«Затверджую»
Голова вченоїради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва,
професор
0 . УЛЬЯНЧЕНКО
Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаєва ухвалила (протокол № 7 від 19 червня
2019 року):
1.

1.1.3а результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 59, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - 1 вважати
обраним за конкурсом на вакантну посаду професора кафедри ґрунтознавства
Новосада Костянтина Богдановича.
1.2. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 57, «проти» - 2, «недійсних бюлетенів» - 1, вважати обраною
за конкурсом на вакантну посаду професора кафедри бухгалтерського обліку і
аудиту Сколотій Людмилу Олександрівну.
1.3. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 59, «проти» — немає, «недійсних бюлетенів» - 1, вважати
обраною за конкурсом на вакантну посаду професора кафедри прикладної
економіки і міжнародних економічних відносин Олійник Тамілу Іванівну.
1.4. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 60, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає, вважати
обраним за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри планування
території населених пунктів та будівництва Гопція Олександра Борисовича.
1.5. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 60, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає, вважати
обраним за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри екології та
біотехнології Чайку Миколу Івановича.
1.6. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 59, «проти» - 1, «недійсних бюлетенів» - немає, вважати
обраним за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри плодоовочівництва
та зберігання Ярового Григорія Івановича.
1.7. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 58, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - 2, вважати
обраним за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри менеджменту і
адміністрування Гуторова Олександра Івановича.
1.8. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 58, «проти» - 2, «недійсних бюлетенів» - немає, вважати
обраним за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри технології
виробництва та переробки продукції тваринництва Мирося Віталія Васильовича.
1.9. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 14, «проти» - 44, «недійсних бюлетенів» - 2, вважати
необраною за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри прикладної
економіки і міжнародних економічних відносин Сєвідову Ірину Олександрівну.
1.10. За результатами таємного голосування з 60 членів вченої ради
проголосували «за»- 44, «проти» - 14, «недійсних бюлетенів» - 2, вважати
обраною за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри прикладної
економіки і міжнародних економічних відносин Ломовських Людмилу
Олександрівну.

2.

2.1. за результатами таємного голосування, з 60 присутніх членів вченої
ради проголосували: за - 59, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - 1,
присвоїти вчене звання доцента кафедри геодезії, картографії та геоінформатики
Винограденку Сергію Олександровичу.
2.2. за результатами таємного голосування, з 60 присутніх членів вченої
ради проголосували: за - 59, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - 1,
присвоїти вчене звання доцента кафедри землевпорядного проектування Макєєвій
Людмилі Миколаївні.
3.
3.1. рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії
Президента України на 2019/20 н.р. кандидатуру Мозгового Руслана
Сергійовича, здобувана другого (магістерського) рівня вищої освіти 2-го року
навчання агрономічного факультету спеціальності 201 «Агрономія» (на І семестр
2019/20 н.р., з 1 вересня по 31 грудня 2019 р.).
3.2. рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії
Президента України на 2019/20 н.р. кандидатуру Рисенко Марії Миколаївни,
здобувана другого (магістерського) рівня вищої освіти 2-го року навчання
факультету захисту рослин (на І семестр 2019/20 н.р., з 1 вересня по 31 грудня 2019
р.).
3.3. рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії
Верховної Ради України на 2019/20 н.р. кандидатуру Лідовської Яни Юріївни,
здобувана першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4-го курсу напряму
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» факультету інженерів
землевпорядкування (на 2019/20 н.р., з 1 вересня 2019 р. по 30 червня 2020 р.).
3.4. рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії
Кабінету Міністрів України на 2019/20 н.р. кандидатуру Боровика Сергія
Олександровича, здобувана другого (магістерського) рівня вищої освіти 2-го року
навчання агрономічного факультету спеціальності 201 «Агрономія» (на І семестр
2018/19 н.р., з 1 вересня по 31 грудня 2019 р.).
3.5. рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії
Кабінету Міністрів України на 2019/20 н.р. кандидатуру Лавдир Вікторії
Євгеніївни, здобувана першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу
факультету менеджменту і економіки спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» (на І семестр 2018/19 н.р., з 1 вересня по 31 грудня 2019 р.).
3.6. рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії імені
О С. Масельського на 2019/20 н.р. кандидатуру Якуніної Анастасії Андріївни,
здобувана першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу факультету
обліку і фінансів, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(на 2019/20 н.р., з 1 вересня 2019 р. по ЗО червня 2020 р.).
3.7. рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії Обласної
стипендії для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, особам із
їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків і які найбільше відзначилися в навчанні на 2019/20 н.р.
кандидатуру Дейнеко Олександри Владиславівни, здобувана першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу (скорочений термін навчання)

