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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

від 31.12.2020 р. № 791 

 

СТРАТЕГІЯ 

розвитку Харківського національного аграрного університету  

ім. В.В. Докучаєва на 2021-2025 роки 

 

Стратегія розвитку Харківського національного аграрного університету  

ім. В.В. Докучаєва (далі Університет) направлена на реалізацію положень держа-

вної політики у сфері освіти, науки та агропромислового виробництва і ґрунтуєть-

ся на положеннях Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; Кон-

цепції реформування і розвитку аграрної освіти і науки (схвалена розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 279-р. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва був за-

снований указом імператора Олександра І як Інститут землеробського господарс-

тва і став першим у Російській імперії закладом вищої освіти сільськогосподар-

ського профілю. Указом Президента України від 27 березня 2002 року за  

№ 303/2002 Університету було надано статус національного. 

За роки існування в Університеті підготовлено понад 100 тис. фахівців-агра-

ріїв для України та для 77-ти країн світу. Викладачі Університету працювали у 13 

країнах світу. 

Сьогодні ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – це сучасний навчально-науково-ви-

робничий комплекс, у якому представлені практично всі напрями аграрної, лісів-

ничої, землевпорядної та економічної освіти, фундаментальної та прикладної нау-

ки. Спеціалізоване автономне містечко Університету має загальну площу 106,3 га 

і розташоване в екологічно чистій приміській зоні за 4 км від м. Харків. На тери-

торії містечка 6 навчальних корпусів. При Університеті функціонують 6 студент-

ських гуртожитків загальною місткістю до 10 тис. чол., які мають усі необхідні 

умови для побуту, відпочинку та занять спортом. У навчальних корпусах розмі-

щено сучасні комп’ютерні класи, об’єднані в мережу з виходом до Internet; ауди-

торії, обладнані мультимедійною технікою; навчальні лабораторії із сучасним об-

ладнанням; музеї (історії Університету, геології і мінералогії, генезису і картогра-

фії ґрунтів, зоології та ентомології охорони природи та павільйон сільськогоспо-

дарської техніки)  тощо. Для організації змістовного і насиченого культурного і 

спортивного дозвілля здобувачів функціонує чотири спортивних зали, стадіон, ак-

това зала на 850 місць з сучасним спеціалізованим концертним обладнанням, ді-

ють хоровий, танцювальний і вокальний колективи. На території містечка працює 

центр первинної медико-санітарної допомоги, студентські їдальні, кафе, супер-

маркет, продуктовий ринок, поштове відділення, центр побутового обслуговуван-
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ня. Зручне, добре організоване транспортне сполучення з м. Харків працює з 530 

до 2300. 

До організаційної структури Університету входять шість факультетів, 

34 кафедри, інститут міжнародної освіти і підвищення кваліфікації, інститут фіто-

санітарного моніторингу, міжкафедральна науково-дослідна лабораторія фізіоло-

гії та біохімії стресу рослин, навчально-науково-виробнича лабораторія технології 

виробництва овочів і фруктів, лабораторія охорони ґрунтів, міжкафедральна на-

вчально-наукова лабораторія молекулярної генетики та біотехнології, лабораторія 

з діагностики і управління живленням рослин. 

Для забезпечення освітнього процесу і проведення наукових досліджень 

функціонує фундаментальна бібліотека, яка нараховує понад 600 тис. примірників 

різногалузевих видань 11-ма мовами світу з усіх питань сільського господарства, 

природничих та економічних наук (зокрема унікальні видання, датовані XVIII–

XIX ст.). 

У 60-70-х роках ХХ століття сучасний комплекс Харківського національно-

го аграрного університету ім. В.В. Докучаєва спеціально проєктувався і будувався 

на території с. Докучаєвське Харківського району Харківської області для оптимі-

зації і підвищення ефективності навчального процесу і практичної підготовки фа-

хівців для аграрного сектора економіки і проведення наукових досліджень з ура-

хування специфіки галузі. Винятковість і відмінність сільського і лісового госпо-

дарства від інших галузей народногосподарського комплексу та сфер наукових 

досліджень обумовлюється тим, що вони пов’язані з використанням у технологіч-

ному процесі природних ресурсів – землі, води, повітря, різних видів сільськогос-

подарських культур і лісових насаджень. Тому планування та організація освіт-

ньої діяльності, практичної підготовки і наукових досліджень у закладах вищої 

освіти аграрного профілю, що готують фахівців для сільського і лісового госпо-

дарства, мають певні специфічні особливості, які зумовлюють необхідність ком-

плексного врахування значно більшої, порівняно з іншими галузями, сукупності 

факторів. 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів та проведення наукових дос-

ліджень в аграрних закладах вищої освіти об’єктивно є більш капіталомісткою 

порівняно з аналогічними видами діяльності в інших галузях народного господар-

ства. Широкий перелік спеціальностей і спеціалізацій та, відповідно, різнопла-

новість напрямів наукових досліджень у межах одного навчального закладу (рос-

линництво, землеробство, овочівництво, плодівництво, агрохімія, селекція, насін-

ництво, захист рослин, лісове і садово-паркове господарство, землевпорядку-

вання, агроінженерія тощо) передбачають залучення до процесу практичної підго-

товки студентів та наукової діяльності потужної матеріально-технічної бази, а са-

ме: великих площ ріллі, деревних, кущових та інших насаджень різного видового 

складу та призначення, широкого асортименту технологічного обладнання, сило-

вих і робочих машин, автомобільного транспорту, об’єктів виробничої інфрастру-

ктури (машинні двори, ремонтні майстерні, споруди захищеного ґрунту, сховища 

для зберігання сільськогосподарської продукції і техніки, вагове господарство, рі-
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зноманітні лабораторії тощо). Така складна організаційна структура обумовлює 

великі додаткові витрати, пов’язані зі створенням транспортних, інженерних та 

інших комунікацій, формуванням ефективної системи управління, планування, 

обліку і контролю навчальної, наукової і господарської діяльності. Останні фак-

тори є особливо важливими з огляду на безперервність технологічного процесу в 

окремих галузях сільського господарства. 

