготовка і захист викладачами та співробітниками 
університету докторських і кандидатських дисертацій; 



46 

 організація процесу навчання на основі використання 
досягнень науки й техніки відповідно до вимог європейських і 
світових норм і стандартів; 

 ефективне використання наукового потенціалу університету 
для вирішення актуальних проблем розвитку економіки, 
інфраструктури та соціальної сфери регіону; 

 співпраця з академічними та галузевими науковими 
організаціями для спільного вирішення найважливіших науково-
технічних проблем; 

 створення й ефективне використання дослідно-
експериментальної бази на всіх етапах інноваційного циклу; 

 проведення досліджень ринку науково-технічних послуг, 
здійснення маркетингового, інформаційного та патентно-
ліцензійного забезпечення науково-технічної продукції згідно з 
міжнародними нормами; 

 організація винахідницької та раціоналізаторської діяльності, 
пропаганда досягнень учених університету через засоби масової 
інформації, підготовку монографій і видання наукових праць, 
виставки, ярмарки, аукціони; 

 вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь 
у виконанні міжнародних науково-технічних програм. 

 
НАУКОВІ ШКОЛИ 

 
На основі багаторічного наукового досвіду і проведених 

досліджень у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва сформувалися та плідно 
працюють такі наукові та науково-методичні школи.  

1. Школа селекції і генетики сільськогосподарських 
рослин, заснована в 1937 р. всесвітньо відомим ученим, двічі Героєм 
Соціалістичної Праці, академіком В.Я. Юр’євим. Результатами 
наукових досягнень учених-селекціонерів за останні роки є 
створення нових високоврожайних сортів ярого ячменю 
(Докучаєвський 15, Мономах, Козак), квасолі (Зіронька, 
Докучаєвська), амаранта (Харківський-1, Ультра, СЕМ, Лера, 
Білонасінний, Вогняна кулька). У Державному реєстрі сортів рослин 
України представлено 10 сортів сільськогосподарських рослин, які 
створили вчені-селекціонери – послідовники та вихованці школи 
академіка В.Я. Юр’єва. 
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2. Школа рослинників-екологів, заснована в 90-х рр.  
ХІХ ст. Її організаторами є видатні основоположники сільськогос-
подарської дослідної справи – професор П.В. Будрін і академік АН 
УРСР М.М. Кулєшов. Представниками школи було розроблено 
теоретичні основи та екологічні й технологічні заходи для 
стабілізації виробництва високоякісного зерна в Східному Лісостепу 
та Південному Степу України. Діяльність школи в сучасних умовах 
– це органічне поєднання глибоких фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень з навчальним процесом та виробництвом. 

3. Школа лісівничо-екологічної типології, започаткована у 
20-х рр. ХХ ст. Її фундаторами були видатний український 
лісознавець, професор Є.В. Алексєєв і вчений зі світовим ім’ям, 
засновник теорії порівняльної екології рослин, широко 
застосовуваної в лісовому господарстві України та зарубіжних країн, 
П.С. Погребняк. Ученими школи розроблено регіональні 
лісотипологічні класифікації, а на їх базі – лісотипологічне 
районування, нормативи водоохоронної лісистості та ведення 
лісового господарства на водозбірно-ландшафтних засадах для умов 
Лівобережного Лісостепу України; установлено зональні 
лісотипологічні комплекси та проведено господарське угрупування 
типів лісу; побудовано математичні моделі зміни воднобалансових 
показників водозборів під впливом лісистості тощо. Методики 
лісотипологічного районування та кадастр типів лісу, розроблені 
науковцями університету, добре відомі в країнах СНД, Польщі, 
Угорщині. 

4. Школа агрономічного ґрунтознавства, яку заснував у 1924 
р. академік, перший президент Української академії 
сільськогосподарських наук О.Н. Соколовський. Із часом на базі 
кафедри ґрунтознавства створено два самостійних наукових 
заклади: у 1952 р. – Український науково-дослідний інститут 
агроґрунтознавства (нині Інститут землеробства НААН України), у 
1956 р. – Інститут ґрунтознавства та агрохімії  
ім. О.Н. Соколовського НААН України (нині Національний 
науковий центр, м. Харків). Учені-ґрунтознавці досліджують 
широке коло питань із теорії ґрунтоутворення та опрацьовують 
практичні рекомендації щодо підвищення родючості ґрунтів різних 
природних зон України. Ці дослідження є значним внеском в 
охорону земель, вивчення закономірностей розвитку культурного 
ґрунтотворного процесу й еволюції ґрунтів. Науковці розробили і 
впровадили у виробництво технологію інтегрального використання 
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даних дистанційного зондування і цифрових моделей рельєфу для 
оцінки якості й ефективного використання земель. 

 5. Школа сучасних шляхів удосконалення системи 
землеробства в Лісостепу України, яку започаткували відомі вчені 
в галузі агрономії – професор П.Ф. Бараков і академік  
Б.М.  Рожественський. Протягом останніх років представники 
школи розробили і впровадили у виробництво інтенсивні технології 
вирощування озимої пшениці та амфідиплоїдів, кукурудзи, 
соняшнику; операційну технологію вирощування сільськогосподар-
ських культур у польових сівозмінах, у тому числі з короткою 
ротацією. Важливе значення для аграрної науки та виробництва 
мають наукові розробки щодо застосування екологічно безпечних 
ресурсоощадних технологій, комплексу заходів розширеного 
відтворення родючості ґрунтів, зберігання екологічної рівноваги. 

6. Школа з технології виробництва овочів, створена в  
60–70-х рр. ХХ ст. професором Б.Й. Бєляком. Дослідження вчених 
традиційно спрямовані на розробку енергоефективних елементів 
технологій виробництва та зберігання овочів. За останні роки 
послідовники і вихованці школи отримали понад 10 патентів на 
корисні моделі, розробили Державний стандарт України, два 
стандарти Мінагрополітики України. 

7. Школа з алелопатії рослин, яку заснував у 70-х рр. ХХ ст. 
відомий учений-рослинник, талановитий керівник, професор  
Г.Ф. Наумов. Сьогодні його учні і послідовники працюють над 
такими актуальними питаннями сучасної агрономічної науки, як 
екологія, азотфіксація тощо. 

8. Школа теоретичного і практичного патогенезу, 
імуногенезу і захисту рослин від інфекційних хвороб, створена в 
1924 р. академіком, відомим мікологом і фітопатологом  
Т.Д. Страховим. Учені школи провели імунологічне обґрунтування 
стійкості до найголовніших хвороб основних сільськогосподарських 
культур; розробили та впровадили у виробництво безпестицидну 
систему захисту овочевих культур від шкідливих організмів у 
захищеному ґрунті, систему вирощування насіннєвої люцерни та її 
захисту від шкідників, хвороб і бур’янів. 

9. Школа проблем динаміки популяції та прогнозування 
масових розмножень шкідливих організмів, започаткована в  
30-х рр. ХХ ст. відомим зоологом, професором В.Г. Аверіним. 
Представники школи встановили закономірності динаміки 
популяцій шкідливих організмів і розробили екологічно орієнтовані 



49 

прийоми захисту плодових насаджень від основних шкідників; 
обґрунтували системну теорію циклічності динаміки популяцій та її 
технологічне вирішення для розробки багаторічних (стратегічних) 
прогнозів. Щороку ентомологи та фітопатологи беруть участь у 
підготовці обласного і загальнодержавного прогнозів 
фітосанітарного стану агроценозів та рекомендацій для захисту 
сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. 

10. Школа природозахисного і ефективного використання 
сільськогосподарських земель, заснована в 1944 р. професорами 
Я.І.  Петренком, Г.І. Гороховим, В.О.  Кірсановим. Вихованці і 
послідовники школи розробили нові методики прогнозування та 
проектування раціонального й ефективного використання та 
охорони земельних ресурсів у схемах і проектах землеустрою, 
складання проектів формування землеволодінь та землекористувань. 
У розроблених методиках відпрацьовано правові, екологічні та інші 
питання використання земель, що є дуже актуальним і своєчасним в 
умовах проведення земельної реформи в Україні. 

11. Школа економічного механізму господарювання в 
аграрному секторі економіки та підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва, започаткована в 30-х рр. 
ХХ ст. відомими професорами-економістами Л.М. Клецьким і  
К.Г. Телешеком. У результаті наукових досліджень установлено 
закономірності функціонування аграрного ресурсного потенціалу, 
виявлено основні тенденції в динаміці складових функціонування та 
розвитку механізму інформаційного забезпечення, а також чинники, 
під впливом яких вони формуються. Нині вчені школи досліджують 
проблеми ринкової трансформації аграрної економіки, 
інтенсифікації використання ресурсів у рослинництві. 

12. Науково-методична школа з питань бухгалтерського 
обліку, створена в 1949 р. професором С.Д.  Бутком. Науковці 
школи розробили Положення з організації та ведення 
бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою, нові плани 
рахунків бухгалтерського обліку в агроформуваннях, спеціалізовані 
форми регістрів журнально-ордерної форми обліку та методичні 
рекомендації щодо їх застосування. 

 
НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Сьогодні наукові дослідження в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
проводяться відповідно до пріоритетних завдань розвитку економіки 
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України, визначених Президентом і Урядом. Кафедри університету 
постійно здійснюють поточне і перспективне планування наукових 
досліджень і впровадження наукових розробок у 
сільськогосподарське виробництво та навчальний процес за такими 
напрямами. 

1. Моніторинг екологічного стану і родючості ґрунтів:  
 моніторинг екологічного стану і родючості ґрунтів долинно-

ландшафтних екосистем України; 
 розробка та вдосконалення методології екологічної оцінки 

стану рослинної продукції і стану ґрунтів; 
 удосконалення і стандартизація методик та засобів хіміко- 

аналітичного контролю якості ґрунтів і рослинної продукції. 
2. Зональні ресурсоощадні ґрунтозахисні системи 

землеробства: 
 розробка диференційованої системи обробітку ґрунту в 

сівозмінах Лісостепу і Степу; 
 розробка теоретичних основ ефективного регулювання 

забур’яненості посівів польових культур в умовах північно-східної 
частини Лівобережної України. 

3. Наукові основи, нормативи та регламент застосування 
добрив: 

 поліпшення еколого-агрохімічного стану ґрунтів і якості 
продукції через упровадження сучасних технологій застосування 
добрив. 

4. Селекція і насінництво сільськогосподарських культур: 
 створення нових високопродуктивних сортів і гібридів;  
 удосконалення системи насінництва; 
 розробка ресурсоощадних технологій вирощування 

оригінального насіннєвого матеріалу. 
5. Розробка ресурсоощадних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур: 
 формування високопродуктивних посівів зернових, бобових, 

технічних культур і кормових трав; 
 розробка енергоефективних прийомів та елементів 

технологій виробництва і зберігання овочів та фруктів. 
6. Розробка наукових основ регулювання розвитку й 

управління чисельністю шкідливих організмів у сучасних 
агроекосистемах: 
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 обґрунтування теорії та розробка прийомів управління 
динамікою популяцій шкідливих і корисних організмів на основі 
фітосанітарних прогнозів різної завчасності; 

 розробка і вдосконалення екологічно безпечних систем 
захисту сільськогосподарських культур від інфекційних хвороб у 
Східному Лісостепу України. 

7. Технологічні комплекси, машини й обладнання для 
механізації, електрифікації та автоматизації в рослинництві: 

 оптимізація технологічних процесів та засобів механізації 
рослинництва. 

8. Науково-методичне забезпечення економічних засад 
конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку 
сільських територій: 

 трансформація аграрних відносин в умовах глобалізації; 
 формування конкурентоспроможного виробничого 

потенціалу сільського господарства в умовах реалізації стратегії 
сталого розвитку; 

 науково-методологічне забезпечення економічних засад 
конкурентоспроможності аграрного виробництва і розвитку 
сільських територій; 

 науково-методологічне забезпечення підвищення 
економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту 
аграрного виробництва; 

 удосконалення методології економіко-статистичного аналізу 
і розробка стратегічних напрямів регіонального розвитку сільського 
господарства; 

 інформаційне забезпечення сталого розвитку аграрного 
виробництва; 

 удосконалення методології бухгалтерського обліку, аудиту й 
оподаткування в аграрних підприємствах різних організаційно-
правових форм господарювання; 

 удосконалення фінансово-кредитного механізму в ринкових 
умовах; 

 економіка управління земельними ресурсами на основі 
землевпорядного та кадастрового механізму щодо розподілу земель 
за цільовим і функціональним використанням; 

 економічні, екологічні і технічні засади формування 
адміністративно-територіальних утворень, раціонального 
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використання й охорони земель сільськогосподарських підприємств 
на основі сучасних методів і технологій; 

 дослідження наукових і методичних основ геодезичного та 
планово-картографічного забезпечення прогнозування, планування і 
проектування організації використання та охорони земель у ході 
проведення землевпорядних і земельно-кадастрових робіт. 

9. Розробка і вдосконалення систем ведення лісового 
господарства, технологій лісовідновлення. Екологія лісу та 
моніторинг лісових екосистем: 

 науково-організаційні засади становлення та розвитку лісової 
типології; 

 ефективність лісомеліоративного комплексу в умовах 
пересіченого рельєфу відрогів Середньоросійської височини; 

 розробка організаційно-економічних моделей розвитку 
підприємств лісового господарства на регіональній основі. 

Відповідно до зазначених напрямів науковці кафедр ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва розробляють теми досліджень, зареєстровані в 
Державній науковій установі «Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ): 

1. Розробити науково-методичні основи селекції нових 
високопродуктивних сортів і гібридів с.-г. культур в умовах східної 
частини Лівобережного Лісостепу України. Удосконалити систему 
насінництва та розробити ресурсозберігаючі технології їх 
вирощування (державний реєстраційний номер 0117U000068).  

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Гопцій Тетяна Іванівна. 

Метою роботи є розробка та вдосконалення підходів і методів 
селекції та генетичних досліджень соняшнику, пшениці м’якої, 
амаранта, ячменю; удосконалення системи насінництва та розробка 
ресурсозберігаючих технологій їх вирощування. 

2. Визначити закономірності популяційної динаміки шкідливих 
комах у екосистемах і розробити алгоритми фітосанітарних 
прогнозів у Східному Лісостепу України (державний реєстраційний 
номер 0117U000067).  

Керівник – кандидат біологічних наук, професор Євтушенко 
Микола Дмитрович. 

Метою роботи є розробка алгоритмів фітосанітарних прогнозів 
для Східного Лісостепу України на основі екологічних 
закономірностей динаміки популяцій. 
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3. Розробити та науково обґрунтувати агроекологічні основи 
отримання якісної та безпечної продукції рослинництва в умовах 
Лівобережного Лісостепу України (державний реєстраційний номер 
0117U002513). 

Керівник – доктор біологічних наук, професор Білецький Євген 
Миколайович. 

Метою роботи є розробка та вдосконалення методології 
екологічної оцінки стану рослинної продукції та ґрунтів. 

4. Обґрунтувати заходи щодо покращення стану та 
збереження біорізноманіття лісових екосистем Лівобережної 
України (державний реєстраційний номер 0117U000066).  

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Мєшкова Валентина Львівна. 

Метою роботи є розробка заходів щодо поліпшення стану та 
збереження біорізноманіття лісових екосистем Лівобережної 
України на основі вивчення структури і стану їх основних 
компонентів. 

5. Управління фітопродукційними процесами в сучасних 
технологіях вирощування сільськогосподарських культур 
(державний реєстраційний номер 0117U002028).  

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Філон Василь Іванович. 

Метою роботи є розробка заходів щодо управління 
фітопродукційними процесами в сучасних технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур. 

