3.
3.1. Звіт про результати літньої екзаменаційно-залікової сесії 2019/20 н.р.
затвердити.
3.2. Деканам факультетів:
3.2.1. проводити систематичний контроль відвідування занять здобувачами
вищої освіти та розглянути на засіданнях вчених рад факультетів причини
низького рівня відвідування занять здобувачами та розробити план заходів щодо
поліпшення стану відвідувань занять, виробити шляхи покращення якості
підготовки фахівців;
3.2.2. проаналізувати причини незадовільних результатів під час літньої
екзаменаційно-залікової сесії;
3.2.3. провести контроль якості навчально-методичного забезпечення з
навчальних дисциплін.
4.
4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи В.М. Петрова
щодо підсумків прийому до аспірантури і докторантури у 2020 році прийняти до
відома.
4.2. Викладачам, що задіяні у реалізації освітньої складової освітньонаукових програм підготовки аспірантів першого року навчання оновити
програми, робочі програми та навчально-методичне забезпечення закріплених за
ними начальних дисциплін та виставити їх на офіційному сайті університету.
4.3. Гарантам освітньо-наукових програм професорам:
Олійник Т.І. – спеціальність 051 «Економіка»
Колупаєву Ю.Є. – спеціальність 091 «Біологія»
Білецькому Є.М. – спеціальність 101 «Екологія»
Туренку В.П. – спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»
протягом навчального року підготувати акредитаційні справи для проходження
акредитації освітньо-наукових програм відповідно до затверджених графіків.
4.4. Професорсько-викладацькому складу, що займається підготовкою
аспірантів, активізувати роботу щодо заохочення вступу до аспірантури
обдарованої студентської молоді з числа студентів другого (магістерського)
освітнього рівня на всі форми навчання у 2021 році.
5. За результатами першого етапу конкурсного відбору затвердити до участі
у конкурсі проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних)
розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2021 р. за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету України (наказ МОН України від
14.08.2020 р. за № 1051, наказ по ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 21.08.2020 р. за №
420) проєкт наукової роботи «Інноваційні технології і нормативи витрат переробки
курячого посліду на компост щодо забезпечення нейтральної деградації земель».
Керівник проєкту – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу,
підприємництва і організації виробництва УЛЬКО Євгеній Миколайович.
6.
6.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, доцента
Василішина С.І. прийняти до відома.
6.2. Затвердити програму святкування 204-ї річниці від Дня заснування ХНАУ ім.
В.В. Докучаєва:

8.00 – святковий флешмоб (ганок 1 корпусу);
10.30 – урочистий концерт, присвячений 204-й річниці від Дня заснування ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва (ганок 1 корпусу);
11.30 – відкриття туристичного зльоту студентів нового набору «204-й раз вітають
стіни ХНАУ вас»;
12.00-15.00 – проведення спортивної частини та підведення підсумків туристичного
зльоту студентів нового набору «204-й раз вітають стіни ХНАУ вас».
6.3. Під час проведення зазначених заходів дотримуватися протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19,
передбачених для жовтої карантинної зони.
7.
7.1. Звіт про попередні результати вступної компанії – 2020 затвердити.
Інформацію проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, доцента Василішина
С.І. прийняти до відома.
7.2. Роботу приймальної комісії університету визнати задовільною.
7.3. На кафедрах університету розглянути та обговорити результати
профорієнтаційної роботи співробітників та врахувати їх під час планування
профорієнтаційних заходів на 2020/21 н.р.
7.4. Активізувати профорієнтаційну роботу шляхом:
7.4.1. залучення вступників на заочну форму навчання під час жовтневого набору
(26.10.2020 – 08.11.2020);
7.4.2. посилення точкової профорієнтації на основі особистих контактів,
напрацьованих напрямів співпраці;
7.4.3. приділення уваги профорієнтаційній роботі усіх категорій співробітників;
7.4.4. залучення учасників Всеукраїнської олімпіади для профорієнтаційної
орієнтації вступників на основі ПЗСО;
7.4.5. пошук нових форм профорієнтації в умовах карантину;
7.4.5. співпраці з місцевими органами управління, військкоматами, іншими
інституціями, особливо під час додаткового набору здобувачів на заочну форму у
жовтні-листопаді 2020 р.
7.5. Проректору з науково-педагогічної та виховної роботи, доценту Василішину
С.І. розробити заходи щодо організації проведення Дня відкритих дверей з дотриманням
протиепідемічних заходів.
7.6. Висловити подяку приймальної, відбіркових, фахових (атестаційних) та
предметних комісій за організації вступної компанії-2020 на високому рівні.
8. Затвердити Положення про юридичний відділ Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
9. Затвердити наступні зміни в Положенні про ректорат Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва:
Підпункт 1.1. пункту 1 викласти в такій редакції: «Ректорат Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (далі – ректорат) є
постійно діючим робочим (виконавчим) органом який створений для координації
роботи підрозділів та вирішення поточних робочих питань з метою забезпечення
оперативного управління діяльністю університету, спрямованої на виконання
законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної
Ради і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України,

