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ЗВІТ РЕКТОРА 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

УЛЬЯНЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА 

за період перебування на посаді (з 20 квітня по 27 листопада 2017 р.) 

 

Наказом МОН № 1086 від 25.07.2017 р. було затверджено Наглядову раду 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на 2017-2022 рр., яку очолює перший заступник голови 

ХОДА Беккер Марк Льович. 

Нижче наведені окремі напрями життєдіяльності університету та основні 

здобутки, отримані за звітний період. 

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

1. Університет закінчив напружену та складну вступну кампанію-2017 

на достатньому рівні для нормальної життєдіяльності у наступному навчальному 

році. 

За освітнім бакалаврським рівнем на денну форму зараховано 341 студента 

(з них 180 осіб на бюджетну, 161 осіб на контрактну форму) , що на 18 осіб 

більше порівняно із 2016 р. Географія набору представлена Харківською, 

Донецькою, Луганською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, 

Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською та Кіровоградською областями. 

На заочну форму зараховано 89 бакалаврів (з них 41 за бюджетною 

формою, 48 осіб – за контрактом), що на 74 особи менше рівня попереднього 

року. Це зниження відбулося за рахунок суттєвого зниження вступників на 

старші курси після технікумів та коледжів, тому це є характерною динамікою для 

всіх вишів України. 

Державне замовлення за бакалаврським рівнем виконане на 95%. 

На освітній магістерський рівень денної форми зараховано 353 особи (168 

за бюджетною формою та 185 осіб за контрактом), що на 25 осіб нижче минулого 

року за рахунок зниження контингенту випуску бакалаврів. В той же час, 

зафіксоване суттєве зростання контингенту вступників до магістратури з 

дипломами бакалавра інших вишів м. Харкова. 

На освітній магістерський рівень заочної форми зараховано 277 осіб (50 за 

бюджетною формою та 227 осіб за контрактом). 
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Державне замовлення за освітнім магістерським рівнем виконане на 100%. 

Тобто, на освітні бакалаврський та магістерський рівень зараховано 1047 

осіб, що на 169 осіб менше минулого року і пов`язане з рядом об’єктивних 

обставин, згаданих вище. 

2. Підготовлено 4 ліцензійні справи на здійснення освітньої діяльності 

за бакалаврським рівнем за спеціальностями 101 «Науки про Землю», 015 

«Професійна освіта», 208 «Агроінженерія», 206 «Садово-паркове господарство».  

Розпочато роботу з формування ліцензійних справ за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини».  

3. В університеті ведеться потужна профорієнтаційна робота, зокрема 

22 квітня, 13 травня, 21 жовтня відбулися Дні відкритих дверей ХНАУ, на які 

завітали понад 1000 абітурієнтів із 7 регіонів України. Співробітники 

університету постійно відвідують школи та технікуми Харківської, Сумської, 

Полтавської, Чернігівської та Донецької областей з активною профорієнтацією, 

що довело свою ефективність, оскільки численні вступники цього року 

причиною вступу назвали зустрічі із нашими викладачами. 

 

ІІ. НАУКОВА РОБОТА 

1. Підготовлено і подано для участі в конкурсі фінансування за рахунок 

держбюджету 2 наукових проекти кафедр ґрунтознавства і екології та 

біотехнології, які вже пройшли попередню експертизу й отримали позитивні 

оцінки. 

2. Активізована робота по виконанню госпдоговірних тематик з метою 

наповнення коштами спецфонду університету. 

3. Продовжують систематично виходити 5 серій Вісника ХНАУ, які є 

фаховими виданнями. 

4. 30 серпня виноситься на засідання вченої ради науковий проект 

молодих вчених для фінансування за рахунок держбюджету починаючи з осені 

2017 р. 
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5. У квітні-травні на базі університету відбулися Всеукраїнські 

студентські олімпіади з навчальних дисциплін «Захист рослин» та 

«Ґрунтознавство». 

