«Затверджую»
Голова вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаева,
проф есор
7-^УЛЬЯНЧЕНКО
Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаева ухвалила (протокол № 2 від 24 лютого
2021 року):
1.
1.1. За результатами таємного голосування з 55 членів вченої ради
проголосували: «за» - 52, «проти» - 2, «недійсних бюлетенів» - 1, присвоїти вчене
звання професора кафедри технічного забезпечення агропромислового виробництва
доктору сільськогосподарських наук Михальченку Степану Адамовичу.
1.2. За результатами таємного голосування з 55 членів вченої ради
проголосували: «за» - 54, «проти» — немає, «недійсних бюлетенів» - 1, присвоїти
вчене звання доцента кафедри фінансів кандидату економічних наук Міщенко Віталії
Сергіївні.
2. 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:
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054 «Соціологія»
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3.

3.1.Звіт про результати зимової екзаменаційної сесії 2020/21 н.р. затвердити.
3.2.Деканам факультетів:
3.2.1. проаналізувати причини незадовільних результатів під час зимової
екзаменаційної сесії та вжити відповідні заходи щодо їх ліквідації;
3.2.2. застосувати комплекс заходів щодо покращення якості освітнього
процесу підготовки здобувачів вищої освіти, а саме:
провести моніторинг стану наповнення навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін в системі дистанційного навчання на платформі
Моосіїе;
активізувати роботу щодо недопущення
проявів академічної
недоброчесності серед здобувачів та працівників університету;
проводити систематичний контроль відвідування занять здобувачами
вищої освіти.
3.3.Завідувачам кафедр забезпечити розміщення в системі дистанційного
навчання на платформі Моосіїе навчально-методичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни згідно навчального навантаження кафедри в повному обсязі.
4. Затвердити терміни навчання здобувачам ОС «молодший бакалавр» та ОС
«бакалавр» заочної форми навчання з 2021/22 н.р., а саме для:
- ОС «молодший бакалавр» - 1 рік 10 місяців;

-

ОС «бакалавр» на базі ПЗСО - 3 роки 10 місяців;
ОС «бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста/молодшого
бакалавра/фахового молодшого бакалавра - 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців,
виходячи із вимог Державних стандартів вищої освіти.
5. Затвердити:
5.1. План видань ХНАУ ім. В.В. Докучаева на 2021 рік.
5.2. Положення про службу головного інженера Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаева.
5.3. в новій редакції Положення про студентське містечко Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева;
5.4. в новій редакції Положення про особливості користування гуртожитками
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева.
5.5. Положення про раду роботодавців агрономічного факультету
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева;
5.6. Положення про випускників агрономічного факультету Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева.
5.7.
Положення про порядок зарахування, відрахування, переривання
навчання, надання академічної відпустки, поновлення і переведення аспірантів і
докторантів, які навчаються у ХНАУ ім. В.В. Докучаева.
6. Рекомендувати на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за
видатні заслуги в сфері вищої освіти доктора біологічних наук, професора кафедри
екології та біотехнології Білецького Євгена Миколайовича.
7. Надати право керівництва аспірантами кандидату економічних наук,
доценту кафедри фінансів Морозовій Ганні Сергіївні за спеціальністю 051
«Економіка» з 25 лютого 2021 р.
8.
Відрахувати зі складу здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти:
8.1.
аспіранта контрактної форми 2-го року навчання спеціальності 201
«Агрономія» Тананіку Артема Сергійовича за порушення п. 4.3 умов договору між
ХНАУ ім. В.В. Докучаева та фізичною особою Тананікою А.С. відповідно до
розділу 5, п. 5.1, пп. 4 і 5 Положення про порядок зарахування, відрахування,
переривання навчання, надання академічної відпустки, поновлення і переведення
аспірантів і докторантів, які нав чаються у ХНАУ ім. В.В. Докучаева, а саме за
заборгованість за навчання за рік в сумі 10000 грн. та за невиконання
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.
8.2. аспіранта контрактної форми навчання 4-го року навчання
спеціальності 051 «Економіка» Шевченка Валерія Миколайовича за порушення п.
4.3 умов договору між ХНАУ ім. В.В. Докучаева та фізичною особою Шевченком
В.М. відповідно до розділу 5, п. 5.1, пп. 4 і 5 Положення про порядок зарахування,
відрахування, переривання навчання, надання академічної відпустки, поновлення і
переведення аспірантів і докторантів, які навчаються у ХНАУ ім. В.В. Докучаева, а
саме за заборгованість за навчання за 1,5 року в сумі 8250 грн. та за невиконання
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.
8.3. аспіранта контрактної форми навчання 4-го року навчання
спеціальності 051 «Економіка» Кітова Владислава Євгеновича за порушення п. 4.3
умов договору між ХНАУ ім. В.В. Докучаева та фізичною особою Кітовим В.М.
відповідно до розділу 5, п. 5.1, пп. 4 і 5 Положення про порядок зарахування,