рішень Вченої ради та внутрішніх нормативних і розпорядчих документів
університету.»
Підпункт 1.3. пункту 1 викласти в такій редакції: «До складу ректорату
входять ректор університету, почесний ректор, перший проректор, проректори,
декани факультетів, заступник декана агрономічного факультету з
адміністративно-господарської роботи, керівник Інституту міжнародної освіти та
підвищення кваліфікації, керівник Центру міжнародного співробітництва та
академічної мобільності, керівник відділу діловодства і канцелярії (секретар
ректорату), начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, завідувач
аспірантури та докторантури, учений секретар університету, директор
Фундаментальної бібліотеки, головний бухгалтер, головний інженер, голови
профспілкових комітетів, голова ОРСС. У роботі ректорату можуть брати участь
інші особи за запрошенням.»
Додати підпункт 1.5. пункту 1: «Склад Ректорату затверджується наказом
ректора щорічно (на початку нового навчального року).»
10. В межах автономії закладу вищої освіти, передбаченої Законом України
«Про вищу освіту», згідно з п.п. 2.22, 2.23, 2.24-3 ст. 32, п 8 ст. 62 Закону України
«Про вищу освіту» звільнити від плати за проживання в гуртожитку у 2020/21 н.р.
нижче пойменованих здобувачів денної форми навчання набору 2020 року, які
сплачують вартість навчання, розраховану на підставі індикативної собівартості:
№
з/п
1.

Прізвище, ім’я побатькові
Антонов
Євгеній
Максимович

2.

Рівень освіти

Спеціальність

Курс

Молодший
бакалавр

071 «Облік і
оподаткування»

1

Пукало
Микола
Олексійович

Молодший
бакалавр

071 «Облік і
оподаткування»

1

3.

Овчаренко Максим
Вікторович

Молодший
бакалавр

071 «Облік і
оподаткування»

1

4.

Старосільська
Валерія Віталіївна

І (бакалаврський)

071 «Облік і
оподаткування»

1

5.

Іванюк
Петрович

І (бакалаврський)

071 «Облік і
оподаткування»

2

6.

Крижановський
В’ячеслав
Олександрович

І (бакалаврський)

071 «Облік і
оподаткування»

2

7.

Кругла
Юріївна

Ольга

ІІ (магістерський)

071 «Облік і
оподаткування»

1

8.

Гайдар
Юріївна

Ірина

ІІ (магістерський)

071 «Облік і
оподаткування»

1

9.

Боровков
Тарасович

Єгор

І (бакалаврський)

072 «Фінанси,
банківська справа та

1

Вадим

страхування»
10.

Щиковська
Вікторія Вікторівна

І (бакалаврський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

11.

Ткаченко
Сергійович

Єгор

І (бакалаврський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

12.

Устименко Вадим
Андрійович

І (бакалаврський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

4

13.

Голомьодова Інна
Олександрівна

І (бакалаврський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

2

14.

Динда Олександр
Олександрович

ІІ (магістерський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

15.

Конченко
Костянтин
Григорович

ІІ (магістерський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

16.

Савчук
Руслан
Миколайович

ІІ (магістерський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

17.

Павленко
Гліб
Анатолійович

ІІ (магістерський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

18.

Мороз
Олег
Владиславович

ІІ (магістерський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

19.

Кононенко Валерія
Євгенівна

ІІ (магістерський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

20.

Матушкін
Євген
Олександрович

ІІ (магістерський)

072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»

1

21.

Газимагомаєв Алім
Рустамович

І (бакалаврський)

073 «Менеджмент»

1

22.

Єршова
Артемівна

Таїсія

І (бакалаврський)

073 «Менеджмент»

1

23.

Качекан

Дмитро

І (бакалаврський)

073 «Менеджмент»

1

Сергійович
24.

Кохтєв
Павлович

25.

Кирило

І (бакалаврський)

073 «Менеджмент»

1

Крищенська
Анастасія
Станіславівна

І (бакалаврський)

073 «Менеджмент»

1

26.

Тарасов В’ячеслав
Олегович

ІІ (магістерський)

281 «Публічне
управління та
адміністрування»

1

27.

Теня
Анастасія
Володимирівна

ІІ (магістерський)

281 «Публічне
управління та
адміністрування»

1

28.

Федосенко Денис
Володимирович

І (бакалаврський)

075 «Маркетинг»

1

29.