Вирішення поставлених перед навчальними закладами аграрного профілю 

освітніх і наукових завдань можливе лише за наявності підпорядкованих їм відпо-

відних вузькоспеціалізованих науково-виробничих структурних підрозділів. В 

Університеті до таких підрозділів належать: Навчально-науково-виробничий 

центр «Дослідне поле» з системою крапельного зрошення і метеорологічним пун-

ктом (площа землі в обробітку – 70,5 га); дендрологічний парк з 606 видами дере-

вних рослин (дерева і кущі) і декоративних форм та спорудами захищеного ґрунту 

(площа насаджень – 23 га); земельні ділянки розташовані на території колишнього 

Державного підприємства «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське» 

(площа землі в обробітку – 2463,0 га); Державне підприємство «Скрипаївське на-

вчально-дослідне лісове господарство» (площа лісових насаджень – 8581,8 га), які 

входять до організаційної структури Університету та є унікальними за своїми ха-

рактеристиками і властивостями не тільки у харківському регіоні, а й в Україні та 

Європі у цілому і дозволяють ефективно вирішувати усе різноманіття навчальних, 

практичних і наукових завдань агротехнологічного, біологічного, лісового і зем-

левпорядного спрямування. Вони є максимально територіально наближеними до 

навчальних корпусів та гуртожитків Університету, що дозволяє без додаткових 

витрат на логістику максимально спростити організацію навчального процесу, 

проведення предметних і виробничих практик та наукових досліджень. 

Університет здійснює підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти: 

початковий (короткий цикл), перший (бакалаврський), другий (магістерський), 

третій (освітньо-науковий) і науковий за інституційною (очною (денною), заоч-

ною, дистанційною) і дуальною формами навчання. Університет є єдиним закла-

дом вищої освіти в Україні, який проводить підготовку кадрів зі спеціальності 201 

«Агрономія» за освітньо-професійною програмою «Селекція та генетика сільсько-

господарських культур».  

Університет веде активну міжнародну діяльність та здійснює підготовку 

іноземних громадян, співпрацюючи з 24 закладами вищої освіти з 17 країн світу. 

Усього підготовлено понад 2500 магістрів і понад 125 докторів філософії для кра-

їн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки. 

Професорсько-викладацький склад Університету здійснював активну підго-

товку студентів та проводив наукові дослідження в Алжирі, Гвінеї, Камбоджі та 

Кубі.  

Університет є членом таких престижних світових університетських органі-

зацій, як Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) та Європейська 

асоціація університетів (European University Association).  

http://www.magna-charta.org/
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Одним із основних пріоритетів є інтеграція Університету до світового до-

слідницького простору. Про це свідчить участь професорсько-викладацького 

складу Університету у наукових та освітніх міжнародних проєктах Шведського 

агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), Німецької служби 

академічного обміну (DAAD), Світового банку, Продовольчої та сільськогоспо-

дарської організації ООН (FAO), за програмами технічної допомоги TACIS, 

TEMPUS, Erasmus+. Станом на 2021 р., в Університеті реалізується два наукових і 

один освітній міжнародних проєкти, які фінансуються Німецькою службою ака-

демічного обміну (DAAD) та Чеською агенцією розвитку. Здобувачі вищої освіти 

та співробітники Університету мають можливість приймати участь у програмах 

академічної мобільності за програмою Erasmus+.  

У 2020 р. науковцями Університету на конкурсній основі отримано дев’ять 

міжнародних грантів на проведення власних досліджень. 

Університет входить до міжнародного рейтингу закладів вищої освіти U-

Multirank 2021, який містить інформацію про діяльність 1800 закладів вищої осві-

ти з 92 країн світу. 

Університет зробив великий внесок у розвиток і становлення аграрної осві-

ти і науки в Україні. На його базі та із залученням його науково-педагогічних 

працівників було створено: Сумський національний аграрний університет, Хар-

ківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра 

Василенка, Національний науковий центр Інститут ґрунтознавства і агрохімії 

ім. О.Н. Соколовського НААН, Український науково-дослідний інститут лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. Вчені Університету бра-

ли найактивнішу участь у створенні та становленні Національного наукового цен-

тру «Інститут аграрної економіки», Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НА-

АН, Інституту овочівництва та баштанництва НААН, Інститут шовківництва НА-

АН. Все це дозволяє колективу Університету ставити масштабну і відповідальну 

мету, складні і високі завдання. 