6. Удосконалення методології економіко-статистичного 
аналізу і розробка стратегічних напрямів регіонального розвитку 
сільського господарства (державний реєстраційний номер 
0117U002029).  

Керівник – кандидат економічних наук, доцент Ярова 
Валентина Василівна. 

Метою роботи є вдосконалення методики аналізу і розробка 
напрямів регіонального розвитку сільського господарства. 

7. Удосконалення методології бухгалтерського обліку, аудиту 
і оподаткування в аграрних підприємствах різних організаційно-
правових форм господарювання (державний реєстраційний номер 
0116U005796). 

Керівник – кандидат економічних наук, професор Огійчук 
Микола Феодосійович. 
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Метою роботи є розробка теоретико-методологічних підходів 
до інноваційного забезпечення облікової інформації для 
ефективного управління економічним, екологічним і соціальним 
розвитком агропромислового виробництва в умовах чинної системи 
оподаткування.  

8. Розробка і удосконалення екологічно орієнтованих систем 
захисту сільськогосподарських культур від інфекційних хвороб у 
Східному Лісостепу України (державний реєстраційний номер 
0116U005786). 

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Туренко Володимир Петрович. 

Метою роботи є розробка екологічно орієнтованих систем 
захисту сільськогосподарських культур від інфекційних хвороб. 

9. Теоретико-методологічні засади удосконалення фінансово-
кредитного механізму функціонування аграрного сектора в умовах 
глобалізації (державний реєстраційний номер 0116U005460). 

Керівник – доктор економічних наук, професор Олійник 
Олександр Васильович. 

Метою роботи є розробка теоретико-методологічних засад і 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансово-
кредитного механізму функціонування аграрного сектора. 

10. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможного 
розвитку підприємств агропродовольчого комплексу (державний 
реєстраційний номер 0116U008029). 

Керівник – кандидат економічних наук, доцент Бутенко Тетяна 
Андріївна. 

Метою роботи є обґрунтування пропозицій з удосконалення 
системи інформаційного забезпечення підприємств 
агропродовольчого комплексу для найбільш повної реалізації їх 
ресурсного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності. 

11. Економіко-правові засади управління земельними ресурсами 
на основі землевпорядного та кадастрового механізмів (державний 
реєстраційний номер 0116U003885). 

Керівник – доктор економічних наук, професор Кошкалда 
Ірина Віталіївна. 

Метою роботи є розробка економіко-правових засад 
управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та 
кадастрового механізмів і практичних рекомендацій щодо 
забезпечення раціонального використання та охорони земель. 
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12. Дослідження теоретичних та практичних засад 
геодезичного, картографічного та геоінформаційного забезпечення 
сталого розвитку землеустрою (державний реєстраційний номер 
0116U005150). 

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, доцент Ачасов 
Андрій Борисович. 

Метою роботи є картографічне відображення інформації про 
стан земельних ресурсів, ґрунтового покриву; поліпшення 
природних ландшафтів; розробка заходів із землеустрою щодо 
організації раціонального використання та охорони земель; 
обґрунтування бізнес-планів і проектів землеустрою. 

13. Механізми індукування компонентів стрес-протекторної 
системи рослин (державний реєстраційний номер 0117U002514). 

Керівник – доктор біологічних наук, професор Колупаєв Юрій 
Євгенович. 

Метою роботи є встановлення механізмів функціональної 
взаємодії між компонентами сигнальної, гормональної та стрес-
протекторної систем при формуванні стійкості рослин до дії 
абіотичних стресорів. 

14. Формування конкурентоспроможної діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах міжнародної 
інтеграції (державний реєстраційний номер 0116U003886). 

Керівник – доктор економічних наук, професор Олійник Таміла 
Іванівна. 

Метою роботи є науково-практичне забезпечення формування 
та підвищення конкурентоспроможності діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах міжнародної 
інтеграції. 

15. Економічні, екологічні та технічні засади щодо організації 
сільських територій із створенням просторових умов, що 
забезпечують еколого-економічну оптимізацію раціонального 
використання і охорони земель (державний реєстраційний номер 
0116U003594). 

Керівник – кандидат економічних наук, доцент Петренко 
Олександр Якович. 

Метою роботи є розробка методичних рекомендацій щодо 
організації сільських територій із створенням просторових умов, що 
забезпечують еколого-економічну оптимізацію раціонального 
використання й охорони земель. 
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16. Науково-методологічне забезпечення підприємницької, 
маркетингової, логістичної діяльності підприємств 
агропродуктового комплексу та розвитку земельних відносин на 
інвестиційно-інноваційних засадах (державний реєстраційний номер 
0116U000001). 

Керівник – кандидат економічних наук, доцент Білоусько 
Таміла Юріївна. 

Метою роботи є обґрунтування науково-методологічного 
забезпечення ефективності підприємницької, маркетингової, 
логістичної діяльності підприємств агропродуктового комплексу та 
вдосконалення земельних відносин. 

17. Теоретичні і методологічні засади управління розвитком 
агропромислового виробництва і сільських територій на 
інноваційній основі (державний реєстраційний номер 0115U006916). 

Керівник – доктор економічних наук, професор Гуторов 
Олександр Іванович. 

Метою роботи є розробка теоретико-методологічних підходів 
до інноваційного забезпечення ефективного управління 
економічним, екологічним і соціальним розвитком 
агропромислового виробництва та практичні рекомендації щодо 
збалансованого розвитку сільських територій в умовах 
самоврядування. 

18. Розробка елементів технологій виробництва і зберігання 
овочів і фруктів (державний реєстраційний номер 0117U002516). 

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Яровий Григорій Іванович. 

Метою роботи є розробка елементів технологій вирощування 
овочевих рослин у відкритому й захищеному ґрунті, плодових та 
ягідних рослин в інтенсивних садах; дослідження збереженості 
овочів залежно від їх якості.  

19. Охорона і підвищення родючості ґрунтів України 
(державний реєстраційний номер 0117U002515). 

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Дегтярьов Василь Володимирович. 

Метою роботи є реалізація державної політики, спрямованої на 
збалансоване використання та охорону ґрунтів, збереження 
ландшафтного і біологічного різноманіття; захист ґрунтів від 
виснаження, деградації, забруднення; відтворення та збереження їх 
родючості; усунення негативних явищ у розвитку ґрунтових 
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процесів; стабілізацію виробництва сільськогосподарської продукції 
та забезпечення продовольчих потреб держави. 

20. Формування високопродуктивних посівів зернових, бобових, 
технічних, біоенергетичних культур, кормових і лікарських рослин 
(державний реєстраційний номер 0117U004238). 

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Рожков Артур Олександрович. 

Метою роботи є розкриття закономірностей формування 
високопродуктивних агроценозів зернових, бобових, технічних і 
біоенергетичних рослин та розробка системи заходів щодо 
адаптивних технологій виробництва продукції рослинництва в 
східній частині Лісостепу України. 

21. Ефективність лісомеліоративного комплексу в умовах 
пересіченого рельєфу відрогів Середньоросійської височини 
(державний реєстраційний номер 0117U004239). 

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник Распопіна Світлана Петрівна. 

Метою роботи є розробка заходів щодо збільшення 
ефективності лісомеліоративного комплексу в умовах пересіченого 
рельєфу відрогів Середньоросійської височини. 

22. Трансформація аграрних відносин в умовах глобалізації 
(державний реєстраційний номер 0114U005033). 

Керівник – доктор наук з державного управління, професор 
Пасемко Галина Павлівна. 

Метою роботи є обґрунтування теоретико-методологічних 
засад і концептуальних підходів щодо трансформації аграрних 
відносин в умовах глобалізації. 

23. Теорія і методика формування професійно-педагогічної 
компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних 
закладів (державний реєстраційний номер 0114U006335). 

Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Євсюков 
Олександр Феліксович. 

Метою роботи є обґрунтування теоретико-методологічних 
засад і розробка технологічних підходів щодо формування 
професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів 
вищих аграрних навчальних закладів в умовах магістратури. 

24. Розробити ландшафтно-адаптивні основи системи 
землеробства Лівобережного Лісостепу та Північного Степу 
України (державний реєстраційний номер 0117U002512). 
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Керівник – доктор сільськогосподарських наук, доцент 
Шевченко Микола Вікторович. 

Метою роботи є встановлення наукових аспектів для 
формування і розробки основних складових частин систем 
землеробства з урахуванням економічної, виробничої доцільності та 
екологічної безпеки; розробка організаційних та методичних заходів 
для впровадження найефективніших ґрунтозахисних систем у зоні 
нестійкого і недостатнього зволоження. 

25. Моніторинг садово-паркових екосистем в умовах 
урбосередовища (державний реєстраційний номер 0117U002517). 

Керівник – доктор біологічних наук, професор Горін Микола 
Олександрович. 

Метою роботи є формування геоінформаційних баз даних про 
сучасний стан фітоценотичних та едафічних компонентів садово-
паркових (декоративних) екосистем; прогнозування тренда його 
змін (біорізноманіття, структура, функції) в умовах урбосередовища; 
розробка наукових рекомендацій для управлінських рішень щодо 
збереження та зміцнення флористичного різноманіття і багатства в 
контексті стратегії сталого ноосферного розвитку українського 
соціуму. 

26. Розвиток соціально-економічних і природоохоронних 
чинників системи лісоуправління та лісоексплуатації в ринкових 
умовах (державний реєстраційний номер 0117U002518). 

Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор 
Пастернак Володимир Петрович. 

Метою роботи є розробка заходів щодо вдосконалення системи 
лісоуправління та лісоексплуатації в ринкових умовах з урахуванням 
соціально-економічних і природоохоронних чинників. 

Розробки науковців ХНАУ ім. В.В. Докучаєва рекомендовано 
до впровадження в сільськогосподарських підприємствах усіх форм 
власності і господарювання у багатьох регіонах України, а також у 
навчальному процесі освітніх закладів аграрного профілю. Науковці 
університету розробили систему еколого-економічного 
використання земельних угідь у різних зональних умовах України; 
технологічні та екологічні заходи щодо стабілізації виробництва 
високоякісного зерна в Східному Лісостепу та Північному Степу 
України; ґрунтозахисну енергоощадну технологію вирощування 
цукрових буряків; систему бізнес-планування в 
сільськогосподарських підприємствах. Створений науковцями 
кафедри бухгалтерського обліку і аудиту «Альбом спеціалізованих 
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форм регістрів бухгалтерського обліку для сільськогосподарських 
підприємств» визнано Міністерством аграрної політики та 
продовольства кращою розробкою і рекомендовано до використання 
сільськогосподарськими підприємствами всієї України. Учені вишу 
брали активну участь у розробці національних стандартів «Якість 
ґрунту», «Амарант», «Коріандр», «Кмин», «Аніс» та ін. 

В університеті створено інформаційний банк ґрунтів, здійснено 
їх систематизацію й агровиробничу характеристику. Ця робота є 
базою для розробки заходів з підвищення родючості грунтів, 
завершення земельної реформи, складання земельного кадастру, 
виконання земельно-оціночних робіт і раціонального використання 
природних ресурсів. 

 
НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, 

РОБОТА ІЗ ЗАМОВНИКАМИ 
 

1. Інститут фітосанітарного моніторингу. 
У 1999 р. на базі факультету захисту рослин створено перший 

в Україні науково-дослідний інститут фітосанітарного моніторингу. 
Сьогодні захист рослин у всіх країнах світу  переходить на 
принципово новий екологічно-економічний рівень, де значну роль 
відведено фітосанітарній діагностиці та дослідженням прогностики 
при обґрунтуванні сучасних методів багаторічного прогнозу 
масових розмножень шкідливих комах і епіфітотій збудників 
основних хвороб сільськогосподарських культур. Учені факультету 
співпрацюють у цьому напрямі з багатьма науково-дослідними 
установами та навчальними закладами України і зарубіжжя. 

2. Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія фізіології 
та біохімії стресу рослин. 

На базі лабораторії під керівництвом доктора біологічних наук, 
професора, завідувача кафедри ботаніки і фізіології рослин  
Ю.Є. Колупаєва з 2017 р. за рахунок коштів державного бюджету 
(підстава: наказ МОН України від 10 лютого 2017 р. № 198) 
виконується фундаментальне наукове дослідження «Роль 
сигнальних посередників і сполук з гормональною активністю у 
формуванні адаптивних реакцій рослин на абіотичні стресори» 
(номер державної реєстрації 0117U002427). 

 



60 

3. Навчально-науково-виробнича лабораторія технології 
виробництва овочів і фруктів. 

Основним завданням лабораторії є забезпечення виконання 
тематичного навчально-наукового плану кафедри 
плодоовочівництва і зберігання з підготовки висококваліфікованих 
фахівців і здобувачів наукових ступенів відповідного профілю на 
високому професійному і науково-методичному рівні. Це 
передбачає організацію наукової та практичної роботи здобувачів і 
викладачів з проведення польових дослідів; забезпечення їх 
технічними засобами, інструментами та іншими матеріально-
технічними ресурсами, що використовують у технологічному 
процесі вирощування плодових і овочевих рослин.  

У лабораторії проводять дослідження з такими овочевими 
культурами, як огірки, томати, різні види капусти (білоголова, 
цвітна, пекінська, кольрабі, брюссельська, броколі та ін.), морква, 
цибуля ріпчаста, столовий буряк, часник, кукурудза цукрова, 
кавуни, дині, кабачки, гарбузи; у насадженнях яблуні з клоновими 
підщепами, ягідними культурами (малина, чорна і червона 
смородина, аґрус); вирощують посадковий матеріал яблуні сучасних 
сортів. Здобувачі проходять практику з обрізування та вкривання 
винограду. Крім того, функціонує весняна плівкова теплиця, де 
проводять дослідження з культурою огірка. 

4. Лабораторія охорони ґрунтів. 
Лабораторія проводить визначення вмісту амонійного азоту, 

рухомих сполук фосфору та калію, умісту органічної речовини 
(гумусу), рН, рухомих сполук міді, свинцю, марганцю; розраховує 
фізичні та фізико-механічні показники ґрунту; здійснює розробку 
планово-картографічних матеріалів ґрунтового покриву 
землекористувань. 

Метою діяльності лабораторії є надання наукових, 
технологічних, лабораторних, консультаційних послуг, які пов’язані 
з оптимізацією використання земель, застосування добрив, 
органічних відходів та інших агроресурсів у рослинництві. Основні 
напрями діяльності лабораторії: проведення оцінки якості ґрунтів, 
органічних відходів та іншої сировини, яку можна використовувати 
для відтворення родючості ґрунтів; розробка та впровадження 
технологій вирощування сільськогосподарських культур; 
здійснення виробничої діяльності з вирощування 
сільськогосподарських культур; надання наукових, консультаційних 
та інших послуг замовникам щодо оптимізації використання ґрунтів, 
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добрив та інших агроресурсів; виробництво нових форм 
мінеральних і органічних добрив. 

Головною метою діяльності лабораторії в галузі якості є 
підтримка високого технічного рівня проведення вимірювань та 
випробувань, достовірності, об’єктивності та необхідної точності 
отриманих результатів. Політику якості в діяльності лабораторії 
направлено на забезпечення проведення вимірювань та випробувань 
відповідно до вимог чинних стандартів. 

5. Міжкафедральна навчально-наукова лабораторія 
молекулярної генетики та біотехнології. 

Головною метою створення лабораторії є забезпечення умов 
для підготовки здобувачів вищої освіти і наукових ступенів на 
інноваційній матеріально-технічній базі, проведення наукових 
досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-
технічних послуг та виготовлення науково-технічної продукції на 
замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження 
інноваційної діяльності в освітній і науковий процес. 

6. Лабораторія з діагностики і управління живленням 
рослин. 