6. 24-25 травня відбулася підсумкова наукова конференція 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів. 

7. 12 червня спеціальність «Облік і оподаткування» акредитовано за 

програмою СІМА Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів 

Великобританії, який включає 1300 університетів світу. В Україні всього 9 ВНЗ 

акредитовано за цією програмою, тому наше входження до цієї інституції є 

вагомим науковим здобутком. 

8. Відбулося виїзне засідання вченої ради університету на базі 

Науково-виробничого центру «Дослідне поле ХНАУ», під час якого здійснилося 

прийняття дослідів технологічних кафедр університету та окреслено основні 

проблемні аспекти функціонування дослідного поля та можливі шлях їх 

вирішення. Наразі розпочато формування матеріалів для фото альманаху 

«Дослідне поле». 

9. Активізовано роботу з реєстрації наукових праць викладачів у 

інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки» та 

пошуковій системі Google Scholar, що суттєво вплинуло на підвищення місця 

університету в офіційному консолідованому рейтингу ВНЗ України із 198-ї 

позиції у 2016 р. до 128 позиції у І-му півріччі 2017 р. 

10. Відкрито та плідно функціонують спеціалізовані вчені ради із 

розгляду кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та 

управління національним господарством», «Агроґрунтознавство і агрофізика», 

«Рослинництво», «Фітопатологія». 

11. Створено університетський репозитарій eKhNAUIR. 

12.  23 жовтня відбулася конференція, присвячена 90-річчю від дня 

народження професора Г. Ф. Наумова та 80-річчю заснування кафедри генетики, 

селекції та насінництва. 
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13. 28-29 листопада відбулася Всеукраїнську науково-практична 

конференція: « Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні 

засади», присвячена 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і 

правових дисциплін. 

14. 20 викладачів університету отримали сертифікат володіння 

англійською мовою рівня В2. 

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА  

1. Вагомою подією стало те, що університетський хор «Жайвір» в 

черговий раз підтвердив статут народного. 

2. 20 квітня студенти ХНАУ прийняли участь у гала-концерті міського 

конкурсу художньої самодіяльності «Студентська весна-2017», де одна із наших 

студенток факультету менеджменту і економіки (Валерія Демчук) завоювала 1 

місце. 

3. 4 травня на базі ХНАУ відбулися спортивно-військові змагання на 

першість шкіл Харківського району «Вогневий рубіж», в якому взяли участь 18 

шкіл району. 

4. 18 травня університет прийняв участь у Всеукраїснькому 

святкуванні Дня вишиванки, якому були задіяні студенти, викладачі, жителі 

Харківського району та Роганської об`єднаної територіальної громади. 

5. 19 травня кращі учасники художньої самодіяльності ХНАУ достойно 

представили вуз на регіональному етапі фестивалю художньої самодіяльної 

творчості серед аграрних ВНЗ «Софіївські зорі – 2017», завоювавши 4 дипломи 

І ступеня, 3 дипломи ІІ ступеня та 1 диплом ІІІ ступеня. 

6. 19-21 травня молодіжна команда ХНАУ прийняла участь у 

Харківському обласному зльоті молодіжних об’єднань «Острів скарбів», який 

проходив на базі «Орлятко» у селищі Кочеток Чугуївського району.  

7. 20 травня  та 11 листопада 2017 р. представники ХНАУ взяли участь 

у ІI та ІІІ Міждисциплінарному науковому квесті «Пошуки скарбів науки» серед 

харківських вищих навчальних закладів і наукових установ та вибороли почесне 

ІІІ місце. 
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8. 24-27 травня 2017 року делегація ХНАУ прийняла участь у ХІХ 

зльоті студентських лідерів аграрної освіти, який проходив на базі НУБІП 

України. 