Сьогодні Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучає-

ва має IV рівень акредитації, провадить освітню, науково-дослідну, науково-інно-

ваційну, навчально-виробничу, інформаційно-консультаційну та дорадчу діяль-

ність, спрямовану на вивчення сучасних проблем аграрної освіти і науки, викори-

стання, відтворення та збалансований розвиток потенціалу екосистем, запрова-

дження новітніх заходів щодо збереження та відновлення родючості ґрунтів, при-

родоохоронних енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового ме-

неджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотри-

манням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської сировини, продуктів 

її переробки та довкілля. 
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І. Місія, головна мета розвитку та механізми її реалізації 

Євроінтеграційний вектор України, зміна освітнього простору та структурна 

переорієнтація запитів роботодавців ставить нові виклики перед системою аграр-

ної освіти і науки у національному та регіональному масштабах. 

1.1. Місією розвитку Університету є підготовка фахівців європейського і 

світового рівня з високим інтелектуальним і фаховим потенціалом, а також ство-

рення, систематизація, збереження та поширення сучасних наукових знань для 

покращення якості життя людей. Це дозволить забезпечити успішність та утвер-

дження провідного місця Університету у світовому освітянському просторі як та-

кого, що має здатність до перманентного самовдосконалення, автономного осві-

тянсько-науково-виробничого комплексу інноваційного типу. 

Університет, поєднуючи позитивний досвід минулого, реалії сьогодення та 

перспективи майбутнього, зберігає і збагачує власні та загальнонаціональні тра-

диції у освітянській та науковій сферах; формує у молоді інноваційний тип мис-

лення, утверджує патріотизм і національну свідомість. 

Університет утверджує право кожного бути учасником єдиного Європейсь-

кого освітнього простору, втілюючи у всіх видах діяльності гуманістичні ідеї та 

духовні цінності сучасної цивілізації. 

Місія Університету формується на засадах університетської автономії, де-

мократичних принципів управління та академічної культури. 

1.2. Головною метою розвитку Університету на 2021-2025 рр. є інновацій-

ний прорив з метою досягнення якісно нового рівня науково-освітньої діяльності, 

який відповідає статусу дослідницького університету. Цей рівень характеризуєть-

ся наступними критеріями: 

– забезпечення одержання наукових результатів світового рівня; 

– гарантування високої якості освіти та широкий спектр освітніх програм, у 

першу чергу докторантських, аспірантських і магістерських; 

– високий фаховий рівень науково-педагогічних та наукових працівників; 

– набір на навчання талановитих здобувачів вищої освіти як в Україні, так і 

за кордоном; 

– забезпечення високої академічної мобільності здобувачів вищої освіти і 

викладачів; 

– розвинуті міжнародні науко-освітянські комунікації та міжнародний ав-

торитет; 

– диверсифіковані джерела фінансування (як державні, так і приватні), су-

часне навчальне та наукове обладнання, розвинена соціальна інфраструк-

тура; 

– втілення у всіх видах діяльності цінностей свободи наукового мислення і 

творчого педагогічного пошуку, толерантності, людяності і відкритості. 

За багатьма критеріями Університет має високі показники і реальні можли-

вості щодо їх суттєвого покращення та, відповідно, виходу на принципово новий 

якісний рівень своєї діяльності. 
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1.3. Пріоритетні напрями розвитку Університету. 

1.3.1. У сфері освіти: 

 підвищення ефективності системи підготовки, перепідготовки та підви-

щення кваліфікації фахівців для агропромислового комплексу, орієнтація 

освітнього процесу на кінцевий результат; 

 переорієнтація освітнього процесу на розвиток у здобувачів здібностей 

творчого розв’язання нестандартних проблемних ситуацій, самостійного 

орієнтування в інформаційних потоках, перехід до проблемно-дослід-

ницької моделі освітньої діяльності; 

 підвищення якості освітнього процесу, забезпечення його відповідності 

світовим стандартам, у тому числі за рахунок впровадження інноваційних 

інформаційних технологій, інтерактивних форм і методів науково-педаго-

гічної діяльності; 

 гнучке й оперативне реагування змісту і форм організації освітнього про-

цесу відповідно до динаміки змін на національному і світовому ринку 

праці шляхом постійного перегляду і коригування напрямів підготовки, 

спеціальностей і спеціалізацій, моніторингу кар’єрного зростання випус-

кників; 

 лібералізація освітнього процесу з наданням широкого спектру освітніх 

послуг, запровадження системи «Освіта продовж життя», забезпечення 

індивідуальних підходів, міждисциплінарної мобільності та паралельного 

навчання. 

1.3.2. У науковій сфері: 

 удосконалення форм і методів наукових досліджень за визначеними пріо-

ритетними напрямами, активізація діяльності наукових шкіл шляхом 

першочергового фінансування перспективних проєктів; 

 поглиблення взаємозв’язку наукової діяльності з освітнім процесом, 

впровадження наукового та інноваційного забезпечення агропромислово-

го виробництва, нових ефективних організаційних та фінансових форм 

інтеграції аграрної освіти, науки та виробництва; 

 створення та сертифікація проблемних міжкафедральних (міжфакультет-

ських) науково-дослідних лабораторій; 

 ефективна комерціалізація результатів наукових досліджень за участю ві-

тчизняних та іноземних суб’єктів інноваційної діяльності, вихід на націо-

нальні та світові ринки наукових розробок і технологій; 

 системне проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних кон-

ференцій, симпозіумів, конгресів, творчих конкурсів з метою апробації 

результатів наукових досліджень; 

 організаційне зміцнення співпраці з навчальними закладами, науковими 

(науково-дослідними) установами та виробничими підприємствами при 

проведенні наукових досліджень, створення профільних навчально-нау-

кових об’єднань, спільне використання матеріально-технічного і дослід-

ницького потенціалу Університету та його партнерів; 
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 запровадження ефективної системи стимулювання творчої діяльності на-

уковців Університету, сприяння у виданні наукових праць, підвищення 

результативності роботи магістратури, аспірантури і докторантури. 