Лабораторія забезпечує проведення таких аналізів: ІК-
спектрометрія, іонометрія, променева фотометрія, 
електрофотоколориметрія, кондуктометрія. Для виконання 
наукових і польових досліджень використовують портативні 
лабораторії «Агровектор», що дозволяє проводити оцінку 
забезпеченості рослин макро- і мікроелементами. Лабораторія 
виконує фундаментальні та прикладні аналітичні дослідження, надає 
консультативні послуги щодо розробки систем удобрення 
сільськогосподарським підприємствам Харківської, Київської, 
Луганської, Вінницької областей. 

7. Навчально-науково-виробничий центр «Дослідне поле».  
Головне призначення центру – виробнича перевірка 

результатів наукових досліджень кафедр агротехнологічного 
профілю, вирощування елітного насіння сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур, оригінатором яких є ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва; практична підготовка здобувачів. На ділянках 
лабораторії зрошуваного овочівництва проводять відпрацювання 
елементів технологій вирощування овочів, плодів і ягід за різними 
технологічними схемами. 
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8. Дендрологічний парк. 
Його головне призначення – виробнича перевірка результатів 

наукових досліджень кафедр лісогосподарського профілю, 
вирощування елітного посадкового матеріалу лісогосподарських 
культур, практична підготовка здобувачів факультету лісового 
господарства. 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Оперативний доступ до інформаційних ресурсів та обмін 
інформацією між науково-педагогічними працівниками ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва є можливим завдяки розвитку інформаційного 
забезпечення як складової наукової та науково-дослідної діяльності 
університету.    

У ХНАУ ім. В.В. Докучаєва для забезпечення необмеженого 
доступу до світових інформаційних ресурсів функціонує 
комп’ютерна мережа з доступом до Інтернету. Однією зі складових 
інформаційного середовища є веб-сайт університету, де 
сконцентровано основні інформаційні ресурси, доступ до якого 
цілодобовий. 

Задоволенню потреб викладачів і науковців в інформації 
сприяє фундаментальна бібліотека як найбільше зібрання 
інформаційних носіїв. Кардинальне вдосконалення інформаційного 
забезпечення – це шлях до якісно нового рівня обслуговування 
викладачів і науковців на основі традиційних і новітніх 
інформаційних продуктів та послуг. 

Загальний обсяг фонду бібліотеки університету становить 
611016 одиниць зберігання, із них наукових – 324308 примірників, 
навчальних – 206998, періодичних видань – 102487. Електронні 
ресурси бібліотеки – це 484 одиниці зберігання на електронних 
носіях і в режимі локального доступу. У бібліотеці також 
представлені дисертації – 2283 примірники, автореферати 
дисертацій – 8730 примірників, звіти з науково-дослідної роботи, 
наукова періодика. 

Фундаментальна бібліотека ХНАУ ім. В.В. Докучаєва надає 
користувачам повну інформацію про свої ресурси через систему 
Електронного каталогу, який відображає активний книжковий фонд, 
періодичні видання, наукові збірники та їх аналітичний опис, 
автореферати. Для вдосконалення інформаційно-бібліотечного 
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сервісу поповнюються власні бази даних (БД): БД «Електронний 
каталог», БД «Електронна картотека статей», БД «Періодика», БД 
«Праці вчених ХНАУ ім. В.В. Докучаєва», БД «Рідкісні та цінні 
видання», БД «ПІБ». Усього бази даних містять 64798 
бібліографічних описів. 

Повнотекстові видання викладачів і науковців університету 
(монографії, підручники та навчально-методичні посібники з різних 
дисциплін, статті з журналів) представлено в електронній бібліотеці, 
яку розміщено на веб-сайті бібліотеки у відкритому доступі через 
мережу Інтернет за адресою: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/. 

На веб-сторінці бібліотеки (http://knau.kharkov.ua/resursi-
bbloteki.html) представлено інформацію про ресурсні мережі – 
світові та українські наукові інформаційні ресурси відкритого 
доступу.  

Університет видає чотири серії фахових видань за 13 
спеціальностями (051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 
«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 162 
«Біотехнології та біоінженерії», 201 «Агрономія», 202 «Захист і 
карантин рослин», 211 «Ветеринарна медицина», 281 «Публічне 
управління та адміністрування»), у яких публікують результати 
дисертаційнх робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук. Ці видання включено Міністерством освіти і науки 
України до категорії «Б». 

 
НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАКОРДОННИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Харківський національний аграрний університет  
ім. В.В. Докучаєва постійно розвиває співробітництво з іноземними 
закладами вищої освіти аграрного профілю і галузевими науково-
дослідними установами у сфері аграрного виробництва, науки та 
освіти. Виш регулярно укладає рамкові міжнародні угоди для 
вирішення спільних завдань у навчально-методичній та науково-
дослідній роботі в таких напрямах: 

 взаємне стажування та підвищення кваліфікації викладачів, 
аспірантів і докторантів різної спеціалізації – агротехнологічної, 
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селекційної, біологічної, екологічної, економічної, землевпорядної 
тощо; 

 створення спільних програм навчання, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу і 
викладачів; 

 проведення спільних наукових досліджень, у яких беруть 
участь викладачі, науковці, аспіранти, докторанти і випускники 
навчальних закладів-партнерів; 

 організація та проведення спільних наукових (науково-
практичних) конференцій, симпозіумів, конгресів тощо з метою 
апробації результатів наукових досліджень; 

 обмін публікаціями, результатами наукових досліджень і 
навчально-методичними виданнями; 

 підтримка та розвиток наукових і культурних зв’язків за 
участю представників спілок молодих учених; 

 можливість безкоштовної публікації результатів наукових 
досліджень у періодичних наукових виданнях закладів-партнерів, у 
тому числі й у тих, що входять до міжнародних наукометричних баз 
даних; 

 обмін досвідом щодо розробки, упровадження та 
вдосконалення сучасних технологій аграрного виробництва, 
передових методів організації навчального процесу і наукових 
досліджень. 

Таблиця 5.1 
Договори про співробітництво університету в науковій 

сфері  з міжнародними партнерами 
Країна-
партнер  

Установа партнер Тема співробітництва 

1 2 3 

Білорусь 

Республіканське наукове 
дочірнє підприємство 
«Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії НААН 
Білорусі»  

Науково-технічне співробітництво в 
галузі ґрунтознавства та агрохімії, 
розробка науково-обґрунтованих 
систем мінерального живлення 

Білорусь 
УО «Білоруська державна 
сільськогосподарська 
академія» 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі землеробства, ґрунтознавства, 
рослинництва, захисту рослин, 
селекції та генетики с.-г. культур 

Білорусь 
ЗО «Полоцький 
державний університет» 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі фізіології та біохімії рослин 
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1 2 3 

Білорусь 

Республіканське наукове 
унітарне підприємство 
«Інститут системних 
досліджень в АПК НАН 
Білорусі» 
 

Розробка зональних систем ведення 
господарства для конкретних 
ґрунтово-кліматичних умов 

Болгарія 
Інститут ґрунтознавства 
ім. Пушкарова 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі ґрунтознавства та агрохімії 

Болгарія 

Інститут кормових 
культур, 
Сільсьгосподарська 
академія республіки 
Болгарія 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі землеробства, ґрунтознавства, 
рослинництва, захисту рослин, 
біохімії та генетики стійкості рослин 

Болгарія 
Аграрний університет у 
Пловдиві 

Дослідження у сферах взаємного 
інтересу; вдосконалення навичок 
академічних кадрів; впровадження 
нових навчальних програм; спільні 
дослідницькі проекти; спільні освітні 
програми; обмін публікаціями та 
навчальними матеріалами 

Вірменія 
Єреванський державний 
університет 

Дослідження у сферах взаємного 
інтересу; вдосконалення навичок 
академічних кадрів; впровадження 
нових навчальних програм; спільні 
дослідницькі проекти; спільні освітні 
програми; обмін публікаціями та 
навчальними матеріалами 

Ізраїль Асоціація «Вчені Півдня» 

Наукові дослідження в галузі 
аграрних технологій, агроекології, 
економіки, менеджменту, 
інформаційних технологій тощо 

Індія 
Інтегральний університет, 
Лакнау 

Вдосконалення навичок академічних 
кадрів; спільні дослідницькі проекти 

Казах-
стан 

Казахстанський 
агротехнічний 
університет  
ім. С. Сейфуліна 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі рослинництва, захисту рослин, 
землеробства 

Китай-
ська 
Народна  
Республі-
ка 

Хайлунцзянський Бауї  
аграрний університет 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі землеробства, ґрунтознавства, 
рослинництва 
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1 2 3 

Македо-
нія 

Університет Святих  
Кирила та Мефодія 
 
 

Науково-технічне співробітництво в 
сфері управління земельними 
ресурсами 

Польща 
Університет Вармін  
та Мазур в Ольштині 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі експертної оцінки ґрунтів, 
охорони навколишнього середовища 
та раціонального 
природокористування 

Польща 
Варшавський університет 
наук про життя 

Дослідження у сферах взаємного 
інтересу; вдосконалення навичок 
академічних кадрів; впровадження 
нових навчальних програм; спільні 
дослідницькі проекти; спільні освітні 
програми; обмін публікаціями та 
навчальними матеріалами 

Румунія 
Економічна академія у 
Бухаресті 

Дослідження у сферах взаємного 
інтересу; спільні дослідницькі 
проекти; обмін публікаціями та 
навчальними матеріалами 

Сирія Університет Альфурат 
Науково-технічне співробітництво в 
галузі землеробства, ґрунтознавства, 
рослинництва, захисту рослин 

США 
Державний університет 
Пенсільванії 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі рослинництва, землеробства і 
грунтознавства, селекції та 
насінництва 

Франція 

Національний вищий  
інститут агрономії,  
харчових технологій  
та екології 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі плодівництва і виноградарства, 
сучасних агротехнологій та систем 
захисту рослин 

Франція 
Вища національна  
сільськогосподарська 
школа 

Наукове співробітництво в галузі 
агроекології, менеджменту  
і сталого функціонування с.-г. 
виробництва 

Швеція  
Королівський  
технологічний інститут  
(м. Стокгольм) 

Науково-технічне співробітництво в 
галузі геоінформаційних систем 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 
У 2020 р. обсяг надходжень до спеціального фонду ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва за результатами наукової діяльності становив 
322388 грн. Це кошти, які надійшли від виконання наукових 
досліджень на замовлення комерційних структур та 
сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств Одеської, 
Харківської та Херсонської областей.  

У 2020 р. молоді науковці ХНАУ ім. В.В. Докучаєва втретє 
взяли участь у конкурсному відборі проєктів наукових робіт і 
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, 
який щороку проводить Міністерство освіти і науки України. 

За результатами першого етапу конкурсного відбору на 
конкурс до МОН України було подано проєкт «Інноваційні 
технології і нормативи витрат переробки курячого посліду на 
компост щодо забезпечення нейтральної деградації земель» 
(керівник проекту – кандидат економічних наук, доцент кафедри 
маркетингу, підприємництва і організації виробництва Є.М. Улько). 

 
НАУКОВІ ЗАХОДИ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Велике значення в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва традиційно 

приділяють розвитку й розширенню творчих підходів до науково-
дослідницької діяльності. У 2020 р. факультети університету 
провели чотири міжнародні, три всеукраїнські й одну 
університетську наукових та науково-практичних конференції: 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
молодих учених, студентів, аспірантів «Актуальні проблеми 
розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому 
виробництві України» (11 червня 2020 р.); 
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 підсумкова наукова конференція професорсько-

викладацького складу і здобувачів наукових ступенів  
(1 – 3 липня 2020 р.); 

 І Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 
пам’яті В.І. Тарасенка «Сучасне українське село: соціальні та 
економічні виклики» (17 – 18 вересня 2020 р.); 

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Формування ефективного освітнього середовища: проблеми та 
інновації» (21 – 22 жовтня 2020 р.); 
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 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

екології та екологічно орієнтованого захисту рослин», 
присвячена 130-річчю з дня народження академіка ВАСГНІЛ, член-
кореспондента НАНУ, доктора біологічних наук, професора, 
фундатора та першого декана факультету Т. Д. Страхова (29 – 30 
жовтня 2020 р.); 

 
 
 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний 
стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового 
забезпечення підприємств агропромислового виробництва»  
(12 – 13 листопада 2020 р.); 
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 IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 
засади підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва» (26 – 27 листопада 2020 р.); 

 V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів 
вищої освіти і молодих учених «Новації, стан та розвиток лісового 
і садово-паркового господарства» (9 – 10 грудня 2020 р.). 

 
 

У поточному році ректор університету, член-кореспондент 
НААН, доктор економічних наук, професор О.В. Ульянченко 
продовжував очолювати Науково-координаційну раду Східного 
міжрегіонального наукового центру НААН, до складу якої також 
входять проректор з науково-педагогічної та виховної роботи  
С.І. Василішин та завідувач кафедри рослинництва А.О. Рожков. 
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20 лютого 2020 р. на базі 
Миколаївського національного 
аграрного університету 
відбулося розширене засідання 
Науково-координаційної ради 
Південного міжрегіонального 
наукового центру НААН 
України «Наукове 
забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного сектора Півдня України. Досвід Південного 
міжрегіонального наукового центру НААН». У роботі розширеного 
засідання взяли участь визначні діячі аграрної освіти і виробництва, 
зокрема перший віце-президент НААН, голова Науково-
координаційної ради з питань діяльності міжрегіональних  наукових 
центрів НААН, академік НААН Михайло Гладій; голова Південного 
міжрегіонального наукового центру НААН, директор Селекційно-
генетичного інституту «Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення», член-кореспондент НААН В’ячеслав Соколов, 
директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України, 
генеральний директор Науково-навчально-виробничого 
консорціуму «Південний», член-кореспондент НААН України Раїса 
Вожегова, директор ТОВ «Золотий колос», член консорціуму 
«Південний» Надія Іванова. 

 Досвід роботи і перспективи діяльності Східного 
міжрегіонального центру НААН презентував голова Науково-
координаційної ради, ректор Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва Олександр Ульянченко, який 
наголосив на винятковій важливості об`єднання зусиль аграрної 
науки, закладів вищої освіти і бізнесу для примноження наукового 
потенціалу України. 

У 2020 р. доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва Т.І. Гопцій 
здобула перемогу в обласному конкурсі іменних стипендій, що 
проводить Харківська обласна державна адміністрація на здобуття 
стипендії ім. О.Н. Соколовського в номінації «Видатний науковець». 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри зоології 
та ентомології ім. Б.М. Литвинова С.В. Станкевич у 2020 р. став 
переможцем ІІІ обласного конкурсу «Найкращий молодий 
науковець Харківщини» за напрямом «Раціональне 
природокористування.  
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Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту С.І. Василішин у 2020 р. отримував стипендію Кабінету 
Міністрів України для молодих учених. 

22 січня 2020 р. в Українському офісі відомої європейської 
агрохімічної компанії «IKARАІ УКРАЇНА» (м. Київ) відбувся 
навчальний семінар, присвячений теоретичним і прикладним 
аспектам позакореневого живлення сільськогосподарських рослин. 

 
Сьогодні «IKARАІ УКРАЇНА» – це сучасний європейський 

виробник рідких добрив міжнародного класу, що динамічно 
розвивається. У комерційному портфелі компанії більше 50 
унікальних формуляцій добрив, понад 6 тис. клієнтів у 20 країнах 
світу. Щороку рідкими добривами торгової марки 
IKAR® обробляють 20 млн га на всіх континентах, а також 
проводять випробування більше 500 нових формул. 