9. 27 травня відбувся День випускника ХНАУ, на який прибули 

близько 400 випускників усіх факультетів 

10. 2 червня в актовій залі ХНАУ імені В.В. Докучаєва відбулося 

феєричне святкування Дня захисту дітей – до університету завітав зразковий 

театр танцю Київського району м. Харкова «Росинка».  

11. 6-7 червня команда ХНАУ отримала першість, здобувши кубок 

Аграрної ліги КВН України. 

12. 9 червня делегація ХНАУ прийняла участь у відкритті Днів Литви у 

Харкові. 

13. 23-24 червня на базі університету відбувся фестиваль пісенної поезії 

«Время Визбора», на який завітало понад 200 шанувальників бардівської пісні. 

14. 7 липня студенти та керівництво університету спільно з Роганською 

територіальною громадою прийняли участь в організації народного свята Івана 

Купала. 

15. 13 липня було підписано договір про співпрацю між ХНАУ та 

військово-патріотичним об`єднанням «Динамо» в частині патріотичного 

виховання молоді та пропагування здорового способу життя. 

16. ХНАУ взяв участь у регіональному етапі організаційно-діяльністної 

гри «Студреспубліка», який відбувся 29-30 липня на базі «Фельдман-Екопарку». 

17. Відбуваються відкриті зустрічі із Об`єднанню радою студентського 

самоврядування, під час яких обговорюються нагальні проблеми молодіжної 

політики університету. 

18. Під час літніх канікул проведено численні екскурсії для школярів м. 

Харкова, які включали в маршрут дендропарк та музей історії ХНАУ. 

19. В рамках святкування Дня державного Прапора та 26-ї річниці 

Незалежності України делегація ХНАУ прийняла участь у піднятті прапора та 

покладанні квітів разом з керівництвом Харківської області. Також в 



6 

 

університеті оголошено конкурс творчих робіт серед студентів «Незалежна 

Україна моїми очима». 

20. 18-22 вересня вперше відбувся тиждень першокурсника ХНАУ. 

21. 21 вересня на території ХНАУ традиційно відбувся 

загальноуніверситетський туристичний зліт студентів нового набору.  

22. 23 вересня  активісти Об`єднаної ради студентського 

самоврядування на чолі з ректором взяли участь у міжвузівській акції 

«Мистецтво об`єднає молодь». 

23. 27 вересня відбулися військово-спортивні змагання серед 

факультетів «Вогневий рубіж» 

24. 28 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, на 

майданчику біля Харківського національного академічного театру опери та 

балету імені М.В. Лисенка 40 студентів ХНАУ прийняли участь у масштабній 

соціокультурній акції «Молодь читає – Харківщина процвітає!». 

25. 5 жовтня відбулося масштабне святкування 201-ї річниці з дня 

заснування університету, в рамках якого відвся святковий концерт, висадка 

дерев на території гуртожиктів та перший марафон «Run for life». 

26. 25 жовтня студенти університету прийняли участь у Благодійному 

балі патріотів. Ця подія об’єднала волонтерів, учасників АТО та їх сімей, а також 

патріотичну молодь Харківщини. Основна мета заходу – збір коштів для 

допомоги дітям сімей військових, загиблих у зоні АТО. 

27. 2 листопада було проведено перший фестиваль-конкурс художньої 

самодіяльності між факультетами «ДокучаєвFEST–2017», в якому взяли участь 

студенти нового набору. 

28. 24 листопада у м. Куп`янськ Харківської області делегація ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва взяла участь в урочистому відкритті скульптурної композиції по 

мотивам робіт майстра мікромініатюр зі світовою славою, випускника ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва Миколи Сядристого. 

http://knau.kharkov.ua/news/kulturno-massova-dyalnst/1883-4-listopada-u-m-kupyansk-harkvskoyi-oblast-delegacya-hnau-m-vv-dokuchayeva-na-chol-z-rektorom-ov-ulyanchenkom-vzyala-uchast-v-urochistomu-vdkritt-skulpturnoyi-kompozicyi.html
http://knau.kharkov.ua/news/kulturno-massova-dyalnst/1883-4-listopada-u-m-kupyansk-harkvskoyi-oblast-delegacya-hnau-m-vv-dokuchayeva-na-chol-z-rektorom-ov-ulyanchenkom-vzyala-uchast-v-urochistomu-vdkritt-skulpturnoyi-kompozicyi.html
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29. 24 листопада представники ХНАУ ім. В.В. Докучаєва взяли участь у 

відкритті Всеукраїнської кампанії «16 днів активізму проти насильства щодо 

жінок». 