1.3.3. У сфері інтернаціоналізації освітнього процесу та міжнародного 

співробітництва: 

 запровадження і дотримання міжнародних стандартів викладання інозем-

них мов; 

 забезпечення викладання здобувачам вищої освіти з України окремих на-

вчальних компонентів та їх блоків (до спеціалізацій включно) англійсь-

кою мовою та іншими мовами Європейського союзу, створення англо- 

(франко-, німецько- тощо) мовних груп для іноземних громадян; 

 удосконалення методичної, організаційно-правової та фінансової бази для 

забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти і виклада-

чів, а також для розвитку програм подвійного і спільного дипломування; 

 збільшення в Університеті кількості закордонних університетів-партне-

рів, іноземних здобувачів вищої освіти;  

 розширення співпраці в рамках існуючого і найбільш плідного партнерс-

тва; 

 представлення наукових здобутків Університету на національних та між-

народних наукових, науково-практичних та інноваційних конференціях і 

виставках шляхом розширення фінансування відповідних відряджень;  

 інтенсифікація участі Університету у міжнародних та європейській асоці-

аціях дослідницьких університетів та у Великій хартії університетів;  

 формування спільних наукових програм, консорціумів для інтеграції нау-

кових досліджень Університету в європейський та світовий дослідниць-

кий простір;  

 залучення іноземних викладачів;  

 інтенсифікація підготовки та подання проєктів на міжнародні гранти, які 

передбачають розвиток наукової інфраструктури; 

 збільшення обсягів надходжень до бюджету Університету за виконання 

наукових досліджень в межах міжнародних грантів до загального фонду 

та до спеціального фонду. 

1.3.4. У виховній і соціальній сфері: 

– формування свідомої національно-громадянської позиції майбутніх фахі-

вців агропромислового комплексу шляхом розробки удосконалення та за-

стосування нових дієвих форм і методів виховної діяльності; 

– активізації студентського самоврядування та посилення його ролі в упра-

влінні усіх сфер діяльності Університету; 

– зміцнення і розвиток освітянських та наукових традицій, забезпечення іс-

торичної пам’яті Університету; 

– посилення і розширення ролі Університету як центру інтелектуальної ку-

льтури та просвітництва; 
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– посилення соціального захисту та соціальної підтримки викладачів і здо-

бувачів вищої освіти, розвиток соціальної інфраструктури Університету. 

1.4. Основні механізми реалізації головної мети розвитку наступні: 

 подальша демократизація університетського життя, розширення повно-

важень університетської спільноти у розробці та реалізації рішень щодо 

функціонування та розвитку Університету у цілому та його окремих 

структурних підрозділів; 

 підвищення ролі студентського самоврядування як рівного партнера в уп-

равлінні Університетом; 

 створення гнучкої та ефективної системи стратегічного і оперативного 

управління як Університету у цілому, так і його підрозділами у тому чис-

лі із застосуванням сучасних інформаційних технологій документообігу, 

контролю і аналізу освітнього, наукового і виховного процесів; 

 підвищення відповідальності керівників усіх рівнів за виконання плано-

вих завдань та управлінських рішень. Впровадження та сертифікація сис-

теми менеджменту якості, що базується на філософії TQM (Total Quality 

Management) і відповідає вимогам міжнародних стандартів серії  ISO 

9000; 

 покращення якісних характеристик кадрового потенціалу, дотримання 

балансу досвідчених і молодих викладачів і науковців, створення сприят-

ливих умов для творчого зростання і кар’єрного росту молодих вчених і 

спеціалістів; 

 залучення до освітнього процесу і наукових досліджень провідних фахів-

ців українських і зарубіжних університетів і наукових центрів, академіч-

них наукових установ; 

 розробка, впровадження та удосконалення ефективної системи матеріаль-

ного і морального стимулювання викладачів і науковців за високі резуль-

тати діяльності та сприяння досягненню Університетом головної мети ді-

яльності; 

 прозоре і раціональне використання Університетом усіх фінансових над-

ходжень, їх концентрація на напрямах, які сприяють досягненню його го-

ловної мети розвитку; 

 активна співпраця і розвиток партнерських стосунків з навчальними за-

кладами та науковими установами НАН і НААН України, спільне вико-

ристання унікального науково-технічного обладнання у процесі підготов-

ки фахівців вищої кваліфікації та наукових дослідженнях; 

 участь Університету у створенні регіональних, міжрегіональних, відом-

чих та міжвідомчих науково-технологічних та виробничо-технологічних 

кластерів в аграрній сфері, а також у сфері освіти, забезпеченні інформа-

ційно-комунікаційних послуг тощо; 

 активна взаємодія з іноземними партнерами (навчальними закладами, на-

уковими центрами, комерційними компаніями, урядовими та громадсь-
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кими організаціями) в освітянській та науковій сферах, участь у міжнаро-

дних програмах і грантах, що фінансуються з різних джерел; 

 активна й ефективна взаємодія з органами місцевої влади, Міністерством 

освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією 

Президента України, Верховною Радою України з метою розробки і 

впровадження освітянських і наукових програм, спрямованих на досяг-

нення головної мети розвитку. 