факультету лісового господарства спеціальності 205 «Лісове господарство» (на
2019/20 н.р. з 1 вересня 2019 р. по ЗО червня 2020 р.).
3.8.
рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії
Харківського міського голови — «Обдарованість» на 2019/20 н.р. кандидатуру
Борисенка Віктора Ігоровича, здобувана першого (бакалаврського) рівня 4-го
курсу факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101
«Геодезія, картографія та землеустрій» (на 2019/20 н.р. з 1 вересня 2019 р. по ЗО
червня 2020 р.).

4. Затвердити:
4.1. звіт першого проректора про роботу в 2018/19 н.р.
4.2.1.звіт проректора по адміністративно-господарській роботі про роботу в
2018/19 н.р.;
4.2.2.
зобов'язати проректора по адміністративно-господарській роботі
Юшука Д.Д. скласти план роботи на 2019/20 н.р. та подати його на затвердження
вченій раді університету.
4.3. звіт вченого секретаря, доцента Масленнікова Д.І. щодо виконання
рішень вченої ради протягом 2018/19 навчального року.
5. Створити комісію з розробки нової редакції Положення про
планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у ХНАУ ім.
В.В. Докучаєва у складі:
-

ШЕЛУДЬКО Р.М. - перший проректор, голова комісії;
ПУСТОВОЙТ Т.П. - керівник навчального відділу, секретар комісії;
РОМАНОВ О.В. - декан агрономічного факультету;
КНЯЗЬ О.В. - декан факультету інженерів землевпорядкування;
ГУТОРОВ О.І. - завідувач кафедри менеджменту і адміністрування;
ШЕВЧЕНКО М.В. - завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка;
ШЕРСТЮК С.В. - доцент кафедри педагогіки, психології та права;
СИНЯВІНА Ю.В. - голова профспілкового комітету.

6. Надати право керівництва аспірантами (здобувачами вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому) рівні) за спеціальністю 051 «Економіка» кандидату
економічних наук, проректору з науково-педагогічної роботи, професору кафедри
маркетингу, підприємництва і організації виробництва Петрову Вадиму
Миколайовичу.
7. Підтримати колективну роботу «Формування фахової компетентності
майбутніх агроінженерів в умовах інтеграції освітнього середовища професійної
підготовки», представленої для участі у конкурсі на здобуття Державної премії
України в галузі освіти у номінації «Вища освіта». Автори: Іванишин В.В.,
Сергієнко В.П., Дуганець В.І., Збаравська Л.Ю., Ляска О.П., Подільський
державний аграрно-технічний університет.
8.

8.1. Затвердити тему дисертаційної роботи кандидату економічних наук,
доценту кафедри менеджменту і адміністрування Шиян Наталії Іванівні у такій
редакції: «Економічний механізм ефективного розвитку скотарства».
8.2. Призначити кандидату економічних наук, доценту кафедри
менеджменту і адміністрування Шиян Наталії Іванівні наукового консультанта
Ульянченка Олександра Вікторовича, д-ра екон. наук, професора, член-

кореспондента НААН України, ректора Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва.
9.
9.1. Звіт проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Василішина С.І.
з профорієнтаційної роботи затвердити.
9.2. Донести інформацію про вступну компанію до районних відділів освіти,
у соціальних мережах, на електронні адреси шкіл інших областей України.
9.3. Охопити
профорієнтаційною роботою
максимальну кількість
співробітників, аспірантів та здобувачів.
9.4. Активізувати роботу щодо залучення абітурієнтів на навчання за ОС
«Молодший бакалавр» та ОС «Бакалавр» за новими спеціальностями.
10.