Добрива IKAR® у ринковому сегменті є унікальними, адже їх 
створюють з урахуванням кліматичних умов, особливостей ґрунтів і 
культур територій, на яких застосовуватимуть. Власний центр 
досліджень і розвитку, мережа дослідних лабораторій та постійне 
спілкування з дистриб’юторами і фермерами дозволяють фахівцям 
компанії оперативно реагувати на запити і потреби ринку. 
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Для участі в семінарі від ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва були офіційно 
запрошені доктор біологічних наук, 
професор, завідувач кафедри ботаніки 
і фізіології рослин Ю.Є. Колупаєв, 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри агрохімії 
В.І. Філон та проректор з науково-
педагогічної роботи, професор 
університету В.М. Петров. Науковці 
нашого університету – єдині, хто на 
запрошення організаторів семінару 
представив з науковими доповідями 
наукові установи і заклади вищої 

освіти України. Участь у семінарі взяли керівники департаментів та 
співробітники компанії «IKARАІ УКРАЇНА», представники і 
дистриб’ютори компанії з усіх регіонів України, а також із Литви, 
Казахстану, Республіки Білорусь і Російської Федерації. 

У доповідях професор  
Ю.Є. Колупаєв висвітлив сучасну 
проблематику досліджень у галузі 
фізіології мінерального живлення 
культурних рослин, а професор  
В.І. Філон – прикладні аспекти 
діагностики та управління 
позакореневим мінеральним 
живленням у сучасних технологіях 
вирощування сільськогосподарських 
культур. Кожна доповідь тривала 
чотири години і супроводжувалася 
змістовними презентаціями. 
Результати досліджень наших учених 
викликали велику зацікавленість в 

учасників семінару, які поставили багато додаткових питань і жваво 
дискутували під час виступів. 
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Результати спілкування з представниками топ-менеджменту 

компанії «IKARАІ УКРАЇНА» дають нам усі підстави сподіватися 
на подальше плідне співробітництво щодо організації наукових 
досліджень з актуальних проблем мінерального позакореневого 
живлення культурних рослин і вдосконалення навчального процесу 
та практичної підготовки здобувачів вищої освіти і молодих 
науковців. 

20 лютого 2020 р. на запрошення керівництва ТОВ 
«Украгроком» (м. Київ) доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка  
М.В. Шевченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри землеробства ім. О.М. Можейка С.І. Кудря і кандидат 
економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи В.М. 
Петров виступили з доповідями на науково-практичному семінарі, 
присвяченому впровадженню інноваційних технологій у 
землеробстві. 

Велику увагу в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва приділяють 
організації ділових зустрічей професорсько-викладацького складу, 
гарантів освітніх програм і здобувачів вищої освіти з керівниками і 
провідними спеціалістами сільскогосподарських і 
лісогосподарських підприємств, провідних наукових установ, зі 
стейкхолдерами, представниками органів державної влади та різних 
комерційних компаній, які працюють у сфері агробізнесу. Мета 
такого співробітництва – організація наукових досліджень у 
виробничих умовах, виробнича перевірка наукових здобутків 
кафедр, удосконалення робочих навчальних планів та організація 
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практичної підготовки здобувачів вищої освіти, сприяння у 
працевлаштуванні випускників університету тощо. У 2020 р. 
відбулися зустрічі з представниками таких підприємств (компаній, 
фірм): 

 9 лютого, 23 вересня, 21 жовтня – ТОВ «Syngenta»  
(м. Київ) (менеджер корпоративних заходів та КСВ проектів  
О. Федько, менеджер по роботі з агрохолдингами Південь–Схід  
С. Садовий, директор бізнес-регіону Схід О. Панасенко); 

 13 лютого – ВСАТ «Тернівське» Чугуївського району 
Харківської області (президент, заслужений працівник  сільського 
господарства України, почесний громадянин  Харківської області, 
переможець національного конкурсу «Ділова людина України»  
А.М. Середа); 

 11 березня, 18 червня – СТОВ «Гусарівське» 
Балаклійського району Харківської області (засновник і 
директор, заслужений працівник сільського господарства України 
В.М. Вовченко, заступник директора з питань рослинництва  
Ю.В. Вовченко); 

 12 березня – ТОВ «Астарта-Київ» (м. Київ) (провідний 
фахівець з підбору персоналу І. Домненко, менеджер з регіонального 
розвитку О. Терлецька); 

 12 березня – ТОВ «Агрофірма «Добробут» 
Козельщинського району Полтавської області (головний агроном 
О. Мурзак, помічник головного агронома Т. Іванова); 

 12 березня – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
НААН України (керівник відділу селекційно-насінницьких 
технологій, заслужений діяч науки і техніки України, академік 
НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор  
В.В. Кириченко); 

 3 липня – ПрАТ«Сахновщинське ім. М.О. Ключки» 
Сахновщинського району Харківської області (голова  
В. Морозікова); 

 31 серпня – Харківська районна адміністрація 
Харківської області (заступник голови О.В. Малишева); 

 16 вересня – ТОВ «Іванівський лан» Чугуївського 
району Харківської області (головний агроном В.А. Пастухов); 

 17 вересня – Головне управління статистики в 
Харківській області (начальник управління поширення інформації 
та комунікацій О.А. Глухова, начальник відділу взаємодії з 
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користувачами та громадськістю управління поширення інформації 
та комунікацій О.А. Непочатова, головний спеціаліст відділу 
взаємодії з користувачами та громадськістю управління поширення 
інформації та комунікацій І.О. Удалова). 

26 червня 2020 р. пройшло засідання вченої ради ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва, присвячене  прийманню дослідів на дослідних 
ділянках Навчально-науково-виробничого центру «Дослідне поле». 

 

 
 
Члени вченої ради на чолі з головою, ректором університету 

професором О.В. Ульянченком, перевірили відповідність методики 
дослідної справи на польових дослідах кафедр агрохімії, генетики, 
селекції та насінництва, рослинництва, землеробства  
ім. О.М. Можейка, зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова, 
екології та біотехнології, плодоовочівництва і зберігання, 
фітопатології. Про загальну тематику наукових досліджень та 
отримані результати доповідали завідувачі кафедр, про мету і 
завдання конкретних дослідів, методику їх проведення доповіли 
безпосередні виконавці – викладачі кафедр та здобувачі освітніх і 
наукових ступенів. 
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Після польового обстеження відбулася дискусія щодо 

результатів перевірки. З підсумковою доповіддю про стан наукової 
роботи на ННВЦ «Дослідне поле» виступив проректор з науково-
педагогічної роботи, професор університету В.М. Петров. В 
обговоренні доповіді взяли участь: завідувач кафедри рослинництва 
професор А.О. Рожков; завідувач кафедри генетики, селекції та 
насінництва професор Т.І. Гопцій; завідувач кафедри 
плодоовочівництва і зберігання професор Г.І. Яровий; завідувач 
кафедри землеробства ім. О.М. Можейка професор М.В. Шевченко 
та ін. Підсумки обговорення підбив голова вченої ради, ректор 
університету, професор О.В. Ульянченко. Учасники засідання 
відзначили позитивні тенденції розвитку наукової роботи в 
університеті й окреслили гострі проблемні питання, що потребують 
вирішення в найближчій і більш віддаленій перспективі. Усі 
питання, із зазначенням шляхів вирішення, знайшли відображення в 
підсумковому рішенні вченої ради. 

Члени вченої ради одноголосно зазначили, що майже всі 
перевірені досліди кафедр агротехнологічного спрямування 
відповідають методиці дослідної справи і перебувають у доброму 
стані. 

30 червня 2020 р. пройшов науково-практичний семінар «День 
поля «Інновації Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва для 
аграрного комплексу», який проходив на базі провідного 
насінницького господарства регіону – Державного підприємства 
«Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва  
ім. В.Я. Юр’єва НААН України» (с. Елітне Харківського району). 
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В офіційному відкритті заходу взяли участь академік-секретар 

Відділення рослинництва НААН П. Кондратенко, академік НААН  
В. Кириченко, голова Харківської обласної ради С. Чернов, 
заступник директора Департаменту агропромислового розвитку 
ХОДА О. Федишина, заступник голови Харківської районної 
державної адміністрації О. Малишева, в.о. директора Інституту 
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Л. Кобизєва, ректор ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва, член-кореспондент НААН О. Ульянченко, 
ректор ХНТУСГ ім. Петра Василенка О. Нанка, директор групи 
компаній «УКРАВІТ» В. Ільченко, голова правління організації 
роботодавців у сфері АПК Харківської області І. Глянь, директор ДП 
«ДГ «Елітне» В. Орлов, директор компанії «Завод «Фадєєв Агро»  
Л. Фадєєв. 
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Захід об’єднав багатьох представників аграрного бізнесу, 
науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів закладів вищої освіти і 
представників громадських організацій. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
представив експозицію наукової продукції та здобутків кафедр 
агротехнологічного спрямування. До складу делегації від 
університету ввійшли представники адміністрації, провідні вчені, 

аспіранти, здобувачі, співробітники відділу ліцензування та 
інформаційного забезпечення. 

Після урочистого відкриття виставки-експозиції відбулись 
огляд демонстраційно-технологічного полігону та посівів польових 
культур, а також обговорення подальших напрямів розвитку 
сільськогосподарської науки і практики. 

17 липня 2020 р. кафедрою агрохімії ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
(завідувач кафедри професор В.І. Філон) на базі ФГ М. Глинського 
Барвінківського району Харківської області спільно з ПП 
«ЕКОРОСТ» (м. Нова Каховка Херсонської області) було проведено 
День поля, присвячений впровадженню інноваційних технологій 
органічного землеробства. 
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АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА 
 

Велику увагу в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва приділяють 
підготовці й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів вищої 
кваліфікації. Працює аспірантура за шістьма спеціальностями  
(табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 
Спеціальності, за якими проходив прийом до аспірантури  

в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2020 р.  

Г а л у з ь  з н а н ь  С п е ц і а л ь н і с т ь  

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 
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  

Прийом до докторантури у 2020 р. проходив за такими 
спеціальностями (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Спеціальності, за якими проходив прийом до докторантури 
в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2020 р. 

Г а л у з ь  з н а н ь  С п е ц і а л ь н і с т ь  

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 

Терміни прийому до аспірантури в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 
2020 р. наведено в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Терміни прийому до аспірантури в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  
у 2020 р. 

Е т а п и  в с т у п н о ї  к а м п а н і ї  Т е р м і н и  

За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) 
Початок прийому заяв і документів 13 січня 2020 р. 
Закінчення прийому заяв і документів 21 січня 2020 р. 
Терміни проведення вступних 
випробувань 

23 січня – 29 січня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників Не пізніше 1 лютого 2020 р. 
За державним замовленням (бюджет) 

і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) 
Початок прийому заяв і документів 5 серпня 2020 р. 
Закінчення прийому заяв і документів 21 серпня 2020 р. 
Терміни проведення вступних 
випробувань 

27 серпня – 2 вересня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників До 5 вересня 2020 р. 

Прийом документів до докторантури проходив до 22 серпня 
2020 р. 

У 2020 р. до аспірантури на всі спеціальності за всіма 
джерелами фінансування було прийнято 50 аспірантів, що в 4,5 раза 
більше, ніж у 2016 р, і на 25,0 % більше, ніж у 2019 р. (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Зарахування до аспірантури за всіма джерелами фінансування 
Коди  

галузей  
і шифри 
спеціаль-

ностей 

Найменування галузей 
і спеціальностей 

Ліцензій-
ний  

обсяг 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

09 
091 

Біологія 
Біологія 

 
5 

 
1 

 
2 

 
1 

 
- 

 
1 

10 
101 

Природничі науки 
Екологія 

 
5 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

20 
201 

 
 
 
 
 

 

Аграрні науки та продовольство 
Агрономія 

 
20 

 
2 

 
10 

 
6 

 
18 

 
23 

Агроґрунтознавство і агрофізика   2 2 4 1 
Агрохімія     1 4 
Загальне землеробство  1 2  3 6 
Овочівництво  1 2 2 3 2 
Рослинництво   3 1 3 6 
Селекція і насінництво   1 1 4 4 

20 
202 

 
 

Аграрні науки та продовольство 
Захист і карантин рослин 

 
5 

 
2 

 
5 

 
4 

 
1 5 

Ентомологія  1 4 3 1 3 
Фітопатологія  1 1 1 - 3 

07 
073 

Управління та адміністрування 
Менеджмент 

 
10 

 
4 

 
9 

 
10 

 
10 

 
7 

05 
051 

Соціальні та поведінкові науки 
Економіка 

 
10 

  
3 

 
9 

 
10 10 

 Усього 55 11 32 31 40 50 

Підсумки зарахування до докторантури за всіма джерелами 
фінансування наведено в табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Зараховано до докторантури  за всіма джерелами фінансування 
Коди  

галузей  
і шифри  

спеціальностей 

Найменування галузей 
і спеціальностей 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

20 
 

201 

Аграрні науки  
та продовольство 
Агрономія 

  
 
1 

 
 
 
1 

 
 

07 
 

073 

Управління  
та адміністрування 
Менеджмент 

 
 

 
 
5 

 
 
 
1 

05 
 

051 

Соціальні та поведінкові 
науки 
Економіка 

 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
1 

 Усього  1 6 1 2 
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Загальний контингент аспірантів і докторантів у 2020 р. у 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва наведено в табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Контингент аспірантів і докторантів у ХНАУ 
ім. В. В. Докучаєва у 2020 р. 

П о к а з н и к и  

Кількість аспірантів (докторантів) на кінець  
звітного періоду 

усього у тому числі за рахунок коштів 
 
 

державного 
бюджету 

юридичних та 
фізичних осіб 

Усього аспірантів 141 51 90 

У тому числі:  
97 

 
51 

 
46 з відривом від виробництва 

з них в академічній відпустці  2  

без відриву від виробництва 44  44 

з них в академічній відпустці    
 
Усього докторантів 

 
4 

 
4 

 
- 

з них в академічній відпустці 1 1 - 

Станом на 1.12.2020 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва навчаються 
чотири докторанти, з них на спеціальностях: 

051 «Економіка» – 1; 
073 «Менеджмент» – 2; 
201 «Агрономія» – 1. 
 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ 
 
У 2020 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва працювали  

дві спеціалізовані вчені ради за чотирма спеціальностями з правом 
прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукових ступенів кандидата сільськогосподарських наук 
(спеціальності 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика», 06.01.09 
«Рослинництво», 06.01.11 «Фітопатологія») та економічних наук 
(спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством»). 

У спеціалізованих вчених радах ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва захищено чотири кандидатські дисертації (дві – 
зі спеціальності  08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством», дві – зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія»).  
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НАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
У 2020 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва науково-дослідною 

роботою було охоплено більше 50 % здобувачів вищої освіти, які 
брали участь у загальнонаціональних та регіональних конкурсах 
студентських наукових робіт і олімпіадах, наукових та науково-
практичних конференціях міжнародного, загальнодержавного та 
регіонального рівнів і були активними учасниками наукових 
досліджень. 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальностей і спеціалізацій узяли участь 43 здобувачі 
вищої освіти, 13 із них стали переможцями. У XIV Харківському 
регіональному конкурсі студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук взяли участь дев’ять 
здобувачів, з яких п’ять стали переможцями (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Наукова робота здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

Вид роботи  2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади 

учасники 48 50 35 56 47 - 

переможці 6 8 10 9 14 - 

ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 

наукових робіт 

учасники 15 33 31 40 34 43 

переможці 3 5 7 7 9 13 

Харківський регіональний 
конкурс студентських 

наукових робіт 

учасники 16 29 22 12 8 9 

переможці 2 1 3 1 – 5 

У 2020 р. на базі ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва успішно 
проведено ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт зі спеціальності 
«Лісове господарство». 
Конкурс пройшов на 

високому науково-методичному та організаційному рівні, що було 
відзначено Міністерством освіти і науки України. 
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У зв’язку з пандемією коронавірусу у 2020 р. ІІ етап 
Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, 
напрямів і спеціальностей не проводили. 