ІІ. Заходи щодо реалізації основних положень стратегічного плану 

2.1. Формування і зміцнення позитивного іміджу Університету: 

 висвітлення у регіональних і загальнонаціональних засобах масової інфо-

рмації славетної історії Університету, всіляка пропаганда його здобутків 

у сфері освіти і науки, прагнень щодо інтеграції до європейського і світо-

вого освітянського простору; 

 участь у якомога більшій кількості регіональних, загальнодержавних і 

міжнародних виставках, ярмарках тощо; ініціювання та організація про-

ведення на власній базі регіональних, загальнодержавних і міжнародних 

конгресів, симпозіумів, нарад з актуальних проблем розвитку агропроми-

слового сектору і регіону; 

 розширення участі Університету у громадському і професійному житті 

шляхом делегування своїх представників до роботи у регіональних, галу-

зевих, міністерських та міжнародних інституцій (асоціацій, комісій, ра-

дах, комітетах тощо); 

 покращення якісних показників кадрового потенціалу шляхом досягнення 

до 80 % професорсько-викладацького складу з науковими ступенями і 

вченими званнями з пріоритетом на підготовку власних кадрів; 

 проведення традиційних та реалізація нових форм морального стимулю-

вання викладацького складу у підвищенні свого фахового рівня, зокрема 

через проведення конкурсів на кращого науковця, кращого молодого нау-

ковця, кращого викладача; присвоєння вчених звань «Професор  

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»; 

 залучення до участі у житті Університету його видатних випускників, ке-

рівників органів державної влади районного, обласного і загальнодержав-

ного рівнів, передових сільськогосподарських підприємств, у тому числі 

шляхом присвоєння їм вченого звання «Почесний професор  

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»; 

 участь у щорічних регіональних і загальнодержавних конкурсах, у тому 

числі й на здобуття державних премій, стипендій, грантів Президента, 

Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. 
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2.2. Удосконалення системи управління Університетом: 

 розвиток демократичних процедури обговорення і прийняття рішень що-

до перспектив розвитку Університету шляхом заслуховування звітів рек-

тора на розширених засіданнях Вченої ради та конференціях трудового 

колективу; 

 залучення до роботи в органах управління структурними підрозділами 

(ради факультетів) та Університету у цілому (вчена рада) виборних пред-

ставників з числа здобувачів вищої освіти у кількості не менше 10 %; 

 впровадження та забезпечення ефективного функціонування системи еле-

ктронного документообігу «Навчальний відділ», «Деканат», «Кафедра», 

«Наука», «Приймальна комісія»; 

 підвищення впливу Наглядової ради на формування планів стратегічного 

розвитку Університету, розвиток державного і приватного партнерства, 

спрямованого на удосконалення матеріально-технічної бази освітнього 

процесу і наукових досліджень; 

 створення ефективної системи контролю та аналізу освітнього, наукового 

і виховного процесів та виконання управлінських рішень; 

 приведення управлінської вертикалі Університету до вимог чинного ан-

тикорупційного законодавства, здійснення системного контролю за дія-

льністю науково-педагогічних працівників з метою недопущення коруп-

ційних дій, запровадження практики анкетування «Викладач очима сту-

дентів». 

2.3. Підвищення якості освітнього процесу 

Удосконалення освітнього процесу передбачає забезпечення високої конку-

рентоспроможності Університету на національному та міжнародному рівнях за 

умов нерозривного зв’язку передових методів навчання та наукових досліджень, 

орієнтації освітніх стандартів Університету на підготовку професійної та управлі-

нської еліти. Основними заходами щодо реалізації поставлених завдань є наступ-

ні: 

– забезпечення виконання державних, галузевих та університетських стан-

дартів освіти; 

– оптимізація системи управління та контролю освітнього процесу, впрова-

дження та сертифікація системи менеджменту якості освітніх послуг на 

основі міжнародного стандарту ISO 9001:2009; 

– одержання та аналіз вірогідної інформації про відповідність системи осві-

ти в Університеті кращим вітчизняним та іноземним зразкам на основі 

систем визначення рейтингів; 

– підготовка глобально конкурентоспроможних фахівців за пріоритетними 

напрямами науки, техніки та технологій з урахуванням потреб ринку пра-

ці за рахунок підготовки і впровадження нових освітніх магістерських 

програм; 

– систематичне оновлення змісту навчально-методичного забезпечення на-

вчальних дисциплін, удосконалення програм навчальних дисциплін, ме-
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тодичних підходів до викладання та форм контролю з урахуванням пере-

ходу до студентцентристської моделі освітнього процесу на основі ре-

зультатно-компетентнісного підходу; 

– впровадження та постійне удосконалення у освітньому процесі системи 

наскрізних та безперервних програм практик з метою забезпечення ран-

ньої адаптації випускників на первинних посадах і отримання першого 

робочого місця; 

– удосконалення механізму стимулювання участі роботодавців в організації 

професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти, подальший 

розвиток системи укладання тристоронніх угод «Унівесритет-здобувач-

роботодавець», проведення виставок-ярмарок кар’єри, аукціонів вакансій 

тощо; 

– розвиток системи моніторингу якості освітнього процесу за допомогою 

визначення рівня залишкових знань за підсумками проведених ректорсь-

ких і деканських контрольних робіт; 

