


 3.4. Викладач гуманітарних дисциплін – Голікова Олена Михайлівна – професор 

кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін, кандидат історичних наук, 

доцент; 
3.5. Викладач професійно-орієнтованих дисциплін – Попов Андрій 

Сергійович – професор кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, 

доктор економічних наук, професор; 

3.6. Науковець – Карпець Юрій Вікторович – завідувач кафедри лісівництва 

ім. Б.Ф. Остапенка, доктор біологічних наук, доцент; 

3.7. Молодий науковець – Кучер Леся Юріївна – доцент кафедри прикладної 

економіки і міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, 

доцент. 
 

4. Затвердити Положення про відділ моніторингу та забезпечення якості освіти 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 
 

5. Ввести до складу редакційної колегії Вісника ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

Серії «Економічні науки» проректора з науково-педагогічної та виховної роботи 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кандидата економічних наук, доцента Василішина 

Станіслава Ігоровича. 
 

6. Затвердити Зміни до Правил прийому до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в 

2020 р., затверджених наказом ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 27.12.2019 р. № 1025 

на підставі Наказу Міністерства освіти і науки від 12.10.2020 р. № 1265, реєстрація 

в Міністерстві юстиції України від 28.10.2020 р. № 1058/35341, а саме: 

пункт 4.1. розділу 4 додатку 14 «Правила прийому іноземних громадян та 

осіб без громадянства до Харківського національного аграрного університету ім. 

В. В. Докучаєва на 2020 р.» доповнити абзацом:  

«У 2020/2021 навчальному році прийом заяв і документів від вступників-

іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра (денна та заочна форма 

навчання) проводиться двічі на рік, до 09 грудня 2020 р. та до 11 квітня 2021 р., у 

зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2.»; 

пункт 4.3. розділу 4 додатку 14 «Правила прийому іноземних громадян та 

осіб без громадянства до Харківського національного аграрного університету ім. 

В. В. Докучаєва на 2020 р.» доповнити абзацом:  

 «У 2020/2021 навчальному році зарахування вступників-іноземців для 

здобуття ступенів бакалавра, магістра (денна та заочна форма навчання) 

проводиться двічі на рік, до 15 грудня 2020 р. та до 15 квітня 2021 р., у зв’язку з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2.». 
 

7. Затвердити перерозподіл ліцензованого обсягу між формами навчання 

другого (магістерського) рівня на другий термін вступної кампанії 2020 року 

наступним чином: 

Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Ліцензова-

ний обсяг, 

осіб 

Форма навчання 

Денна Заочна 

073 «Менеджмент» Менеджмент 20 5 15 



281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Публічне управління та 

адміністрування 
30 10 20 

 

8. Рекомендувати до друку: 

8.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Практикум з фінансового та 

управлінського обліку за національними стандартами» підготовленого колективом 

авторів за загальною редакцією професора Огійчука М. Ф.  

8.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Фінансовий менеджмент» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» підготовленого доктором економічних наук, 

професором Олійником О.В. і кандидатом економічних наук, доцентом 

Морозовою Г.С.  

8.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Фінансовий менеджмент» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування» і 073 «Менеджмент» підготовленого доктором економічних наук 

професором Олійником О.В. і кандидатом економічних наук доцентом Морозовою Г.С.  

8.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Геофізика» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 103 «Науки про землю» 

підготовленого доцентами кафедри фізики та вищої математики Авотіним С.С. і 

Ткаченко Т.Г.  

8.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Мікроекономіка» для здобувачів другого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 051 «Економіка» підготовленого колективом авторів за 

загальною редакцією доктора наук з державного управління Пасемко Г.П.  

8.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Гроші та кредит» для здобувачів ОР 

бакалавр спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 

«Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» підготовленого кандидатом економічних наук Євдокімовою М.О.  

8.7. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Іпотека землі та нерухомості» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій» підготовленого колективом кафедри управління 

земельними ресурсами та кадастру за редакцією доктора економічних наук, 

професора Кошкалди І.В. та кандидата економічних наук, доцента Домбровською 

О.А. 

8.8. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Серії «Економічні науки» № 2. 2020.  

 