У ХНАУ ім. В.В. Докучаєва плідно працює Рада молодих 
учених і спеціалістів (усі аспекти її діяльності регламентовано 
відповідним положенням, яке було розглянуто і затверджено 
рішенням вченої ради від 26.07.2016 р., протокол № 3, і введено в 
дію наказом ректора від 01.08.2016 р. № 399). Основною метою 
діяльності Ради молодих учених і спеціалістів є: 

 усебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій 
та іншій творчій діяльності молодих учених;  

 представництво, захист і реалізація професійних, 
інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих 
учених;  

 сприяння міжуніверситетській інтеграції молодих учених.  
Основними завданнями Ради є такі:  
 підтримка наукової діяльності молодих учених, надання 

їм організаційної та інформаційної допомоги;  
 залучення здобувачів, які навчаються в ХНАУ, до 

науково-дослідної роботи;  
 організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих 

учених, лекцій провідних учених України та інших держав. 
До здобувачів і молодих учених, які активно займаються 

науково-дослідною роботою та мають вагомі наукові здобутки, у 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва застосовують різні види морального і 
матеріального заохочення. За результатами захисту дипломних робіт 
випускники магістратури отримують рекомендації для вступу до 
аспірантури. У переддень загальнодержавних і галузевих свят 
відбувається нагородження молодих учених подяками, грамотами і 
грошовими преміями університету. Молоді науковці отримують 
рекомендації для заохочення грантами, преміями і стипендіями 
Президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради України. 

 
НАУКОВА РОБОТА ННВЦ «ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ» 

І ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ 
 
Протягом 2020 р. проходила планомірна наукова робота на 

дослідних ділянках Навчально-науково-виробничого центру 
«Дослідне поле» та в дендрологічному парку ХНАУ  
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ім. В.В. Докучаєва. Ефективно функціонують холодильний 
комплекс і система крапельного зрошення на дослідних ділянках 
кафедри плодоовочівництва і зберігання. Відповідно до 
затвердженого графіка проводили капітальний і поточний ремонт 
сільськогосподарської техніки та обладнання. 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
У 2020 р. науковцями ХНАУ ім. В.В. Докучаєва було видано  

33 найменування наукової літератури загальним обсягом 
432,23 обл.-вид. арк., з них 13 монографій (загальний обсяг   
188,93 обл.-вид. арк.), 9 випусків «Вісника ХНАУ» різних серій 
(загальний обсяг 130,4 обл.-вид. арк.), 2 випуски «Вістів 
Харьківського ентомологічного товариства» (загальний обсяг  
9,7 обл.-вид. арк.), 8 збірників матеріалів конференцій (загальний 
обсяг 103,0 обл.-вид. арк.) та 1 програма конференції (обсяг  
0,2 обл.-вид. арк.). 

Для забезпечення навчального процесу було видано  
48 навчальних посібників (загальний обсяг 582,7 обл.-вид. арк.) та 
119 методичних розробок (загальний обсяг 290,7 обл.-вид. арк.)  
(табл. 5.9). 
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Таблиця 5.9 

Статистичний звіт 
про видання наукової, навчальної літератури 

і методичних розробок у 2020 р. 
 

Назва 
ВНЗ 

Вид видання 
зб. наук. праць, 

матеріали конф., 
тези доп., 

програми наук. конф. 

монографії навч. посібники,  
підручники,  

довідкові видання 

метод. розробки 

кіль- 
кість 

обсяг, 
обл.-вид. 

арк. 

тираж, 
тис. 

прим. 

кіль- 
кість 

обсяг, 
обл.-вид. 

арк. 

тираж, 
тис. 

прим. 

кіль- 
кість 

обсяг, 
обл.-вид. 

арк. 

тираж, 
тис. 

прим. 

кіль- 
кість 

обсяг, 
обл.-вид. 

арк. 
Харківський 
національний 

аграрний 
університет 

імені 
В.В. Докучаєва 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         

 
         Усього видано наукової літератури – 33   найм. загальним обсягом 432,23    обл.-вид. арк., навчальної літератури – 
найм. загальним обсягом 582,7  обл.-вид. арк., метод. розробок – 119 найм. загальним обсягом 290,7 обл.-вид. арк., 
відредаговано  матеріалів для сайта університету, у т.ч. положень, листів, матеріалів для газети «Знання» тощо — понад 
50,0 обл.-вид. арк. 

 
  РАЗОМ – 1355,63 обл.-вид. арк. 
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VІ. ВИХОВНА РОБОТА  
І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИХОВНА РОБОТА 
 
Ефективна виховна робота в Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (далі – ХНАУ) є 
невід`ємною складовою підготовки майбутнього фахівця, 
запорукою його розвитку, інструментом налагодження позитивного 
мікроклімату в студентському та викладацькому колективах,  
способом утвердження слави університету на загальнодержавному 
рівні. Виховна робота у 2020 р. повністю відповідає затвердженому 
плану, нормативним вимогам та положенням. 

Координацію виховної роботи здійснювали проректор з 
науково-педагогічної та виховної роботи С.І. Василішин і відділ 
ліцензування та інформаційного забезпечення на чолі з керівником 
І.І. Кованець. Виховна робота в університеті відбувалась у форматі 
постійної співпраці ХНАУ ім. В.В. Докучаєва з МОН України, 
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти». 

 

 

 

 

Депар-
тамент
науки і 
освіти 
ХОДА

ДУ «НМЦ 
«ВФПО»

МОН 
України

СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:  
ВЕКТОРИ СПІВПРАЦІ 
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Зокрема, особливо тісною є співпраця у сфері виховної роботи 
та молодіжної політики університету з ДУ «Науково-методичний 
центр вищої та фахової передвищої освіти», яка проводить ряд 
всеукраїнських заходів та координує розвиток молодіжних ініціатив 
в аграрних ЗВО різних міст України. 

Другого грудня 2020 р. відбулося он-лайн засідання Ради з 
виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ ЗВО 
України під керівництвом директора Науково-методичного центру 
ВФПО Т.Д. Іщенко, під час якого було підбито підсумки 2020 р. та 
заплановано напрями організації виховної роботи в університетах, 
коледжах і технікумах у 2021 р. Окрему увагу приділено 
особливостям організації виховних заходів під час карантину. У 
цьому контексті член президії Ради, проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи С.І. Василішин поділився досвідом 
проведення виховних, мистецьких, патріотичних та креативних 
заходів у 2020 р., які відбувалися під час карантину. 

  

Підсумкове заідання Ради з виховної, спортивно-масової 
роботи та студентських справ ЗВО України, 02.12.2020 р. 
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Завдяки багаторічним зусиллям ректорату, профкому, 
деканатів, студентського самоврядування та кураторів академічних 
груп в університеті склалась ефективна система проведення 
виховної роботи. План основних заходів на початку кожного 
навчального року затверджується вченою радою університету. 

На рис. 1 подано структуру виховної роботи, реалізацію якої 
покладено на проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, 
який разом із підпорядкованим йому відділом ліцензування та 
інформаційного забезпечення координує заходи деканатів, кафедр, 
інших підрозділів і тісно співпрацює зі студентським 
самоврядуванням і профкомом. 
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Для реалізації конкретних напрямів виховної роботи було 
застосовано різні форми (інструменти) її здійснення. 

 
 

Окремий напрям виховної роботи – організація студентського 
самоврядування, яке є джерелом нових ідей щодо її проведення і за 
участю якого проходять численні заходи виховного характеру, 
формуються лідерські якості молоді та налагоджується процес 
комунікації в студентському середовищі. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ХНАУ 
 

 Національно-патріотичне виховання студентів 
здійснюється через проведення конференцій, лекцій та інших 
заходів щодо пропаганди духовної, історичної та культурної 
спадщини українського народу; знайомство з історією рідного краю; 
участь в акціях, присвячених ушануванню пам`яті жертв Революції 
Гідності та Героїв Небесної Сотні; зустрічі з учасниками АТО; 
обговорення в академічних групах важливих подій в Україні та світі 
для формування в молоді відповідальності за долю держави; 
перегляд патріотичних кінофільмів. Традиційним стало проведення 
заходів, присвячених Дню української мови, Дню українського 
козацтва і Дню захисника України. 

 Інтелектуально-духовне виховання забезпечується 
завдяки проведенню екскурсій у музей історії ХНАУ, бібліотеку 
ХНАУ та ХНДБ ім. Короленка; ознайомленню з віртуальними та 
книжковими виставками фундаментальної бібліотеки університету. 
Кожні два місяці редколегія випускає сучасну газету «Знання», яка 
відображає основні події з життя університету і виконує 
профорієнтаційну функцію. 

Акція, квест, марафон

Екскурсія, поїздка

Бесіда, лекція

Виставка, флешмоб

Виховна година

Концерт, арт-захід

Вечір, вернісаж, огляд
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 Моральне виховання здійснюється через лекції та бесіди з 
питань міжнаціональних відносин, збереження миру, злагоди між 
усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. 
Проходять читацькі конференції та диспути за художніми творами 
на морально-етичну тематику; лекції, тематичні бесіди, присвячені 
вихованню, правилам поведінки, стосункам у молодіжному 
колективі, боротьбі зі шкідливими звичками. 

 Трудове виховання забезпечується через добровільне 
залучення студентів до впорядкування території біля гуртожитків  та 
університету. Проводяться санітарні дні та перевірки умов 
проживання в гуртожитку, зустрічі і бесіди з батьками студентів. 

 Естетичне виховання в ХНАУ допомагають здійснювати 
заходи, що формують естетичні погляди студентів: Посвячення в 
студенти ХНАУ; Туристичний зліт; День річниці заснування ХНАУ; 
День працівників сільського господарства і День студента; дні 
відкритих дверей; фестивалі Ліги КВН; Масляна; День 8 Березня; 
фестивалі художньої самодіяльності «Студентська весна», 
«Докучаєв-Fest», «Софіївські зорі»; конкурси «Міс ХНАУ» і 
«Містер ХНАУ»; День вишиванки; День випускника ХНАУ; свято 
Івана Купала тощо. Традиційними стали відвідування театрів і 
музеїв, виставок у м. Харкові та регіоні; проведення новорічного 
вечора, вечорів знайомств у гуртожитках. Важливою частиною 
естетичного виховання є виставки творчих робіт студентів і 
викладачів. 

 Екологічне виховання здійснюється через екскурсії до 
музею природи ХНАУ, Фельдман-екопарку. Проходять туристичні 
походи і туристичні зльоти; лекції, присвячені Дню довкілля, Дню 
пам`яті Чорнобильської трагедії; місячники з оздоровлення 
довкілля, акції «Година землі». Складовою екологічного виховання 
є екскурсії в дендропарк ХНАУ. 

 Фізичне виховання й утвердження здорового способу 
життя забезпечують кафедра фізичного виховання та спортивний 
клуб університету, які проводять спартакіади збірних команд 
перших і старших курсів з таких видів спорту, як міні-футбол, 
волейбол, настільний теніс, баскетбол, гирьовий спорт, а також 
масові спортивні змагання та кубкові турніри і чемпіонати.  
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Серед найбільш масштабних виховних заходів виокремимо 
такі. 

1. 11 та 12 січня 2020 р. викладачі, здобувачі і творчі 
колективи ХНАУ долучилися до традиційного Всеукраїнського 
фестивалю вертепів "Вертеп-Фест 2020". Кожного разу він збирає 
близько тисячі учасників з усіх куточків України – представників 
вертепних театрів, фольклорно-театральних колективів, 
аматорських об’єднань, колядників. 

2. 22 січня 2020 р. біля пам`ятника Тарасу Шевченку 
пройшов урочистий захід з нагоди Дня соборності України. 
Здобувачі та співробітники Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва долучилися до церемонії 
покладання квітів та вшанували пам'ять полеглих воїнів. 

3. 21 лютого до Міжнародного дня рідної мови відбулися 
урочистості в читальній залі № 4 бібліотеки ХНАУ. 

4. 20 лютого 2020 р. у фундаментальній бібліотеці ХНАУ 
пройшов захід  до Дня пам`яті Героїв Небесної Сотні. 

5. 29 лютого 2020 р. на території навчального містечка 
відбулося святкування Масляної, організоване силами викладачів, 
співробітників і студентів університету.  

6. 8 травня 2020 р. адміністрація і співробітники нашого 
університету взяли участь в урочистій траурній церемонії 
покладання квітів з нагоди Дня пам'яті та примирення. 

7. На базі Харківського гуманітарного університету 
«Народна українська академія» проходила традиційна міжнародна 
студентська наукова конференція. В соціологічній секції 
«Світоглядні позиції студентства у координатах сучасного 
суспільства» взяли участь наші першокурсниці-соціологи  
М. Проскурня та Г. Сапелкіна. Під керівництвом кандидата 
соціологічних наук, доцента кафедри філософії, історичних і 
соціальних дисциплін Д. В. Нєдогонова вони підготували цікаву 
наукову доповідь на тему «Музичні субкультури поколінь XYZ» за 
результатами повноцінного соціологічного дослідження, у якому 
опитали понад 100 респондентів.  Конференція в умовах карантину 
проходила в режимі он-лайн за допомогою платформи URAN, 
студентки зробили презентацію та були учасниками наукової 
дискусії в режимі реального часу 

8. 24 серпня в Харкові відзначили День Незалежності 
України. Головний урочистий захід регіону відбувся на майдані 
Конституції. У покладанні квітів до монумента Незалежності 
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України взяли участь громадські активісти, волонтери, жителі 
Харківщини та керівництво області. Учасником заходу була 
делегація університету: ректор О. Ульянченко, співробітники 
відділу ліцензування та інформаційного забезпечення, студенти і 
представники профспілкового комітету. 

9. 25 травня в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва відбулась урочиста 
зустріч біля меморіальної дошки видатному вірменському 
письменнику-прозаїку Акселю Бакунцу (1899–1937). Рік тому за 
ініціативи релігійної громади Вірменської Апостольської 
Православної Церкви «Сурб Арутюн» і родичів письменника в холі 
корпусу № 2 було відкрито меморіальну дошку, присвячену 120-
річчю від дня народження Акселя Бакунца (справжнє ім’я – Тевосян 
Олександр Степанович). 

10. 14 вересня 2020 р. відбулись урочистості з нагоди посвяти 
в студенти нового набору. Цього дня всі здобувачі нового набору 
прослухали лекцію, присвячену історії нашого університету. 

11. 17 вересня 2020 р. проведено День фізичної культури і 
спорту з нагоди Всеукраїнського олімпійського уроку та 
Олімпійського тижня. 

12. 24 вересня 2020 р. відбувся конкурс краси і талантів «Міс 
та Містер ХНАУ». 

13. На кафедрі педагогіки, психології та права 29 вересня 
2020 р. відбувся перший день тренінгу «Адаптація» для здобувачів-
першокурсників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

14. П’ятого жовтня колектив ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
відзначив 204 роки від дня заснування вишу із дотриманням 
карантинних заходів – одного з перших аграрних закладів вищої 
освіти Європи. На площі перед університетом пройшов флешмоб, 
організований активістами Об’єднаної ради студентського 
самоврядування. 

15. П’ятого жовтня 2020 р., у річницю від дня заснування 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, відбувся осінній традиційний захід – 
туристичний зліт студентів нового набору під назвою «204-й раз 
вітають стіни ХНАУ вас!». Захід цього разу відбувався із 
дотриманням карантинних обмежень.  