– розвиток системи науково-методичного і матеріального забезпечення 

освітнього процесу, забезпечення підручниками і навчальними посібни-

ками за допомогою автоматизованої системи «Бібліотека»; 

– створення і розвиток формальних і неформальних навчально-наукових 

комплексів з науково-дослідними організаціями, підприємствами, устано-

вами; 

– психологічна підтримка учасників освітнього процесу, зокрема осіб з 

особливими потребами, активізація роботи навчально-наукової служби 

психологічної підтримки; 

– підвищення рівня мотивації та стимулювання успішності вищої освіти, у 

тому числі за допомогою впровадження системи іменних стипендій та рі-

зних засобів морального заохочення; 

– стимулювання міжфакультетської (міжкафедральної) мобільності, впро-

вадження та розвиток практики фахового навчання іноземними мовами. 

Інтернаціоналізація освітнього процесу: 

 забезпечення відповідності стандартів освіти в Університеті міжнародним 

вимогам, запровадження спільних програм з університетами-партнерами 

з видачею спільних дипломів; 

 розвиток членства Університету у міжнародних освітянських асоціаціях, 

стимулювання укладання угод про співробітництво із закордонними пар-

тнерами; 

 планомірна гармонізація навчальних програм Університету та його зару-

біжних університетів-партнерів, введення нових спеціальних навчальних 

дисциплін, удосконалення методики викладання; 

 активізація академічної мобільності за рахунок виїзду за кордон: здобува-

чів вищої освіти – на навчання і стажування, науково-педагогічних праці-

вників – на стажування і викладання; 
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 залучення викладачів і науковців з провідних іноземних навчальних за-

кладів і наукових центрів до викладання в Університеті; 

 залучення коштів для здійснення інноваційних програм в Університеті 

через отримання науково-освітніх грантів, участь у міжнародних проєк-

тах ERASMUS+ тощо; 

 створення належних побутових умов з метою збільшення прийому здобу-

вачів-іноземців на навчання; 

 розвиток науково-методичного та організаційного забезпечення навчання 

іноземців; 

 розробка та впровадження інноваційної методики та навчально-методич-

ного забезпечення для викладання української мови як іноземної; 

 поліпшення якісного рівня кадрового складу викладачів, які працюють з 

іноземними здобувачами, постійне підвищення їх кваліфікацію на спеціа-

льних курсах у провідних ЗВО України та за кордоном; 

 розвиток міжкультурних комунікацій: розширення культурних зв’язків 

Університету із зарубіжними країнами, поширення інформації про Уні-

верситет за кордоном, виховання у здобувачів вищої освіти культури мі-

жнаціональних стосунків і толерантності. 

2.4. Підвищення результативності і якості наукових досліджень  

та інноваційної діяльності 

Наукова та інноваційна діяльність є невід’ємною складовою освітньої дія-

льності в Університеті і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виро-

бничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової діяльності в Уні-

верситеті є обов’язковим. Наукова та інноваційна діяльність провадиться відпо-

відно до чинного законодавства про освітню, наукову, науково-технічну та інно-

ваційну діяльність. 

Основною метою наукової та інноваційної діяльності в Університеті є здо-

буття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок 

та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних аг-

ротехнологій для забезпечення інноваційного розвитку агропромислового вироб-

ництва, 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 но-

вих технологій, техніки і матеріалів; 

 підготовка і захист викладачами та співробітниками Університету док-

торських і кандидатських дисертацій; 

 організація процесу навчання на основі використання досягнень науки і 

техніки відповідно до вимог Болонського процесу; 
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 ефективне використання наукового потенціалу Університету для вирі-

шення актуальних проблем розвитку економіки, інфраструктури та соціа-

льної 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 мар-

кетингового інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення нау-

ково-технічної продукції згідно з міжнародними нормами; 

 організація винахідницької та раціоналізаторської діяльності, пропаганда 

досягнень учених Університету через засоби масової інформації, моног-

рафії і наукові праці, виставки, ярмарки, аукціони; 

 вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні 

міжнародних науково-технічних програм. 

Пріоритетні напрями наукових досліджень кафедр в Університеті: 

1. Моніторинг екологічного стану і родючості ґрунтів долинно-

ландшафтних екосистем України 

Моніторинг екологічного стану і родючості ґрунтів долинно-ландшафтних 

екосистем України. 

Розробка і удосконалення методології екологічної оцінки стану рослинної 

продукції та стану ґрунтів. 

Розробка заходів з охорони ґрунтів і навколишнього середовища. 

Удосконалення і стандартизація методик і засобів хіміко- аналітичного конт-

ролю якості ґрунтів і рослинної продукції. 

2. Зональні ресурсозберігаючі ґрунтозахисні системи землеробства 

Розробка диференційованої системи обробітку ґрунту в сівозмінах Лісостепу 

і Степу. 

Розробка теоретичних основ ефективного регулювання забур’яненості посі-

вів польових культур в умовах північно-східної частини Лівобережної України. 

3. Наукові основи, нормативи та регламент застосування добрив 

Покращення еколого-агрохімічного стану ґрунтів і якості продукції шляхом 

впровадження сучасних технологій застосування добрив. 

4. Селекція і насінництво сільськогосподарських культур  

Створення нових високопродуктивних сортів і гібридів, удосконалення сис-

теми насінництва та розробка ресурсозберігаючих технологій вирощування сіль-

ськогосподарських культур. 