IV. ЗВ`ЯЗОК ХНАУ З ВИРОБНИЦТВОМ 

1. У травні представники ХНАУ ім. В.В.Докучаєва взяли участь в IX 

Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство в туризмі». Який 

відбувся в готелі «Premier Palace Hotel Kharkiv». 

2. У травні представники ХНАУ ім. В. В. Докучаєва прийняли участь в 

засіданні ініціативної групи щодо співпраці державних органів влади з вищими 

навчальними закладами. 

3. У червні було підписано договір про співпрацю та партнерство у 

сфері туризму між Управління культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації. В рамках цього договору наш університет  

«безкоштовно» вперше взяв участь у  туристичній виставці «Харківщина: 

туристичні відкриття»   та договір про співпрацю між ОКЗ «Харківський 

організаційно-методичний центр туризму» та ХНАУ, презентовані цікаві 

туристичні об'єкти серед яких єдиний в Україні Музей "Генезису і картографії 

ґрунтів", Музей кафедри лісівництва О.Б. Остапенко, дендропарк з дослідним 

господарством та рекреаційні зони.  

4. 16 червня підписано угоду із «Харківським ІТ-кластером» - 

об’єднанням підприємств, які працюють у галузі високих та інформаційних 

технологій. Університетом та кластером ведеться спільна робота із ліцензування 

та відкриття спеціальності за спеціальністю «Інженерія програмного 

забезпечення» для підготовки ІТ-фахівців, в першу чергу, для галузі сільського 

господарства. 

5. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва розпочав активну співпрацю із концерном 

УПЕК, до якого входить завод «Лозівські машини» - лідер 

сільськогосподарського машинобудування України. На «Дні Поля Лозівських 

машин – 2017» відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю із 

Національним кластером сільськогосподарського машинобудування, що 
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об’єднує провідні аграрні університети України, науково-дослідні установи та 

підприємства машинобудування. В рамках партнерства передбачається 

створення на базі Університету лабораторії точного землеробства, для якої 

передаються грунтообробні машини та техніка для обробки посівів виробництва 

«Лозівських машин». На даний момент для проведення випробувань та дослідів 

передається машина для внесення сипучих добрив, вартістю 1,8 млн. грн. 

6. 19 серпня в рамках святкування 80-річчя ДП «ДГ «Елітне» Інстиуту 

рослинництва імені Юр`єва НААН України було здійснено домовленість про 

відродження філії ХНАУ на виробництві та збільшення чисельності студентів, 

які проходять виробничу практику. 

7. 5-6 жовтня університет прийняв участь у виставці «Агропорт-2017», 

в рамках якої вперше було проведено «День поля» на території земельних угідь 

ХНАУ, 

8. 10 жовтня 2017 р. в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва відбулася зустріч 

студентів із представниками корпорації Philip Morris International (PMI), її 

афілійованої компанії Philip Morris Ukraine (PMU). 

9. 8 вересня 2017 р. відбулася зустріч студентів четвертого – п’ятого 

курсів зі спеціальності «Агрономія» та «Захист рослин» з представниками 

української компанії Кернел. 

 

V.  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. За звітній період розпочато рекламу Університету для запрошення до 

навчання іноземних громадян. Підготовано (та видано зусиллями організацій-

контрактерів) англомовні та арабськомовні постери Університету, які розміщено 

у середніх школах Королівства Марокко, Йорданії, Саудівської Аравії, Єгипту, 

Ірану, Іраку, Пакистану та Туреччини. 