16. П’ятого жовтня 2020 р. на кафедрі планування території 
населених пунктів та будівництва відкрилась он-лайн-виставка робіт 
майбутніх архітекторів «Мій край – моя Україна», присвячена 
Всесвітньому дню архітектури. 
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17. У День української писемності та мови, який святкують  
9 листопада 2020 р., відбувся ювілейний радіодиктант національної 
єдності. До написання радіодиктанту долучилися понад 200 
учасників із ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за підтримки ректорату, 
кафедри мовних дисциплін та Об`єднаної ради студентського 
самоврядування. 

18. 14 листопада  2020 р. в університеті пройшов День 
відкритих дверей он-лайн. 
 

НАЙВАЖЛИВІШІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ  
Й АКЦІЇ 2020 Р., УЧАСНИКАМИ ЯКИХ БУЛИ ЗДОБУВАЧІ  

ТА СПІВРОБІТНИКИ ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА  

 
 
  

Урочисте свято випуску магістрів 2019 р., ХНАУ, 27.12.2019 р. 
  

 
  

Вітання з Днем Святого Миколая вихованців підшефної 
Богодухівської спеціальної школи, м. Богодухів, 19.12.2019 р. 
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Участь ХНАУ в IV Всеукраїнському фестивалі вертепів 
«Вертеп-фест–2020», м. Харків, 12.01.2020 р. 

 

  

Екскурсія слухачів-інозеиців підготовчого відділення до 
музею-садиби І.Ю. Рєпіна, м. Чугуїв, 31.01.2020 р. 

  
 

  

Ушанування Героїв Небесної Сотні та подвигу учасників 
Революції Гідності, фундаментальна бібліотека  

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 21.02.2020 р. 
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Міжнародний день рідної мови в ХНАУ, 21.02.2020 р. 
  

  

Свято Масляної  
в навчальному містечку ХНАУ, 29.02.2020 р. 
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Міжнародний жіночий день, 05.03.2020 р. 

 
 

 

Річниця відкриття меморіальної дошки всесвітньо відомому 
випускнику ХНАУ, вірменському письменнику  

Акселу Бакунцу, 28.05.2020 р. 
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Відзначення Дня пам`яті та примирення і Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, меморіальна стела, 

 ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 7.05.2020 р. 

 

Урочистості до Дня Державного Прапора і Дня Незалежності 
України, м. Харків, 23–24.08.2020 р. 
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Посвята в студенти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва,  
площа перед першим корпусом, 15.09.2020 р. 
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 Щорічний туристичний зліт студентів нового набору  
«204-й раз вітають стіни ХНАУ вас», стадіон ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва, 05.10.2020 р. 
 
 

 



102 

 

 

Урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня заснування  
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 05.10.2020 р. 
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Конкурс краси і талантів «Міс та Містер ХНАУ – 2020»  
24.09.2020 р. 

 
 

ХХ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності,  
09.11.2020 р. 
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Особливо значущим було вшанування 75-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. За координації доцента  
С.І. Василішина, професорів А.І. Кравцова та О.М. Голікової 
започатковано історико-дослідницький проект «Дорогами війни. 
Внесок докучаєвців у Перемогу над нацизмом», у якому, крім 
викладачів, беруть участь здобувачі університету. 

 

 
 
Важливою подією стало завершення напруженого науково-

історичного дослідження та видання монографії, присвяченої  
200-річчю першого набору студентів, «Внесок ХНАУ у формування 
сучасної системи аграрної освіти і науки». 

У науковому 
виданні досліджено 
вплив ХНАУ та його 

науково-педагогічних 
кадрів на різних етапах 
розвитку ЗВО протягом 
200 років на 
становлення системи 

сільськогосподарської 
освіти і науки. 
Доведено, що досвід 
інституту як першого в 

Російській імперії та четвертого сільськогосподарського вишу в 
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Європі суттєво позначився на формуванні багатьох аграрних і 
лісівничих вищих шкіл та науково-дослідних установ у ХІХ–ХХ ст. 
Зокрема встановлено, що структурні підрозділи (факультети і 
кафедри) ХНАУ були фундаментом деяких сучасних українських 
сільськогосподарських закладів вищої освіти і науково-дослідних 
установ НААН України. Автори сподіваються, що видання буде 
корисним для наукових, науково-педагогічних працівників, 
здобувачів наукових ступенів аграрних ЗВО та науково-дослідних 
установ України, а також усіх, хто цікавиться історичним розвитком 
та перспективами національної аграрної освітньо-наукової системи. 

 Час підтвердив думку професора В. В. Докучаєва: «Ми 
володіємо знанням не абсолютним, закінченим, а людським, що 
змінюється; ті істини, які вважали остаточно встановленими, 
замінюються іншими, обсяг наших знань постійно розширюється». 
Тому науково-педагогічний колектив докучаєвського університету 
прагне своєчасно реагувати на виклики часу та готувати фахівців 
відповідно до вимог суспільства. 

 Випробувані часом традиції наукової підготовки кадрів 
найвищої кваліфікації, помножені на сучасні інноваційні стратегії 
освітньої діяльності, а також наявність компактно локалізованої 
навчально-науково-виробничої бази з широкими можливостями 
проведення практичних занять створюють унікальні умови для 
організації на базі Харківського НАУ єдиного центру вищої 
сільськогосподарської освіти Східної України.   

  Нині суспільство має змогу втілити в життя мрії корифеїв 
української сільськогосподарської освіти і науки про створення на 
базі найстарішого в країні аграрного ЗВО потужного навчально-
науково-дослідного центру, здатного забезпечити комплексну 
підготовку фахівців відповідно до вимог сучасного 
сільськогосподарського виробництва.    

 
МУЗЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Музей генезису і картографії ґрунтів існує з 1950-х рр. Нині 

він є єдиним в Україні музеєм ґрунтів, де зібрано колекцію 
(півтораметрові моноліти) ґрунтів різних природних (ландшафтних) 
зон держави: Полісся, Лісостепу, Степу (північного, звичайного, 
південного і сухого), гірських масивів: Карпат, Криму; давнього 
орогена – Донбасу. Усього в музеї представлено 156 монолітів 
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ґрунтів від 1 до 3 м глибиною, які охоплюють основні типи, підтипи, 
роди, види, різновиди і розряди ґрунтів України.  

 

  
Музей генезису і картографії 

ґрунтів 
Музей геології та мінералогії 

Музей геології та мінералогії почав формуватися в 1946 р. як 
кабінет мінералогії та петрографії. Досить різноманітне зібрання 
мінералів і гірських порід музею умовно поділяється на п’ять 
колекцій: 1) форми виділення; 2) мінерали; 3) гірські породи; 
4) агрономічні руди; 5) зразки мінералів та порід, подаровані музею.  

У Музеї природи ХНАУ представлено різноманіття флори і 
фауни не лише Харківщини, а й Євразії. Музей складається з двох 
експозицій – лісівничої та природоохоронної. Лісівнича експозиція 
висвітлює історію лісового господарства і роль лісу в житті 
суспільства, а також історію факультету лісового господарства 
ХНАУ. Природоохоронна експозиція складається з дев’яти діорам 
(«Біосфера», «Арктична зона», «Тундра», «Лісотундра», «Пустелі і 
напівпустелі», «Моря», «Червона книга» та ін.) і п’яти панорам 
(«Тайга», «Зона широколистяних лісів», «Лісостеп», «Степ» тощо), 
що дають уявлення про клімат, тваринний і рослинний світ, 
екологічні проблеми основних природних зон. Збирання 
натурального матеріалу відбувалося завдяки організації експедицій 
у заповідники та індивідуальним придбанням.  
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Музей природи 

 

Експозиція музею є постійною наочною навчальною базою для 
студентів з курсів лісівництва, меліорації, озеленення й охорони 
природи. Щорік у музеї проходять близько 70 год навчальних занять 
зі студентами і понад 100 екскурсій. 

 
Екскурсія в Музеї природи ХНАУ 

 
Координаційним центром роботи факультетів і кафедр з 

проведення виховної роботи серед молоді, формування патріотизму, 
державницької свідомості, а також здійснення профорієнтаційної 
роботи є Музей історії ХНАУ. Музей відкрито 10 грудня 1999 р. 
Основні музейні фонди становлять 1,3 тис. одиниць зберігання, 
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допоміжні фонди – 3,5 тис. одиниць. Діяльність музею спрямовує 
науково-методична рада, яку очолює ректор ХНАУ професор  
О. В. Ульянченко. При музеї працює студентський науковий гурток 
«Докучаєвець».  

Уперше питання про створення музею було порушено 1915 р., 
коли евакуйований з Польщі до Харкова інститут готувався до 
урочистостей з нагоди свого 100-річчя. Директор інституту 
професор О. О. Алов і асистент кафедри спеціального землеробства 
М. П. Солоненко зібрали та систематизували чимало документів з 
історії Ново-Олександрійського інституту сільського господарства 
та лісівництва. Але війни і революції, пізніше – невідкладні питання 
з облаштування інституту на новій науково-навчальній базі в 
Харкові та радикальні соціалістичні експерименти унеможливили 
реалізацію цієї ідеї. Є інформація про спробу відкрити музей 
напередодні Другої світової війни. Утрата більшості документів 
офіційного діловодства ЗВО під час окупації міста вермахтом 
спричинила відкладання питання щодо відкриття музею історії 
ХСГІ–ХНАУ аж до 1999 р. 

Сьогодні музей перетворився на потужний науково-дослідний 
та культурно-освітній центр докучаєвського університету. Основні 
завдання музею полягають у формуванні цілісного наукового 
світогляду та розуміння закономірностей розвитку аграрної освіти і 
науки як унікального історико-культурного феномена; вивченні 
історії ХНАУ як найстарішого в Україні та одного з найперших у 
Європі вищого сільськогосподарського навчального закладу, що 
формувався в річищі загальноєвропейського процесу становлення 
вищої аграрної освіти і науки; формуванні в здобувачів розуміння 
власної причетності до історії університету і відповідальності за 
його майбутнє.  

Серед відвідувачів музею – учасники загальнодержавних та 
регіональних заходів, які відбуваються на базі ХНАУ; учасники 
міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій; учасники 
зльотів іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК 
ХХІ століття»; студенти – учасники олімпіад, конкурсів тощо, 
учасники туристичних зльотів, школярі, абітурієнти, випускники 
ХНАУ та ін. За час існування музею його відвідало багато поважних 
гостей із Польщі, Угорщини, Словаччини, Росії, Китаю, Німеччини, 
Великої Британії, США, Канади, Японії та інших країн світу. 
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Здобувачі першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Туризм»  

на екскурсії, присвяченій 20-річчю Музею історії ХНАУ 

З огляду на те, що ХНАУ – правонаступник освітніх і наукових 
центрів, які працювали на території Польщі в 1816–1914 рр., 
важливим напрямом музейної роботи є проведення спільних студій 
українських та польських науковців для комплексного вивчення й 
оприлюднення архівних матеріалів з історії ХНАУ, що перебувають 
на постійному зберіганні в Державному архіві Харківської області. 

Останнім часом спостерігаємо тенденцію щодо перетворення 
Музею історії ХНАУ на об’єкт краєзнавчо-туристичної діяльності, 
функціонування якого спільно з іншими музеями ЗВО посилює 
туристичну привабливість Харківського регіону.  

У грудні 2020 р. почав роботу Музей зоології, де є понад 300 
експонатів, які використовують у навчальному процесі з дисциплін 
«Агрозоологія», «Лісова зоологія», «Зоологія», «Родентологія», 
«Ентомологія», «Основи біорізноманіття», «Біологія» для 
здобувачів вищої освіти факультетів захисту рослин та лісового 
господарства, а також агрономічного факультету.   Експозиція 
музею викликає інтерес під час проведення Дня відкритих дверей 
університету, засідань гуртків із зоології та ентомології, квестів, 
профорієнтаційної роботи й екскурсій для школярів.   Над 
створенням музею працювали і продовжують цю кропітку роботу 
викладачі й аспіранти кафедри зоології та ентомології  
ім. Б.М. Литвинова. 
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Експозиція нового Музею зоології ХНАУ 

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 
 

Студенти університету посіли призові місця в таких змаганнях: 
Владислав Авксентенко, І місце у чемпіонаті світу з кікбоксингу; 
Владислав Слободян, І місце в чемпіонаті України з армспорту серед 
студентів (м. Полтава);  Юрій Ждаміров, ІІ місце, Олег Савченко,  
ІІ місце, Владислав Сипко, ІІІ місце у чемпіонаті України з 
кікбоксингу (м. Харків).  

Докучаєвці взяли участь у чемпіонатах ВНЗ м. Харкова:  
армспорт – Максим Бакань, ІІ місце; Віталій Скуменко, ІІІ місце; 
Владислав Слободян, ІІ місце; Олена Пискун, ІІІ місце;  важка 
атлетика – Анастасія Дреєва, І місце; Сергій Дячук, ІІІ місце. 

Проведено спартакіаду серед студентів перших курсів з міні- 
футболу, волейболу, настільного тенісу, гирьового спорту; змагання 
збірних команд з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, 
гирьового спорту, шахів, шашок, важкої атлетики, армспорту. 
Частково проведено змагання спартакіади «Здоров’я». Ці 
спартакіади не були повністю завершені у зв’язку з переведенням 
здобувачів на дистанційну форму навчання. З вересня відновилися 
масові спортивні заходи, які проводила кафедра фізичного 
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виховання: змагання з різних  видів спорту в День посвячення в 
студенти, туристичний зліт тощо. 

Тривають тренування з нових видів спорту, таких як бадмінтон, 
фехтування, баскетбол (три на три). Кафедра фізичного виховання 
постійно працює над розширенням і вдосконаленням спортивної 
бази університету. Проведений ремонт спортивної зали сприяв 
активізації спортивно-масових заходів міського та регіонального 
значення.  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

Продовжує успішно функціонувати оновлений офіційний веб-
сайт університету, який відповідає сучасним стандартам якості, 
відкритості публічної інформації та зумовлює позитивний 
профорієнтаційний імідж університету. Оновлено офіційні сторінки 
в соціальних мережах Facebook та Instagram. 

У 2020 р. видано п`ять випусків газети «Знання», з яких чотири 
випуски – в електронному вигляді, що пов`язано з карантинними 
заходами для запобігання розповсюджденню захворювання на 
коронавірус COVID-19. 

 

 
 

Протягом 2020 р. активізовано популяризацію ХНАУ  
в  засобах масової інформації, зокрема підготовлено презентаційний 
відеоролик «День відкритих дверей». Викладачі університету взяли 
участь у регіональних телепередачах. 
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Програма «Діалоги»  
на 7 каналі, м. Харків 

Гість програми:  
Станіслав Василішин,  

канд. екон. наук, доцент, проректор  
з науково-педагогічної та виховної 

роботи 
https://www.youtube.com/watch?v=TF215H

vF5ho&t=1s 
 

 
 

Програма «Діалоги»  
на 7 каналі, м. Харків 

Гість програми:  
Юрій Колупаєв,  

д-р біол. наук, професор, завідувач 
кафедри ботаніки і фізіології рослин 

https://www.youtube.com/watch?v=PR1CYf
MNGl4&t=6s 

 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
Об’єднана рада студентського самоврядування (далі – ОРСС) 

Харківського національного аграрного університету  
ім. В. В. Докучаєва є важливою складовою розвитку демократичних 
засад у виші, виявлення потенційних лідерів, формування 
майбутньої еліти нації. ОРСС є незмінним учасником усіх виховних 
заходів, а також основним «містком» між адміністрацією 
університету і студентським колективом. 

Свою роботу ОРСС, спільно з адміністрацією і профкомом 
університету, спрямовує на вдосконалення навчально-виховного 
процесу, сприяння науковій і творчій діяльності студентів. 
Представники студентського самоврядування є членами вченої ради 
університету, трудового колективу і стипендіальних комісій. 

