ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради
Харківського національного
імені В.Н. Каразіна
акіров

РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
з питання: «Про затвердження освітньо-професійних (освітньо-наукових)
програм та навчальних планів здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах
спеціальностей на 2018/2019 навчальний рік»
від 27 квітня 2018 року, протокол № 5
Заслухавши інформацію начальника Управління якості освіти Іваненко Л.О., з
метою вдосконалення освітньої діяльності, вчена рада ухвалила:
1. Затвердити освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми та навчальні
плани здобувачів вищої освіти для провадження освітньої діяльності з
2018/2019 навчального року на першому (бакалаврському), другому
(магістерському) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей:
Рівень вищої освіти ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Спеціальність

/код, назва/

032

Історія та археологія

- ...

Філологія (українська мова та
література)
Філологія (слов'янські мови та
035.034 літератури (переклад включно),
перша - російська)
Філологія (германські мови та
035.041 літератури (переклад включно),
перша - англійська)
Філологія (германські мови та
035.043 літератури (переклад включно),
перша - німецька
Філологія (романські мови та
035.051 літератури (переклад включно),
перша - іспанська)

Назва освітньої програми

Історія та археологія
Українська мова і література
Мова і література (російська)
Англійська мова та література і
переклад та друга іноземна мова
Англійська мова та література і
переклад
Німецька мова та література і переклад
та англійська мова
Німецька мова та література і переклад
Переклад (іспанська та англійська мови)
Переклад (іспанська мова)

10

0

11

Філологія (романські мови та
літератури (переклад включно),
перша - французька)

Французька мова та література і
переклад та англійська мова
Французька мова та література і
переклад
Переклад (арабська та англійська мови)

Філологія (східні мови та
12 035.060 літератури (переклад включно),
перша - арабська)
Філологія (східні мови та
13
035.065 літератури (переклад включно),
14
перша - китайська)
15

Економічна кібернетика

16

Економіка

Міжнародна економіка

051

Переклад (китайська та англійська мови)
Переклад (китайська мова)

18

052

Політологія

Бізнес-аналітика та міжнародна
статистика
Політологія

19

053

Психологія

Психологія

17

20

Соціально-політичні та маркетингові
дослідження
Соціальні комунікації, реклама та
зв’язки з громадськістю
Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю
Журналістика

054

Соціологія

061

Журналістика

24

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

25

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

26

Фінанси, банківська справа та
страхування
Менеджмент організацій

27

Менеджмент бізнес-процесів

21
22
23

28

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності
Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Підприємництво

29
ЗО
31
32
33

081

Право

Право

34

091

Біологія

Біологія
Прикладна фізика

35
36

^

37

Прикладна фізика та
наноматеріали

Медична фізика
Прикладна фізика енергетичних систем
Комп’ютерна фізика

38
39

122

Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки

40

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

41

125

Кібербезпека

Кібербезпека

231

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Соціальна робота

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Соціальна робота

44

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

45

242

Туризм

Туризм

46

281

Публічне управління та адміністрування

47

291

Публічне управління та
адміністрування
Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

42

151

43

Міжнародні економічні відносини

48
49
50

292

Міжнародні економічні
відносини

Міжнародний бізнес
Міжнародна логістика і митна справа
Міжнародні фінанси

51
52

Міжнародна інформація та міжнародні
комунікації

293

Міжнародне право

Міжнародне право

Рівень вищої освіти ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

№
п/п
1

032

2

035.01

3
4
5
6
7

Спеціальність

/код, назва/

Історія та археологія

Філологія (українська мова та
література)
035.034 Філологія (слов'янські мови та
літератури (переклад включно),
перша - російська)
035.041 Філологія (германські мови та
літератури (переклад включно),
перша - англійська)
035.043 Філологія (германські мови та
літератури (переклад включно),
перша - німецька)

035.051 Філологія (романські мови та
літератури (переклад включно),
9
перша - іспанська)
035.055 Філологія (романські мови та
10
літератури (переклад включно),
перша - французька)
11
8

12 035.065 Філологія (східні мови та
літератури (переклад
13
включно),перша - китайська)
14
051
Економіка
15
16

Назва освітньої програми

Історія та археологія
Українська мова і література
Мова і література (російська)
Англійська мова та література і
переклад та друга іноземна мова
Англійська мова та література і
переклад
Німецька мова та література і переклад
та англійська мова
Німецька мова та література і переклад
Переклад (іспанська та англійська мови)
Переклад (іспанська мова)
Французька мова та література і
переклад та англійська мова
Французька мова та література і
переклад
Переклад (китайська та англійська мови)
Переклад (китайська мова)
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Прикладна економіка

17

052

Політологія

Політологія

18

053

Психологія

Психологія

19

054

Соціологія

Соціальні технології
Соціальний менеджмент

20
21

061

Журналістика

Медіакомунікації

22

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування
Менеджмент

Фінанси, банківська справа та
страхування
Менеджмент організацій

23
24

073

25

Бізнес-менеджмент

26
27

Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності
Адміністративний менеджмент

28

Менеджмент

29
ЗО
31

075
076
081

Маркетинг
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Право

34

Підприємництво
Право
Біологія

32
33

Маркетинг

Біохімія
091

Біологія

Генетика

35

Фізіологія людини та тварин

36

Прикладна фізика енергетичних систем
(освітньо-професійна програма)
Комп’ютерна фізика (освітньопрофесійна програма)

37

Експериментальна ядерна фізика та
фізика плазми (освітньо-професійна

38

програма)

39

105

Прикладна фізика та
наноматеріали

програма)

Прикладна фізика (освітньо-наукова

41

програма)

Медична фізика (освітньо-професійна

42

програма)

Медична фізика (освітньо-наукова

43

45
46

програма)

Прикладна фізика (освітньо-професійна

40

44

Експериментальна ядерна фізика та
фізика плазми (освітньо-наукова

програма)

122

Комп’ютерні науки

125

Кібербезпека

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інформаційні управляючі системи та
технології
Безпека інформаційних і комунікаційних
систем
Комп’ютеризовані системи управління
та автоматика

47

242

Туризм

48

292

49

293

Міжнародні економічні
відносини
Міжнародне право

Туризм
Міжнародні економічні відносини
Міжнародне право

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення вченої ради.
Відповідальний: начальник Управління якості освіти Іваненко Л.О.
Термін виконання: до 15.05.2018 р.