10.1. Звіт з виховної роботи проректора з науково-педагогічної та виховної
роботи Василішина С.І. затвердити. Інформацію взяти до відома.
10.2. За вагомий внесок у здійснення виховної роботи висловити подяку:
10.3.
На агрономічному факультеті Брагіну Олександру Миколайовичу
Шерстюк Світлані Валеріївні;
10.4.
На факультеті лісового господарства Назаренко Віталію Васильовичу
Голіковій Олені Михайлівні, Кравцову Анатолію Івановичу;
10.5.
На факультеті менеджменту та економіки Мещерякову Володимиру
Євгенійовичу, Сисоєвій Світлані Ігорівні;
10.6. На факультеті захисту рослин Станкевичу Сергію Володимировичу;
10.7.
На факультеті інженерів землевпорядкування Власову Олександру
Володимировичу, Седову Аркадію Олександровичу, Трегубу Костянтину
Миколайовичу;
10.8.
На факультеті обліку і фінансів Рагуліній Ірині Іванівні, Нагаєвій Галин
Олександрівні.
10.9.3а організацію та проведення на високому рівні XXI зльоту
студентських лідерів аграрної освіти висловити подяку всім членам оргкомітету та
відповідальним викладачам і співробітникам, задіяним у супроводі делегацій, а
саме:
№
Посада
ПІПб
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

У льянченко Олександр Вікторович

ректор

Ш елудько Руслан М иколайович

перш ий проректор

Василіш ин Станіслав Ігорович

проректор з науково-педагогічної та виховної
роботи

Ю щ ук Дмитро Дмитрович

проректор з адміністративно-господарчої
роботи

Романов Олексій Васильович

декан агрономічного факультету

Ведмідь М икола М аксимович

декан факультету лісового господарства

Ф ілімонов Ю рій Леонідович

декан факультету менеджменту і економіки

Забродіна Інна Вікторівна

декан факультету захисту рослин

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
ЗО.
31.
32.

Князь Олександр Вікторович

декан факультету інженерів
землевпорядкування

Горох О лександр Володимирович

декан факультету обліку і фінансів

Кованець Ірина Іванівна

керівник відділу ліцензування та
інформаційного забезпечення

М іхєєв В алентин Григорович

доцент кафедри рослинництва

Назаренко Віталій Васильович

заступник декана факультету лісового
господарства з навчально-виховної роботи

М ещ еряков Володимир Євгенійович

заступник декана факультету менеджменту і
економіки з виховної роботи

С танкевич Сергій Володимирович

заступник декана факультету захисту рослин з
навчально-виховної роботи та із заочного
відділення

Трегуб О лена М иколаївна

заступник декана факультету інженерів
землевпорядкування з навчальної та методичної
роботи

В елієва Вікторія О лександрівна

заступник декана факультету обліку і фінансів з
навчально-виховної роботи

Синявіна Ю лія Вікторівна

голова профкому університету

П риходько Станіслав М ихайлович

голова О б’єднаної ради студентського
самоврядування

Гудзь Ігор Васильович

в.о. директора студмістечка

Тітова Тетяна Ф едорівна

завідувач студентської їдальні

К риш топ Євген Анатолійович

доцент кафедри екології та біотехнології

Лугова Г анна А рнольдівна

старш ий викладач кафедри ботаніки та
фізіології рослин

Н епран Ірина Володимирівна

доцент кафедри екології та біотехнології

Л евченко О льга Олегівна

аспірант кафедри екології та біотехнології

Біла Ю лія М иколаївна

доцент кафедри лісоуправління,
лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

Бугайов Сергій М иколайович

доцент кафедри лісоуправління,
лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

Гела О ксана М иколаївна

асистент кафедри філософії, історичних і
соціальних дисциплін

Бата Л ілія Григорівна

доцент кафедри економічної теорії

П орохняк Н адія Валерїївна

викладач кафедри економічної теорії

Д іденко М аксим М ихайлович

доцент кафедри лісових культур і меліорацій

Черкіс Тетяна М ихайлівна

викладач кафедри садово-паркового
господарства

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.