5. Розробка ресурсозберігаючих технологій вирощування  

сільськогосподарських культур 

Формування високопродуктивних посівів зернових, бобових, технічних куль-

тур і кормових трав. 
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Розробка енергоефективних прийомів та елементів технологій виробництва і 

зберігання овочів та фруктів. 

6. Розробка наукових основ регулювання розвитку і управління чисельністю 

шкідливих організмів у сучасних агроекосистемах 

Обґрунтування теорії та розробка прийомів управління динамікою популяцій 

шкідливих і корисних організмів на основі фітосанітарних прогнозів різної завча-

сності. 

Розробка і удосконалення екологічно безпечних систем захисту сільськогос-

подарських культур від інфекційних хвороб у Східному Лісостепу України. 

7. Технологічні комплекси, машини і обладнання для механізації,  

електрифікації та автоматизації в рослинництві і тваринництві 

Оптимізація технологічних процесів та засобів механізації рослинництва. 

8. Науково-методичне забезпечення економічних засад конкуренто-

спроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій 

Трансформація аграрних відносин в умовах глобалізації. 

Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського го-

сподарства в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. 

Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспромо-

жності аграрного виробництва і розвитку сільських територій. 

Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності, 

інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва. 

Удосконалення методології аналізу виробничих ресурсів аграрних форму-

вань і розробка заходів підвищення ефективності їх використання в ринкових 

умовах господарювання. 

Інформаційне забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва. 

Удосконалення методології бухгалтерського обліку і аудиту за національни-

ми стандартами в реформованих сільськогосподарських підприємствах. 

Удосконалення фінансово-кредитного механізму в ринкових умовах. 

Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та 

кадастрового механізму щодо розподілу земель за цільовим та функціональним 

використанням. 

Економічні, екологічні та технічні засади щодо формування адміністративно-

територіальних утворень, раціонального використання і охорони земель сільсько-

господарських підприємств на основі сучасних методів і технологій. 

Дослідження наукових і методичних основ геодезичного та планово-

картографічного забезпечення прогнозування, планування і проєктування органі-

зації використання та охорони земель при проведенні землевпорядних і земельно-

кадастрових робіт. 
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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. 

 

2.5. Підвищення кваліфікації 

Підвищення кваліфікації в Університеті повиненно підпорядковуватися ре-

алізації загальнонаціональної концепції «Освіта протягом життя» та орієнтувати-

ся на задоволення потреб особистості в освітніх послугах високої якості. Відпо-

відно до цього основними напрямками діяльності Інституту міжнародної освіти та 

підвищення кваліфікації: 

 підвищення гнучкості освіти за рахунок розширення переліку освітніх та 

сервісних послуг (запровадження короткотермінових курсів та тренінгів, 

консультативні послуги, переклади тощо); 

 розширення переліку робітничих професій з метою покращення працев-

лаштування та кращої адаптації випускників Університету до роботи у 

нових ринкових умовах господарювання; 

 спільно з районною та обласною державними адміністраціями регулярне 

проведення цільових курсів (семінарів) з підвищення кваліфікації керів-

ників і спеціалістів сільськогосподарських і лісогосподарських підпри-

ємств, землевпорядних організацій, служби з карантину рослин, виклада-

чів технікумів (коледжів), закладів вищої освіти аграрного профілю тощо; 

 залучення керівників і провідних спеціалістів органів державної влади і 

агропромислового комплексу, провідних науковців і передових виробни-

чників для проведення різних форм навчання (наради, майстер-класи, 

тренінги, «круглі столи», бізнес-школи, ділові й рольові ігри тощо) зі 

співробітниками Університету; 

 розширення форм підвищення кваліфікації викладачів і співробітників 

(стажування у провідних сільськогосподарських підприємствах, науково-

дослідних установах, закладах вищої освіти; відвідування галузевих ви-

ставок, конгресів, симпозіумів тощо); 

 узагальнення наукових досліджень та впровадження системи надання до-

радчих послуг з використанням інформаційно-комунікаційних техноло-

гій; 

 співпраця з районними та обласним центрами зайнятості з метою органі-

зації навчання (перенавчання) безробітного населення, особливо сільсь-

кого. 
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2.6. Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи 

– посилити контроль у структурних підрозділах Університету щодо залу-

чення усіх співробітників до організації, координації та інтеграції у освіт-

ній процес заходів з профорієнтації; 

– з метою залучення обдарованої та здібної молоді, перш за все із сільської 

місцевості, у кожному закріпленому районі Харківської області створити 

в ліцеях, гімназіях, школах по 1-2 спеціалізовані профільні класи аграр-

ного спрямування з відпрацюванням відповідних шефських заходів, ук-

ладанням довгострокових угод про співробітництво; 

– активізувати профорієнтаційну роботу з профільними технікумами Хар-

ківської, Луганської, Донецької, Полтавської, Сумської та інших областей 

з метою залучення вступників до Університету на скорочений термін на-

вчання; 

– на офіційному сайті Університету постійно поновлювати інформаційні та 

консультаційні матеріали профорієнтаційного спрямування, надавати ві-

дповіді на запити абітурієнтів, у т.ч. за профільними навчальними дисци-

плінами, за якими проводиться зовнішнє незалежне оцінювання знань; 

– постійно ініціювати у районних друкованих засобах масової інформації 

публікацію статей, нарисів, оголошень профорієнтаційного спрямування, 

показ відеороликів та інших рекламних продуктів на місцевих телевізій-

них каналах; 