ОРСС активно співпрацює з профспілковими органами щодо 
правового й соціального захисту студентів, проведення 
розважально-виховних заходів тощо. 
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Команда ОРСС працює для студентів, абітурієнтів, молоді в 
цілому, а в глобальному розумінні – для розбудови і процвітання 
нашої країни. У своїй діяльності рада керується Конституцією 
України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
об'єднання громадян», «Про органи студентського самоврядування», 
Статутом університету і Положенням про студентське 
самоврядування. 

Основними завданнями студентського самоврядування є: 
 забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 
 забезпечення виконання студентами їхніх обов'язків; 
 сприяння створенню належних умов для проживання і 

відпочинку студентів; 
 сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, 

об'єднань; 
 організація співпраці зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 
  організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів 

(олімпіад, спартакіад тощо). 
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Структура Об’єднаної ради студентського самоврядування  

ХНАУ ім. В.В. Докучаєвау 2020 р. 
 Малярова Юлія 

голова ОРСС 
 Тітова Марія 

перший заступник голови ОРСС 
 Любицький Сергій 

заступник голови ОРСС з питань по факультетах 
 Різниченко Ганна 

секретар ОРСС 
Ради студентського 

самоврядування 
(РСС) факультетів 

Ради студентського 
самоврядування (РСС) 

гуртожитків 

Відділи за напрямами діяльності 

 Різниченко Ганна 
голова РСС агрономічного 

факультету 
   

 Літвін Анастасія 
голова РСС факультету 

захисту рослин 
   

Фоміних Євгенія 
голова РСС факультету 

інженерів землевпорядкування 
   

 Сари Марина 
в.о. голови РСС 

факультету лісового 
господарства 

   
 Юрченко Аліса 

голова РСС факультету  
менеджменту і економіки 

  
Ніжегольцева Олена 

голова РСС факультету обліку і 
фінансів 

 Дорошенко Матвій 
голова РСС гуртожитку 

№ 1 
   

 Кравцова Аліна 
голова РСС гуртожитку 

№ 2 
   

 Василино Кирило 
голова РСС гуртожитку 

№ 3 
   

 Сіренко Аліна 
голова РСС гуртожитку 

№ 4 
   

Любицький Сергій 
голова РСС гуртожитку 

№ 5 
  

  Дайнеко Олександра 
в. о. голови РСС 

гуртожитку № 6 

Авакян Артур   
 керівник відділу культурно-масової 

роботи 
   

Халепа Кирило 
керівник відділу спортивно-

масової роботи 
  

Фоміних Євгенія 
керівник 

відділу інформаційного забезпечення 
та PR-технології 

  
Мороз Сергій 

керівник 
відділу профілактики правопорушень 

 та антисоціальної поведінки 
студентів 

  
Бережна Дарина 

керівник 
відділу  благодійної діяльності 

  
Федіна Анастасія 

керівник відділу соціального захисту 
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VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 
У 2020 р. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва вступив до двох 

міжнародних асоціацій університетів: Європейської асоціації 
університетів (EUA) та Великої хартії університетів (Magna Charta 
Universitatum).  

У поточному році університет вперше взяв участь у рейтингу 
закладів вищої освіти U-Multirank 2021, який містить інформацію 
про діяльність 1800 закладів вищої освіти з 92 країн світу. 
Особливістю проведення рейтингу у 2021 р. є виділення 
пріоритетних предметних галузей – агрономії та соціології. 

В університеті реалізується два наукових і один освітній 
міжнародних проекти (https://www.ftz.czu.cz/en/r-9423-projects-and-
partnerships/r-10684-eastern-europe/r-12621-ukraine/meziuniverzitni-
spoluprace-jako-nastroj-zvyseni-kvality-vybr.html). 

Метою реалізації чеського проекту «Міжуніверситетська 
співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів в 
Україні» («Interuniversity cooperation as a tool to enhance the quality of 
selected universities in Ukraine») є посилення розбудови 
спроможності менеджменту, молодих учених, дослідників та 
студентів магістерських студій в окремих українських університетах 
у галузі забезпечення якості, наукових досліджень, співпраці з 
практикою та залученням громад (у т.ч. за спеціальністю 
«Екологія»).  

 
У рамках цього проекту на базі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

відбулися семінари он-лайн з 23 жовтня по 16 грудня 2020 р. 
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(загальна тривалість 29 год) за різною тематикою: від особливостей 
проведення наукових досліджень та організації дистанційного 
навчання, розробки і забезпечення внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти. Лекторами виступали досвідчені фахівці 
та професори Чеського університету природничих наук, м. Прага.  

 
 

 

 
Також для проведення наукових досліджень на кафедрі 

ґрунтознавства університету за грантові кошти придбано три іонно-
калійних тестери LAQUAtwin (Na-11, Ca-11, K-11). 

Науковцями ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на конкурсній основі 
отримано три міжнародних гранти на проведення досліджень за 
такими темами: «Витрати, вигоди та перешкоди створення та 
збереження польових захисних смуг в сільському господарстві 
України», «Новий індикаторний підхід до оцінки земельних ділянок 
під час проведення консолідації земель: український контекст» 
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(кафедра управління земельними ресурсами та кадастру), «Вплив 
крапельного зрошення на хімічні показники типового чорнозему» 
(кафедра ґрунтознавства). 

Інший чеський проект «Зміцнення наукового потенціалу і 
співпраці українських університетів в агронаукових галузях» 
(“Enhancing scientific capacities and cooperation of Ukrainian 
universities in AgriSciences fields”) спрямований на створення 
агронаукової Платформи (AgriSciences Platform) та посилення 
агронаукових галузей в Україні за рахунок створення 
міждисциплінарних проектних груп науковців з різних ЗВО України 
та Чехії (у т.ч. за спеціальністю «Екологія») (https://agrisci-ua.com/). 

Під час реалізації цього проекту було проведено вісім 
тематичних он-лайн-семінарів віртуальної мобільності за участю 
науковців Чеського університету природничих наук (м. Прага) з 15 
до 22 жовтня 2020 р. (загальна тривалість 47,5 год.). Науково-
педагогічні працівники ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – учасники 
семінарів – отримали відповідні сертифікати.  

За ініціативи науковців кафедри ботаніки та фізіології рослин 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у рамках агронаукової платформи у  
2020 р. отримано грант на проведення дослідження за темою: «Роль 
оксиду азоту в реалізації стресозахисної дії окису вуглецю та 
поліамінів у рослинах». Міждисциплінарна наукова група 
складається з науково-педагогічних працівників нашого 
університету та Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету. 

Також науковці ХНАУ беруть участь у проектних групах 
міждисциплінарних досліджень, що фінансуються Чеською 
агенцією розвитку, за такими темами: «Мінливість озимої пшениці 
за врожайністю та якістю зерна в місцевих умовах Північного Степу 
України», «Дослідження процесу ущільнення ґрунту колесами 
тракторів, що працюють на полях», «Політика сталого розвитку: 
досвід країн ЄС». 

Для створення агронаукової платформи в ХНАУ  
ім. В.В. Докучаєва придбано офісне обладнання для Центру 
міжнародного співробітництва та академічної мобільності.  

Центр міжнародного співробітництва та академічної 
мобільності університету бере участь у «Навчальному курсі: 
Управління інтернаціоналізацією та німецько-українська академічна 
співпраця 2020-2021» (Training Course: Management of 
Internationalisation and German-Ukrainian Academic Cooperation 2020-
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2021), який організований Університетським управлінням з 
міжнародних відносин (HI) при Університеті Лейбніца в Ганновері 
(LUH) в рамках програми DAAD. Його головною метою є розвиток 
інтернаціоналізації ХНАУ ім. В.В. Докучаєва через розробку 
Стратегії інтернаціоналізації університету, членство в міжнародних 
асоціаціях, підвищення видимості та впізнаваності бренда 
університету в міжнародному освітньому просторі. (https://www.uni-
hannover.de/de/universitaet/internationales/moi-ukraine/). 

За час реалізації цього проекту було проведено два навчальних 
семінари змішаного навчання з 23 березня до 20 травня 2020 р.  
(35 год.) та з 2 до 11 вересня 2020 р. (35 год). У рамках реалізації 
проекту Центром міжнародного співробітництва та академічної 
мобільності розробляється Стратегія щодо інтернаціоналізації 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на 2021–2026 роки. 

В університеті реалізується міжнародна програма мобільності 
студентів і викладачів Erasmus+ KA-107 на 2020–2021 рр. 
у співробітництві з Вищим професійним державним університетом 
в м. Ниса (Республіка Польща). Основними видами діяльності 
зазначеного проекту є: мобільність студентів для навчання в країнах-
партнерах (3–5 міс./академічний семестр); мобільність персоналу 
для викладання в країнах-партнерах, науковців та співробітників  
(5 днів); мобільність персоналу для навчання в країнах-партнерах 
або з країн-партнерів.  

Для студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва відкрито програму 
академічної мобільності із семестрового навчання у Поморській 
академії (м. Слупськ, Польща). Програма академічного обміну надає 
можливості для вивчення дисциплін з таких спеціальностей: 101 
«Екологія», 103 «Науки про землю», 162 «Біотехнології та 
біоінженерія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та 
адміністрування». 
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VIII. МІЖНАРОДНА ОСВІТА  
І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Велике розмаїття освітніх систем у світі віддзеркалює його 
культурні, соціальні, політичні, філософські, релігійні та економічні 
особливості і є надбанням, яке має бути доступним для громадянам 
будь-якої держави. Тому одним з найважливіших і пріоритетних 
завдань університету є інтеграція в європейський освітній простір, 
надання іноземним громадянам можливості доступу до наших 
освітніх ресурсів. 

Головні досягнення Інституту ІМО та ПК у 2020 р. такі: 
– на підготовчому відділенні для іноземних громадян було 

11 груп слухачів, з них вісім груп (67 осіб) закінчили навчання у 
липні–вересні 2020 р., а три групи (22 особи) розпочали навчання у 
жовтні–грудні. Набор слухачів на підготовче відділення триває до 
кінця грудня заплановано сформувати четверту групу і розпочати 
навчання. 

– кількість іноземних здобувачів на факультетах 
університету на початок грудня 2020 р. становить 89 осіб, з них 73 
особи навчаються на денній формі і 16 – на заочній. У 2020 р. для 
іноземних громадян, здобувачів вищої освіти, упроваджено чотири 
освітні програми з англійською мовою викладання: три з них 
бакалаврські – 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» та 201 «Агрономія», а також одна магістерська –
051 «Економіка». 

– розширено географію країн, з яких до ХНАУ прибувають 
на навчання іноземні громадяни: Еквадор, Іран, Ірак, Сомалі, 
Туреччина. 

– майже вдвічі збільшилася кількість здобувачів, які 
бажають пройти стажування за кордоном. 

 
МІЖНАРОДНА ОСВІТА 

Підготовка іноземних громадян у ХНАУ здійснювалася на 
підготовчому відділенні, на різних факультетах за всіма 
акредитованими рівнями бакалавра і магістра, а також в аспірантурі. 

У Харківському національному аграрному університеті 
ім. В. В. Докучаєва навчаються 111 іноземних здобувачів, серед них 
громадяни Королівства Марокко, Узбекистану, Туркменістану, 
Нігерії, Палестини, Азербайджану, Демократичної Республіки 
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Конго, Республіки Сенегал, Республіки Гана, Республіки Камерун, 
Республіки Кот-д’Івуар, Ісламської Держави Афганістан, 
Алжирської Народної Демократичної Республіки, Народної 
Республіки Бангладеш, Арабської Республіки Єгипет, Казахстану, 
Ізраїлю, Гвінеї, Коморських Островів, Лівану, Еквадору, Ірану, 
Іраку, Сомалі, Туреччини. 
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Таблиця 8.1 
КОНТИНГЕНТ 

іноземних здобувачів вищої освіти за країнами 
станом на 01.12.2020 р. 

(денна форма навчання) 
 

Пор. 
№ 

Країна Кількість 

1 Азербайджан 1 
2 Бангладеш 2 
3 Гана 1 
4 Гвінея 2 
5 Єгипет 1 
6 Іран 2 
7 Камерун 1 
8 Китай 1 
9 Коморські Острови 7 

10 Кот-д'Івуар 5 
11 Ліван 1 
12 Марокко 24 
13 Нігерія 11 
14 Пакистан 1 
15 Туркменістан 22 
16 Узбекистан 1 

 УСЬОГО 83 
 

Пор. 
№ 

Факультет П/в Ста-
жист 

ОС «Бакалавр», 
курс 

ОС «Магістр», 
курс 

Усього 

1 2 3 4 1 2 
1 Агрономічний   2 5 4 2 1  14 
2 Інженерів 

землевпорядкування 
    1    1 

3 Менеджменту і 
економіки 

 5 8 3 4 6 5 2 33 

4 Обліку і фінансів   13 5 5 1   24 
5 Підготовче 

відділення 
11        11 

 УСЬОГО 11 5 23 13 14 9 6 2 83 
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Таблиця 8.2 
КОНТИНГЕНТ 

іноземних здобувачів вищої освіти за країнами 
станом на 01.12.2020 р. 

(заочна форма навчання) 
 

Пор. 
№ 

Країна Кількість 

1 Азербайджан 4 
2 Афганістан 1 
3 Казахстан 1 
4 Туркменістан 8 
  УСЬОГО 14 

 
Пор. 

№ 
Факультет ОС «Бакалавр», курс ОС «Магістр», курс УСЬОГО 

1 2 3 4 5 1 2 
1 Агрономічний  1 1 1 1  1 5 
2 Обліку і 

фінансів 
 1  1    2 

3 Менеджменту і 
економіки 

2 4  1    7 

 УСЬОГО 2 6 1 3 1  1 14 
 

Для навчання іноземні громадяни обрали такі спеціальності: 
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія». 
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Географія  країн здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  
у 2020 р. 

1. Азербайджан. 
2. Узбекистан. 
3. Туркменістан. 
4. Коморські Острови. 
5. Демократична Республіка Конго. 
6. Гвінея. 
7. Королівство Марокко 
8. Нігерія. 
9. Республіка Сенегал. 
10. Палестина. 
11. Казахстан. 
12. Ізраїль. 
13. Республіка Гана. 
14. Республіка Камерун. 
15. Республіка Кот-д’Івуар. 
16. Ісламська Держава Афганістан. 
17. Алжирська Народна 

Демократична Республіка. 
18. Народна Республіка Бангладеш. 
19. Арабська Республіка Єгипет. 
20. Еквадор. 
21. Іран. 
22. Ірак. 
23. Сомалі. 
24. Туреччина. 
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА 
І СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 

Якісна підготовка спеціалістів будь-якої галузі – це не лише 
теоретичні знання, але й практичний досвід. За підтримки 
керівництва й у співпраці з деканатами відділ міжнародної практики 
допомагає студентам денної та заочної форм навчання, аспірантам, 
випускникам обрати вакансію та оформити документи для 
проходження ознайомчої практики або фахового стажування за 
кордоном. 

Робота відділу міжнародної практики студентів у  2020 р. 
проходила за такими напрямами: 

– ознайомча практика за кордоном (у канікулярний період); 
– міжнародне стажування за фахом (протягом року). 

Студенти після 
завершення 2-го курсу 
виїжджають на 
ознайомчу, або мовну 
практику в канікуляр-
ний період на 2–2,5 
міс., починаючи з 3-го 
курсу, проходять 
повноцінне стажування 
за фахом терміном від 4 

до 12 міс. Згідно з Положенням про стажування за кордоном 
студенти мають право оформлювати індивідуальні графіки 
навчання, достроково складати іспити або, за потреби, оформлювати 
академічну відпустку у зв’язку з від’їздом на  стажування тривалістю 
більше 6 міс. 