Шиян
Сергійович

І (бакалаврський)

075 «Маркетинг»

1

30.

Язовітченко
Вікторія
Володимирівна

Молодший
бакалавр

051 «Економіка»

1

Денис

11. Передати повноваження вченої ради університету до вчених рад факультетів
щодо обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів на 1 рік, в зв’язку з великою
кількістю претендентів.
12. Затвердити вартість навчання слухачів Центру фахової передвищої та
професійної освіти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва:
12.1. підготовче відділення
КЕКВ

Сума, грн

2111

Заробітна плата

2643,81

2120

Нарахування на заробітну плату

581,64

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

24,30

2230

Продукти харчування

22,26

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

90,92

2250

Видатки на відрядження

43,83

2271

Оплата теплопостачання

100,18

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

69,69

2273

Оплата електроенергії

183,69

2274

Оплата природного газу

2,36

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів

3,63

2800

Інші поточні видатки

3110

Придбання обладнання
користування

215,36
і

предметів

довгострокового

Всього

18,35
4000,00

12.2. підготовчі курси, один предмет
КЕКВ

Сума, грн

2111

Заробітна плата

677,04

2120

Нарахування на заробітну плату

148,95

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

16,20

2230

Продукти харчування

22,26

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

45,46

2250

Видатки на відрядження

43,83

2271

Оплата теплопостачання

50,09

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

69,69

2273

Оплата електроенергії

73,48

2274

Оплата природного газу

2,36

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів

3,63

2800

Інші поточні видатки

28,68

3110

Придбання обладнання
користування
Всього

і

предметів

довгострокового

18,35
1200,00

13. Затвердити до участі в обласному конкурсі «Найкращий молодий
науковець Харківщини» за напрямом «Раціональне природокористування» наукову
роботу кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри зоології та
ентомології ім. Б.М. Литвинова Станкевича Сергія Володимировича «Захист ярих
олійних капустяних культур від сисних шкідників у Східному Лісостепу України».
14. Рекомендувати до друку:
14.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Страхування» для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська

справа та страхування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм» підготовленого
доктором економічних наук Олійником О.В. і кандидатом економічних наук
Нагаєвою Г.О.
14.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Фінанси» для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 073
«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» підготовленого
кандидатами економічних наук, доцентами кафедри фінансів Міщенко В.С. і
Нагаєвою Г.О.
14.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Intellectual Business» для іноземних
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051
«Економіка» підготовленого доктором економічних наук Ломовських Л.О.,
кандидатами економічних наук Філімоновим Ю.Л., Єфремовою Н.О.,
Мещеряковим В.Є.
14.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Зовнішньоекономічна діяльність» для
здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 051
«Економіка» підготовленого доктором економічних наук Л.О. Ломовських,
кандидатами економічних наук Філімоновим Ю.Л., Єфремовою Н.О.,
Мещеряковим В.Є., аспірантом Марченко М.В.
14.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Маркетинг» для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073
«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування»
підготовленого кандидатами економічних наук, доцентами кафедри маркетингу,
підприємництва і організації виробництва Пахучою Е.В., Шелудько Р.М.,
Білоусько Т.Ю.
14.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Фінанси аграрних підприємств»
підготовленого кандидатами економічних наук, доцентами Горохом О.В.,
Скоромною О.Ю.
14.7. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Загальна педагогіка» для підготовки
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 015
«Професійна освіта» підготовленого кандидатами педагогічних наук, доцентами
Євсюковим О.Ф., Чупахіним С.А.
14.8. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Практикум з психології» для підготовки
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201
«Агрономія» підготовленого канд. пед. наук, доцентом Євсюковим О.Ф.,
викладачем Ляшко І.А.
14.9. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Педагогічні технології» для підготовки
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 015
«Професійна освіта» підготовленого канд. пед. наук, доцентом Євсюковим О.Ф.
14.10. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Туристичне краєзнавство» для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242
«Туризм» підготовленого канд. геогр. наук, доцентом кафедри інформаційних
технологій, консалтингу і туризму Ткаченко Т.Г.
14.11. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Екологічна безпека і контроль» для
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101
«Екологія» підготовленого кандидатами сільськогосподарських наук, доцентами
Станкевичем С.В., Головань Л.В.

14.12. МОНОГРАФІЮ «Пероноспороз огірка корнішонного типу та
імунологічний потенціал селекційного матеріалу». Автори: Черненко В.Л.,
Бондаренко С.В., Станкевич С.В., Забродіна І.В.
14.13. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія
Біологія». Вип. 3 (51) за 2020 рік.
15.Затвердити коефіцієнти та розрахунок
педагогічних працівників на 01 жовтня 2020 р.
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