2. Проведено ліцензування Університету у Міністерстві освіти Королівства 

Марокко, і з 01 серпня 2017 р. диплом ХНАУ ім. В.В. Докучаєва визнають 

роботодавці у Марокко. Підготовано пакети документів для ліцензування 

Університету в Міністерстві освіти Іраку та Міністерстві праці Туреччини. 
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3. Для підвищення якості та кількості набору на навчання іноземних 

громадян, на базі офісу партнерської компанії «Мутазакі» 10 серпня 2017 р. 

відкрито представництво ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у м. Рабат (столиці 

Королівства Марокко), що є центром найбільшої аграрної області. Новий офіс 

дав значний результат у наборі: із 81 виданого запрошення на навчання (станом 

на 22.08.2017 р.) 48 – для громадян Королівства Марокко. Адміністрацією 

Університету налагоджена ефективна співпраця із Посольством України у 

Королівстві Марокко з метою швидкого та безперешкодного видання 

довгострокових віз на навчання в Університеті. Крім того, формується група для 

навчання у магістратурі за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» для студентів-громадян Нігерії (на даний момент прийнято на 

навчання 7 осіб, оформлюються документи для 3 осіб). 

4. Збільшено кількість організацій-контрактерів, які надають послуги із 

рекрутингу абітурієнтів до Університету із закордону. Станом на 28.08.2017 р. 

підписано угоди із 4 фірмами, що набирають іноземців на навчання у Королівстві 

Марокко, Єгипті, Йорданії, Пакистані та Туркменістані. Всього, як зазначено 

вище, видано 81 запрошення на навчання. 

5. Відповідно до досягнутих результатів для збільшення набору, готується 

до відкриття підготовче відділення для попередньої мовної та фізико-

математичної підготовки іноземних громадян, які після проходження 

підготовчих курсів, вступатимуть на 1 курс навчання до Університету. Вже у 

жовтні розпочнеться робота із збільшення ліцензійного об’єму підготовчого 

відділення зі 100 до 300 місць, що дозволяють загальні ліцензійні умови. 

Звичайно, виникне проблема із необхідністю залучення додаткових викладачів 

для мовної підготовки іноземних громадян. 

6. Після отримання віз на навчання в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, із 

допомогою фірм-контрактерів, Університет розпочне роботу із приведення до 

ладу кімнат у гуртожитках. 

7. У травні 2017 р. розпочато співпрацю із найрейтинговішим аграрним 

університетом Республіки Польща – Краківським аграрним університетом імені 



10 

 

Хуго Колотая, який є польським братом-близнюком ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Із 

ректором Краківського аграрного університету професором Станіславом Сади 

досягнуто домовленості щодо підготовки програм подвійних дипломів між 

нашими вищими навчальними закладами за магістерськими програмами.  

8. Університетом підписано угоду із польською компанією «Пол Натураль 

Сістемс», що працює у галузі утилізації відходів рослинництва і харчової 

промисловості та виробництві чистої електричної енергії.  

9. У 2017-18 н.р. планується укладання угод із наступними університетами 

(вже ведуться переговори): Дрезденський технологічний університет 

(Федеративна Республіка Німеччина); Люблінський політехнічний університет 

(Республіка Польща); Вища школа економіки та публічної адміністрації 

(Республіка Польща); Опольський арграрний університет (Республіка Польща); 

Королівський міжнародний технологічний університет м. Рабату (Королівство 

Марокко); Університет Касаблани (Королівство Марокко); Каїрський аграрний 

університет (Єгипет). Крім того, буде посилено співпрацю із аграрними 

підприємствами та асоціаціями Європейського Союзу для організації 

проходження практик студентами ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

10. Проводиться робота із комерціалізації конкурентноспроможних 

розробок вчених Університету. У звітному періоді проведено зустріч вчених 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва із професором Чарльзом Ватехітом із Корнельського 

Університету, США (найрейтинговіший аграрний університет світу!), що 

очолює міжнародний фонд «Фенікс», який фінансує сучасні аграрні наукові 

дослідження (участь у зустрічі взяли Дегтярьов В.В., Ачасов А.Б., Ігнатьєв С.Є.). 