відрахування, переривання навчання, надання академічної відпустки, поновлення і
переведення аспірантів і докторантів, які навчаються у ХНАУ ім. В.В. Докучаева., а
саме за заборгованість за навчання в сумі 12750 грн. та за невиконання
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.
8.4.
аспіранта контрактної форми навчання 2-го року навчання
спеціальності 201 «Агрономія» Фірсова Олександра Сергійовича за власним
бажанням відповідно до розділу 5, п. 5.1, пп. 1 Положення про порядок зарахування,
відрахування, переривання навчання, надання академічної відпустки, поновлення і
переведення аспірантів і докторантів, які навчаються у ХНАУ ім. В.В. Докучаева.
9. Підтримати кандидатуру доктора біологічних наук, професора, старшого
наукового співробітника відділу генетичного поліпшення рослин Якимчука Руслана
Андрійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента Національної
академії наук України по Відділенню загальної біології за спеціальністю «Генетика
рослин».
10. Внести зміни до складу редакційно колегії журналу Вісник ХНАУ. Серія
Біологія, а саме:
10.1. Вивести зі складу редакційної колегії доктора біологічних наук
Глянька А.К., у зв’язку з виходом на пенсію.
10.2. Ввести до складу редакційної колегії кандидата с.-г. наук, доцента
кафедри ботаніки і фізіології рослин Швиденка М.В.
11. Рекомендувати до друку:
11.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Економічний механізм АПК» для
здобувачів третього освітнього наукового рівня спеціальності 051 «Економіка»
підготовлений доктором економічних наук О.В. Олійником
11.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Моделювання економічних систем»
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073
«Менеджмент», підготовленого канд. екон. наук, доцентом Дьоміною В.М.
11.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
«Менеджмент» для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовленого доктором
економічних наук Гуторовим О.І.
11.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Інвестиційний менеджмент» для
здобувачів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців усіх профілів,
робота яких пов’язана з інвестиційною діяльністю, підготовленого доктором
економічних наук О.І. Гуторовим і Крамаренко К.М.
11.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Теорія та методологія сталого
розвитку аграрного сектора» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051
«Економіка», підготовленого доктором економічних наук Олійником О.В. і
кандидатом економічних наук Морозовою Г.С.
11.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Ділова англійська мова» для здобувачів
другого (магістерського) освітнього рівня спеціалізації «Селекція та генетика с.-г.
культур» підготовленого канд. філол. наук, доцентом, завідуючою кафедри мовних
дисциплін Герман Л.В., викладачем Шастало В.О.
11.7. МОНОГРАФІЮ «Некоторые экологические катастрофы. История,
закономерности, предвидение. Синергетический подход» підготовленого колективом

авторів: Станкевичем С.В., Білецьким Є.М., Малюкіною Д .І., Забродіною І.В .,
Головань Л.В.
11.8. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Моніторинг шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур» для аудиторної та самостійної роботи фахівців
аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації зі спеціальностей 202
«Захист і карантин рослин», 201 «Агрономія» та 101 «Екологія» підготовленого канд.
с.-г. наук, доцентами Станкевичем С.В. та Забродіною І.В.
11.9. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
«Методи польових екологічних
досліджень» для здобувачів освітніх рівнів денної та заочної форм навчання
екологічного напряму, викладачів та фахівців у галузі екології, охорони
навколишнього середовища та збалансованого природокористування, підготовленого
авторами кафедри екології: Головань Л.В., Клименко І.В., Бузіна І.М., Чуприна Ю.Ю.