– регулярно проводити масові профорієнтаційні заходи як в Університеті 

(дні відкритих дверей, ярмарки вакансій, святкові заходи обласного, рай-

онного і селищного рівня), так і на виїзді (ярмарки вакансій, концерти 

студентської і художньої самодіяльності тощо); 

– розробити систему морального та матеріального стимулювання керівни-

ків сільських загальноосвітніх навчальних закладів, технікумів, коледжів, 

випускники яких активно вступають до Університету протягом останніх 

років; 

– створити Раду видатних випускників Університету та всіляко сприяти 

здійснення нею профорієнтаційної діяльності; 

– здійснювати моніторинг працевлаштування випускників Університету з 

пропагуванням найкращого досвіду та їх здобутків. 

2.7. Соціокультурна та виховна діяльність 

Головними завданнями реалізації соціокультурної та виховної функції Уні-

верситету є підвищення ефективності патріотично-виховної, культурно-масової та 

спортивної діяльності, піднесення його ролі як інтелектуального та культурного 

центру. Основними заходами у цьому напрямку є: 

 посилення і розширення інтелектуального і морального впливу Універси-

тету на внутрішнє і зовнішнє середовище, сприяння розвитку духовних 

потреб людей через їх знайомство з надбаннями культурної спадщини, 

сучасними досягненнями української та світової культури, популяризація 

наукових знань; 
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 збереження, примноження та пропаганда університетських культурних 

традицій – проведення Дня знань, Дня випускника, університетських фес-

тивалів тощо; 

 удосконалення системи університетських відзнак, упорядкування терито-

рії , створення та підтримання у належному стані «місць пам’яті» (мемо-

ріальні дошки, пам’ятники, іменні аудиторії), зон відпочинку, розміщення 

символіки Університету у навчальних корпусах і студентських гуртожит-

ках; 

 підтримання у належному стані діючих та створення нових музеїв, виста-

вкових залів, фотогалереї студентської творчості; 

 організація зустрічей з видатними людьми (зокрема з почесними профе-

сорами ХНАУ ім. В.В. Докучаєва); 

 удосконалення змістовного наповнення та покращення якості видання 

університетської газети «Знання», створення умов для досягнення нею 

призових місць у щорічному конкурсів газет аграрних закладів вищої 

освіти; 

 забезпечення регулярної роботи студентських клубів, інших творчих 

об’єднань, збільшення кількості здобувачів вищої освіти і співробітників, 

які на постійній основі беруть участь у роботі мистецьких колективів і 

гуртків; 

 посилення роботи щодо відбору обдарованої молоді, щорічна участь у 

щорічному конкурсі художньої самодіяльності аграрних закладів вищої 

освіти «Софіївські зорі»; 

 підвищення ефективності роботи інституту кураторства, заохочення кра-

щих кураторів, проведення конкурсів, нарад та семінарів по обміну досві-

дом; 

 щорічна участь у проведенні зльотів іменних стипендіатів та відмінників 

навчання «Лідери АПК ХХІ століття» серед здобувачів вищої освіти аг-

рарних ЗВО України; 

 модернізація освітнього процесу з фізичного виховання, розвиток секцій-

ної форми організації освітнього процесу; 

 розвиток спортивно-масової роботи, організація періодичних спортивних 

змагань серед здобувачів вищої освіти і співробітників; 

 забезпечення повного завантаження спортивних залів у навчальних кор-

пусах Університету та спортивних кімнат у всіх студентських гуртожит-

ках; 

 систематичне проведення тематичних лекцій і семінарів з залученням ві-

дповідних фахівців з метою формування у здобувачів вищої освіти філо-

софії здорового способу життя. 
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2.8. Розвиток соціально-економічної сфери та соціальна підтримка  

співробітників і здобувачів вищої освіти: 

 забезпечення фінансової стійкості Університету, оптимізація використан-

ня видаткової частини бюджету при першочерговій увазі до напрямів, що 

забезпечують досягнення стратегічної мети розвитку; 

 диверсифікація джерел надходжень до спеціального фонду Університету 

(виконання робіт на замовлення, міжнародні гранти і проєкти, комерціа-

лізація результатів наукових розробок, надання платних послуг тощо); 

 подання обґрунтованих звернень до Міністерства освіти і науки України 

та Кабінету Міністрів України щодо одержання державного фінансування 

на капітальний ремонт та реконструкцію навчальних корпусів, студентсь-

ких гуртожитків, об’єктів соціальної інфраструктури; 

 ефективна соціальна підтримка співробітників і здобувачів вищої освіти, 

удосконалення системи матеріального і морального стимулювання, у то-

му числі розвиток системи надбавок і доплат за високі досягнення у пра-

ці, складність і напруженість виконання посадових обов’язків); 

 впорядкування системи надання матеріальної допомоги співробітникам і 

здобувачам вищої освіти; 

 гарантування безпечних умов праці та протипожежної безпеки; 

 результативна співпраця керівництва з профспілковим комітетом та ор-

ганами місцевого самоврядування; 

 удосконалення Колективного договору (застосування гнучких графіків 

роботи, забезпечення побутовими приміщеннями допоміжно-технічного 

персоналу, збільшення обсягів використання фонду соціального захисту 

та механізмів його використання тощо); 

 створення сприятливого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

 

 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради 
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