11. Прологновано договір у рамках співпраці Федерації «Обміни Франція-

Україна» (FEFU) та ХНАУ ім. Докучаєва. 

12. 16-17 вересня у нашому університеті відбулась знакова подія – вперше 

в історії університету 41 викладач та 2 студенти прийняли участь у дводенному 

тренінгу з міжнародного розвитку університету.  
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VІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2017 р. на спеціальний рахунок Університету надійшло 20575904,50 грн. 

З них було використано на заробітну плату (з нарахуваннями) 14444538,47 грн 

та на сплату комунальних послуг – 2945153,08 грн (усього використано 

20808443,75 грн). 

До загального фонду Університету надійшло 65203938,89 грн. З них було 

використано за такими напрямками: 

1. Заробітна плата (з нарахуваннями) – 42699471,90 грн.  

2. Комунальні послуги – 12121999,67 грн.  

3. Стипендія – 9717764,02 грн.  

4. Харчування сиріт – 628518,94 грн.  

5. Придбання одягу –30612,50 грн.  

Усього – 65203938,89 грн.  

Зі спеціального фонду на розвиток матеріально-технічної бази у 2017 р. 

було використано такі кошти (табл. 2). 

Використання коштів спеціального фонду на розвиток 

матеріально-технічної бази в Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2017 р. 

 

Об’єкт придбання Сума, грн 

Сервер НР 97200,00 

Культиватор вертикальний фрезерний 49000,00 

Комп’ютерна техніка 168343,00 

Всього 314543,00 

  

Крім того, у звітному періоді в Університеті на виконання ремонтних та 

відновлювальних робіт було використано такі кошти (табл. 3). 

 

Використання коштів на виконання ремонтних 

та відновлювальних робіт  у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 

у 2017 р. 

Вид робіт Сума, грн 

Випробування електромережі 22870,00 

Придбання запасних частин і витратних 

матеріалів для автомобільної і 

сільськогосподарської техніки 

131798,00 
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У 2017 р. від оренди майна Університетом було нараховано 361892,23 грн 

орендної плати, отримано – 314461,95 грн. 

Університет не має боргів за комунальні послуги. Борг є лише за опалення 

2016 р., наразі ця справа вирішується у судовому порядку. 

У липні групою ініціативних випускників економічного та агрономічного 

факультетів ХНАУ було засновано Благодійну організацію «Благодійний фонд 

«Мій агроуніверситет». ЇЇ мета – фінансова допомога університету в ряді 

проектів, перший з яких – відродження будиночків дослідного поля ХНАУ та 

будівництво навчально-презентаційного комплексу на їх базі. 

Вагомим здобутком стало публічне визнання здобутків колишніх 

співробітників та відомих випускників ХНАУ, які все життя працювали на благо 

університету і допомагали йому. Рішенням вченої ради університету було 

присвоєно звання почесного професора університету наступним особам: 

- Добряк Дмитро Семенович 

- Брюховецький Іван Миколайович 

- Михайлова Любов Іванівна 

- Грашко Юрай 

- Македонський Анатолій Васильович 

- Савченко Василь Дмитрович 

- Сирий Микола Михайлович 

- Лисенко Володимир Пилипович 

- Болотських Олександр Степанович 

- Анічін Леонід Михайлович 

- Філоненко Олександр Семенович 

- Кулешов Михайло Миколайович 

- Проскурнін Микола Васильович 

- Фурсова Ганна Кіндратівна 

- Білоусько Володимир Семенович 

- Шиян Віктор Йосипович. 
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