К овальова Олена В асилівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

У тенкова К аріна О лександрівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Трунов О лександр Петрович

доцент кафедри садово-паркового господарства

С кором на Олена Ю ріївна

доцент кафедри фінансів

М іщ енко Віталія Сергіївна

старш ий викладач кафедри фінансів

К равцова Я на О лександрівна

асистент кафедри плодоовочівництва і
зберігання

Ф оменко Владислава Євгеніївна

аспірант кафедри грунтознавства

Романова Тетяна А натоліївна

доцент кафедри агрохімії

В асільєва Ю лія В олодимирівна

старш ий викладач кафедри ентомології імені
Б.М. Литвинова

Д егтярьов Ю рій Васильович

старш ий викладач кафедри ґрунтознавства

Ж укова Лю бов Володимирівна

доцент кафедри фітопатології

Батова О лена М иколаївна

старш ий викладач кафедри фітопатології

П ахуча Е ліна Вікторівна

доцент кафедри прикладної економіки і
міжнародних економічних відносин

Лещ енко Л ариса О лександрівна

старш ий викладач кафедри прикладної
економіки і міжнародних економічних відносин

Остапенко Роман М иколайович

доцент кафедри статистики і економічного
аналізу

В елієва Вікторія О лександрівна

доцент кафедри статистики і економічного
аналізу, заступник декана факультету обліку і
фінансів

Д ьом іна Вікторія М ихайлівна

доцент кафедри інформаційних технологій,
консалтингу і туризму

Я рута М арина Ю ріївна

аспірант кафедри менеджменту і
адміністрування

Плигун Сергій Володимирович

аспірант кафедри прикладної економіки і
міжнародних економічних відносин

Кривош ея Євгенія Володимирівна

аспірант кафедри маркетингу, підприємництва і
організації виробництва

Булат А ндрій Геннадійович

доцент кафедри садово-паркового господарства

Гордіящ енко А льона Ю ріївна

асистент кафедри лісівництва ім. Б.Ф.
Остапенка

Л ознякова С вітлана Іванівна

доцент кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка

Ф ілатов М ихайло Олексійович

доцент кафедри зоології та ентомології
ім. Б. М. Литвинова

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.
66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

П ахуча Еліна Вікторівна

доцент кафедри прикладної економіки і
міжнародних економічних відносин

Л ещ енко Л ариса О лександрівна

старш ий викладач кафедри прикладної
економіки і міжнародних економічних відносин