В ознайомчій практиці за кордоном та міжнародному 
стажуванні за фахом у 2020 р. взяли участь 235 здобувачів денної та 
заочної форм навчання, 129 з яких – з агрономічного факультету, 
13 – з факультету інженерів землевпорядкування, 15 – з факультету 
обліку і фінансів, 36 – з факультету захисту рослин, 28 – з факультету 
менеджменту і економіки та 14 – з факультету лісового 
господарства. 
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Таблиця 8.3 

Кількість студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва,  
що беруть участь у міжнародній практиці та 

стажуванні за кордоном (виїзди 01.01.2020 – 31.12.2020) 
Країна 
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Англія 2 2   2 1   7 
Данія 2       4   6 
Німеччина 120 10 14 25 30 12 211 
Польща 4 3   1   1 9 
Швейцарія 1       1   2 
Усього 129 15 14 28 36 13 235 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Підвищення кваліфікації викладачів (один раз на п’ять років) – 

неодмінна складова вдосконалення навчальної, методичної та 
наукової діяльності професорсько-викладацького складу 
університету. Підвищення кваліфікації  у вишах м. Харкова, України 
та за кордоном стало суттєвою вимогою у вирішенні проблем 
новітніх педагогічних технологій, використання методів 
дистанційного навчання. Різними формами  підвищення кваліфікації 
у 2020 р. були охоплені майже всі викладачі університету.  

Основною метою стажування викладачів є вдосконалення 
їхньої професійної майстерності з урахуванням нових досягнень 
науки і техніки, поглиблення й оновлення знань у галузі спеціальних 
дисциплін, вивчення активних методів та нових технологій 
навчання, виховання студентської молоді. Завідувачі кафедр 
Харківського національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва кожного року планують підвищення кваліфікації 
не менше ніж для 20 % викладачів. 

На сьогодні університет має 43 двосторонні договори про 
співробітництво із закладами вищої освіти й організаціями-
партнерами країн світу, у тому числі Європейського Союзу.  

За звітний період 45 науково-педагогічних працівників 
університету  пройшли підвищення кваліфікації (стажування)  в 
провідних закладах вищої освіти і наукових установах України; 
п`ять викладачів та співробітників університету підвищили 
кваліфікацію  за кордоном; 68 викладачів з інших навчальних 
закладів пройшли стажування в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва на основі 
договорів про співпрацю: 
 

1.  Державний науково-технологічний центр охорони родючості 
ґрунтів «Центрдержродючість»; 

2.  ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського»; 
3.  ФГБОУ ВПО «Курська ДСГА» (Росія); 
4.  МНУ ім. В. О. Сухомлинського; 
5.  УДАЗТ (Українська державна академія залізничного 

транспорту); 
6.  Білоруський державний технічний університет; 
7.  Міністерство освіти і науки України; 
8.  ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
9.  ДСУ з питань геодезії, картографії та кадастру; 
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10. Харківський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету; 

11. Акредитована контрольно-випробувальна лабораторія харчової 
та с.-г. продукції; 

12. ХНУ ім. В. Н. Каразіна; 
13. Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕУ; 
14. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
15. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 
16. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; 
17. Міністерство освіти і науки України; 
18. Чугуєво-Бабчанський лісний коледж; 
19. Сумський національний аграрний університет; 
20. Луганський національний аграрний університет; 
21. Красноградський технікум механізації с.-г.  

ім. Ф. Я. Тимошенка;  
22. ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр»; 
23. НТУ «Харківський політехнічний інститут»; 
24. Міністерство освіти і науки України; 
25. ХНТУСГ ім. Петра Василенка; 
26. Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника; 
27. Житлово-комунальний коледж ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 
28. Харківська державна зооветеринарна академія; 
29. Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум ЛНАУ»; 
30. Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при 
Президентові України; 

31. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. 
 

Проведено курси підвищення кваліфікації сертифікованих 
інженерів-землевпорядників (147 осіб) та сертифікованих інженерів-
геодезистів (7 осіб). 
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ІХ. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА РОБОТА 
 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Інженерна служба 
Протягом звітного  періоду в ході господарської діяльності 

колектив інженерної служби в складі бригади столярів, 
покрівельників і малярів (дев’ять осіб) для якісного забезпечення 
функціонування структурних підрозділів і служб університету 
виконав такі види підготовчих, обслуговуючих і ремонтних робіт: 

– відремонтовано 96 столів і 140 стільців та крісел у навчальних 
корпусах № 1, 2, 3, 5; 

– виготовлено два дерев’яних кузови для вантажних 
тракторних причепів дослідного поля і дендрологічного парку 
університету і 120 дверцят для збереження пожежних кранів і 
рукавів у будівлях університету; 

– у період підготовки до нового навчального року в 
гуртожитках, актовій залі, приміщеннях кафедр відремонтовано, 
пошліфовано і пофарбовано 195 м2 паркетної підлоги; 

– проведено ремонт навчальних і допоміжних приміщень 
кафедри планування населених пунктів та будівництва в 
навчальному корпусі № 5 (ремонт меблів, виготовлення стелажів і 
спеціальних шаф, шліфування і фарбування підлоги, ремонт і 
утеплення віконних рам і дверей, фарбування стін); 

– виконано ремонт м’якої покрівлі навчальних корпусів № 1, 2 
і  частковий ремонт покрівель навчального корпусу № 5 і актової 
зали; 

– відремонтовано шатрову покрівлю навчального корпусу № 3 
з частковою заміною стропил, шиферу та оцинкованих елементів, а 
також шатрову покрівлю гуртожитку № 6 із заміною шиферу; 
відремонтовано оголовки і цегельну кладку чотирьох оглядових 
колодязів пожежних резервуарів; 

– відремонтовано і встановлено дерев’яні елементи обладнання 
й огорожі метеорологічного поста на дослідному полі університету; 

– проведено ремонтно-відновлювані роботи в навчальному 
корпусі № 4 (ремонт санвузлів, водоемульсійне покриття стін, 
лакове покриття підлоги) та приміщеннях кухонь, душових вузлів, 
на сходових переходах у студентських гуртожитках № 4, 5, 6; 
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– відремонтовано навчальні й допоміжні приміщення та 
кімнати індивідуального користування кафедри прикладної 
економіки  і міжнародних відносин у навчальному корпусі № 1; 

– проведено ремонтні роботи в лабораторіях кафедри садово-
паркового господарства (кімн. № 126, 249 навчального корпусу  
№ 3); 

– виконано необхідні ремонтні роботи для забезпечення 
охайного зовнішнього вигляду цоколів гуртожитків № 1, 2, 6; 

– у повсякденному режимі експлуатації комунікацій 
університету виконано різноманітні обслуговуючі роботи з 
ліквідації несправностей, порушень і недоліків, які виникали 
протягом звітного періоду. 

 
Службою головного механіка: 

– здійснено визначену відповідними органами контрольну 
перевірку лічильників обліку газопостачання, тепла, води, 
манометрів опалення; 

– протягом експлуатаційного  періоду в системі водовідведення 
замінено 14 змивних бачків, 16 унітазів, 40 пог. м  чугунних труб 
пластиковими; 

– замінено 4 засувки і 20 пог. м труби гарячого опалення; 
– придбано, установлено і введено в експлуатацію газове 

обладнання (коректор газу «ВеГа 1-НД) – 3 комплекти, лічильник 
використання газу С-16-40 – 1 шт.; центр зчитування інформації 
УПЧ - 2 мв – 1 шт.; 

– ліквідовано пориви системи опалення на переходах між 
гуртожитками № 2 і  3; 

– здійснено поточні ремонти окремих елементів систем 
протипожежної безпеки, водовідведення, опалення та змивників у 
корпусах університету; 

За період забезпечення планового функціонування навчальних 
корпусів, гуртожитків і науково-виробничих структур університету 
усунено 16 зауважень, визначених актом Державного нагляду з 
перевірки виконання вимог законодавства щодо технічної і 
пожежної безпеки. 

Придбано й установлено  в службових, допоміжних та 
спеціальних приміщеннях електричних освітлювальних і ламп 
спеціального призначення –  893 шт., світильників денного світла – 
24 шт.; вимикачів різноманітних модифікацій – 232 шт., придбано та 
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прокладено 1705 пог. м нової проводки, установлено 219 розеток і 
105 електричних патронів;  

– придбано  3 автомобільних акумулятори.  
– забезпечено своєчасну експлуатацію, поточний ремонт і 

державний технічний огляд автотракторного парку для 
безперебійного обслуговування заходів та нормального 
функціонування структурних підрозділів і служб університету. 

За ініціативи працівників факультету лісового господарства і за 
підтримки спонсорів проведено такі заходи: 

– технічне переоснащення  лабораторії лісового 
насінництва та розсадництва на кафедрі лісових культур і 
меліорацій; 

– реконструкцію музею природи на  кафедрі лісівництва  
ім. Б.Ф. Остапенка; 

– технічне переоснащення та оформлення 5 навчальних 
аудиторій факультету; 

– для потреб дендрологічного парку придбано 
газонокосарку та бензопилу, розсадник обладнано крапельним 
поливом, переобладнано парник для вирощування декоративних 
рослин у закритому ґрунті; 

– завершено роботи з періодично-повторюваного 
лісовпорядкування в ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове 
господарство». 

 
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2020 р.1 на спеціальний рахунок університету надійшло  
26 611 199,00 грн. Із них було використано на заробітну плату  
(з нарахуваннями) – 22 255 982,00 грн, на сплату комунальних 
послуг – 287 473,00 грн., на розвиток матеріально-технічної бази – 
1 866 763,00 грн. 

До загального фонду університету надійшло 77 963 440,00 грн. 
Із них було використано за такими напрямами: 

1) заробітна плата (з нарахуваннями) – 51 745 590,00 грн. 
2) комунальні послуги – 14 714 521,00 грн. 
3) стипендія – 8 862 300,00 грн. 
4) харчування сиріт – 923 012,00 грн. 
5) придбання одягу – 254 500,00 грн. 
6) розвиток матеріально-технічної бази – 1 463 517,00. 

                                                           
1 Попередні дані станом на 10.12.2020 р. 
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Таблиця 9.1 

Надходження основних засобів у 2020 р. 
Пор. 

№ 
Найменування Сума, грн 

1 
Вогнегасники та протижежне 
знаряддя  224 000.00 

2 Ліжка в гуртожитках  50 000.00 
3 Комплекти постільної білизни 100 000.00 
4 Література для бібліотеки 63583.00 
5 Комп'ютерна техніка 247 700.00 
6 Лічильники газу  64 514.00 

7 
Протипожежна обробка актової 
зали  30 000.00 

8 Вікна в аудиторіях  18 000.00 
 Усього 797 797,00 

 
Таблиця 9.2 

Використання коштів на виконання ремонтних  
і відновлювальних робіт у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2020 р. 
Вид робіт Сума, грн 

Придбання запасних частин і витратних матеріалів 
для автомобільної і сільськогосподарської техніки 

72 610,00 

Поточний ремонт аудиторій корпусів 178 745,00 
Поточний ремонт приміщень гуртожитків 76 605,00 

 
У 2020 р.2 від оренди майна університетом було отримано 

689 005,00 грн. 
Станом на кінець року університет не має боргів з комунальних 

платежів за 2020 р. 
 

 

  

                                                           
2 Попередні дані станом на 10.12.2020 р. 
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Х. ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ  
НА 2021 р. 

 
У сфері адміністративно-управлінської роботи: 
 подання на державну реєстрацію нової редакції Статуту 

університету; 
 розробка інноваційно орієнтованої Стратегії розвитку 

університету на період 2021–2025 рр.; 
 вирішення питання щодо передачі цілісного майнового 

комплексу університету зі сфери управління Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства як правонаступника 
колишнього Міністерства аграрної політики та продовольства до 
сфери управління Міністерства освіти і науки України; 

 налагодження конструктивної співпраці адміністрації 
університету з новообраним головою та депутатським корпусом 
Роганської об`єднаної територіальної громади в частині розвитку 
інфраструктури навчального містечка, підтримки студентства та 
запобігання необґрунтованості тарифів за комунальні послуги. 
ХНАУ був, є і має бути центром розвитку Роганської об`єднаної 
територіальної громади; 

 створення та юридичне оформлення відокремлених 
структурних підрозділів «Скрипаї» та «Докучаєвське» як провідних 
баз наукових досліджень та виробничої практики в університеті; 

 підвищення позицій університету в рейтингах ЗВО та 
вдосконалення рейтингової системи оцінки науково-педагогічних 
працівників і структурних підрозділів університету. Рейтинг має 
стати важливим інструментом підвищення якісного складу науково-
педагогічних працівників та мотивації структурних підрозділів. 

 
У сфері навчальної роботи: 

 якісна підготовка та успішне проходження акредитацій 
НАЗЯВО освітніх програм початкового (короткого циклу) вищої 
освіти 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 205 «Лісове 
господарство»; другого (магістерського) рівня 101 «Екологія»; 
третього (освітньо-наукового рівня) 051 «Економіка», 091 
«Біологія», 101 «Екологія»; 

 збільшення контингенту іноземних здобувачів та слухачів 
підготовчого відділення. 
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у сфері наукової роботи: 
 розробка та впровадження інноваційних моделей співпраці 

науки й освіти з аграрним бізнесом; 
 збільшення кількості докторів та кандидатів наук на 

випускових і загальноосвітніх кафедрах; 
 посилення вивчення іноземних, особливо англійської, мов 

здобувачами та викладачами. 
 

У сфері виховної та профорієнтаційної роботи: 
 підготовка до святкування та якісне проведення 

урочистостей з нагоди 205-ї річниці від дня заснування університету; 
 удосконалення форм профорієнтаційної роботи, особливо її 

формату он-лайн; 
 підтримка студентських ініціатив та застосування нових 

форм підтримки талановитої молоді; 
 системна співпраця зі студентським самоврядуванням та 

спільне вирішення нагальних питань студентства. 
 

У сфері міжнародного співробітництва: 
 удосконалення організаційної структури з управління 

міжнародними зв'язками та інтернаціоналізацією; 
 розробка стратегії з інтернаціоналізації університету; 
 підвищення ефективності поширення відомостей про 

можливості участі в міжнародних програмах академічної 
мобільності та мотивація науково-педагогічних працівників і 
здобувачів до участі в них; 

 розширення договірної бази для організації академічних 
обмінів за програмою ЕРАЗМУС+ Модуль КА1 «Кредитна 
мобільність»; 

 посилення роботи зі співробітниками університету щодо 
розробки грантових заявок у рамках міжнародних програм 
Європейського союзу «Erasmus+», «Horizon – 2020», «British 
Council» та угод щодо міжнародної співпраці з провідними 
міжнародними асоціаціями: Великою хартією університетів та 
Європейською асоціацією університетів; 
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У підготовці звіту брали участь: 
 
Ульянченко О.В., ректор; 
Василішин С.І., проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи; 
Петров В.М., проректор з науково-педагогічної роботи; 
Волошан М.М., керівник Інституту міжнародної освіти та 
підвищення кваліфікації; 
Дьяконов С.О., відповідальний секретар приймальної комісії; 
Попов А.С., керівник Центру міжнародного співробітництва і 
академічної мобільності;  
Трегуб К.М., завідувач кафедри фізичного виховання; 
Масленніков Д.І., вчений секретар вченої ради; 
Бабарика Я.В., головний бухгалтер; 
Пустовойт Т.П., керівник навчального відділу; 
Васільєва О.В., начальник редакційно-видавничого відділу; 
Сергєєва І.М., начальник відділу кадрів; 
Марченко О.С., головний інженер 
Малярова Ю.І., голова ОРСС 
 

Відповідальний за випуск: 
 
Василішин С.І., проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи 
 
Редактори: Васільєва О.В., Войчук Н.Г. 

 
 