М алині Ірина А натоліївна

аспірант кафедри маркетингу, підприємництва і
організації виробництва

Гопцій Дмитро Олександрович

доцент кафедри управління земельними
ресурсами та кадастру

Х айнус Д митро Дмитрович

доцент кафедри геодезії, картографії та
геоінформатики

Чуйко Д митрій Вікторович

аспірант кафедри генетики, селекції та
насінництва

Кравченко А лла Іванівна

аспірант кафедри генетики, селекції та
насінництва

Ш вець А натолій А натолійович

аспірант кафедри плодоовочівництва та
зберігання

Бряник А нна В олодимирівна

аспірант кафедри землеробства

Брайнінгер О льга Іванівна

інспектор Відділу ліцензування та
інформаційного забезпечення

Н еж ид Ю лія С тепанівна

провідний редактор Відділу ліцензування та
інформаційного забезпечення

Власенко Ігор Іванович

інспектор Відділу ліцензування та
інформаційного забезпечення

Ж идких Ірина П етрівна

провідний редактор Відділу ліцензування та
інформаційного забезпечення

Закарлю ка А льона Ігорівна

художній керівник

Н евмерж ицька Олена Сергіївна

художній керівник

Л убенець Ю лія Петрівна

художній керівник

О сова О ксана А натоліївна

комендант актової зали

М акєєв Я рослав Олексійович

фотограф

11.
Затвердити
освітньо-професійну
програму
«Садово-паркове
господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
12.
12.1 .Інформаційний звіт здобувана вищої освіти наукового ступеня доктора
наук кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Нвосу
Джонатана Емеку за перший рік перебування в докторантурі за спеціальністю за
спеціальністю 073 «Менеджмент», тема дисертаційного дослідження «Еколого-

економічні аспекти управління використанням природних ресурсів Нігерії»,
затвердити.
12.2.
Атестувати здобувана вищої освіти наукового ступеня доктора нау
кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Нвосу Джонатана
Емеку та рекомендувати на подальше перебування в докторантурі.

13.
Затвердити зміни в Правилах прийому до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в
2019 році згідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 р.
№ 760, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.06.2019 р.
№ 634/33605.
14.
14.1.
Вивести зі складу екзаменаційної (кваліфікаційної)
комісії Бухало Олену Василівну, кандидата економічних наук, доцента
маркетингу, підприємництва і організації виробництва.
14.2. Ввести до складу екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії
комісії Шиян Наталію Іванівну, кандидата економічних наук, доцента
менеджменту і адміністрування.

комісії голову
кафедри
головою
кафедри

15.
15.1. Керівнику центру міжнародного співробітництва та академічної
мобільності Попову А.С. та помічнику ректора з соціально-економічного розвитку
Сисоєвій С.І. підготувати усі необхідні документи для вступу до Великої Хартії
Університетів.
15.2. Ректору університету провести роботу щодо отримання ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва рекомендаційних листів (листів підтримки) щодо вступу до Великої
Хартії Університетів від трьох університетів, два з яких є закордонними та є
підписантами (членами) Великої Хартії університетів.
16. Рекомендувати до друку
16.1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Вища математика» для підготовки
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193
«Геодезія та землеустрій» денної і заочної форми навчання. Укладачі: доценти
кафедри фізики та вищої математики Масленніков Д.І., Коваленко М.Й.
16.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Планування території населених
пунктів» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій» та 191 «Архітектура та
містобудування». Укладачі: завідувач кафедри планування території населених
пунктів та будівництва Гопцій О.Б., доценти кафедри планування території
населених пунктів та будівництва Соловйова О.С. та Масленнікова В.В.
16.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Управління проектами» (ОС «Магістр),
спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» («Оцінка землі та нерухомого майна»)
підготовлений ректором університету професором Ульянченком О.В. та
викладачами кафедри землевпорядного проектування професором університету
Петренком О.Я. і доцентом Цигікалом П.Ф.
16.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Інноваційний розвиток підприємства»
для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальностей 051 «Економіка»,

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
підготовлений доцентом кафедри менеджменту і адміністрування Шиян Н.І.
16.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Фізика з основами біофізики» для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спеціальності 201
«Агрономія» підготовлений доктором фізико-математичних наук, професором
Рохмановим М.Я. і кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Авотіним С.С.
16.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Картографія» Частина І для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій» денної та заочної форми навчання. Автори: доценти кафедри геодезії,
картографії та геоінформатики Бузіна І.М., Хайнус Д.Д., старший викладач
Литвиненко Ю.О.
16.7. МОНОГРАФІЮ «Розвиток інтеграційних процесів в аграрному
секторі економіки України» підготовлену доцентом кафедри обліку і аудиту
Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.
П. Василенка Крутько М.А
16.8. «Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і
насінництво, плодоовочівництво і зберігання», № 1. 2019.
16.9. «Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія,
землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів», № 1.2019.
16.10. журнал «Вісті Харківського ентомологічного товариства» (Т.ХХУІІ,
Вип. 1).

