
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 26 квітня 2021 року (протокол № 13) 

 

Про затвердження наукових напрямів  

та галузей знань, закріплених за  

кафедрами університету 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. щодо 

наукових напрямів та галузей знань, закріплених за  кафедрами університету, 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити пріоритетні напрями наукової діяльності університету: 

1) дослідження проблем наук про життя та розвиток біотехнологій, 

збереження і збагачення біоресурсів та покращення їхньої якості й 

безпечності, збереження біорізноманіття; 

2) дослідження проблем суспільних та гуманітарних наук; 

3) дослідження проблем фізико-математичних і технічних наук 

(інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології; 

інтегровані системи баз даних та знань; національні інформаційні ресурси; 

технології та засоби розробки програмних продуктів і систем; технології та 

засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу 

розв'язання надскладних завдань державного значення). 

2. Затвердити кафедри за науковими напрямами та галузями знань: 

Науковий 

напрям 

Галузь знань Перелік кафедр університету,  

які віднесено до наукового напряму 

Біологія та 

охорона 

здоров’я 

Біологія Кафедра біології людини та імунології 

Кафедра ботаніки 

Охорона 

здоров’я    

Кафедра медицини 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Математичні 

науки та 

природничі 

науки 

Природничі 

науки 

Кафедра географії та екології  

Кафедра хімії та фармації 

Технічні 

науки 

Інформаційні 

технології 

Кафедра інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики 

Суспільні 

науки 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Кафедра економіки, менеджменту та 

адміністрування 

 Кафедра фінансів, обліку та 

підприємництва 

Сфера 

обслуговування 

Кафедра готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу 

Право Кафедра галузевого права 

Кафедра публічного та міжнародного 



права і правоохоронної діяльності 

Освіта/педагогіка Кафедра англійської мови та методики її 

викладання 

Кафедра алгебри, геометрії та 

математичного аналізу 

Кафедра фізики та методики її навчання 

Кафедра педагогіки та психології 

дошкільної та початкової освіти 

Кафедра теорії та методики дошкільної 

та початкової освіти 

Кафедра спеціальної освіти 

Кафедра педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту ім. проф. 

Є. Петухова 

Кафедра медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту 

Кафедра олімпійського та професійного 

спорту 

Кафедра теорії та методики фізичного 

виховання 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

Кафедра психології 

Кафедра соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології 

Гуманітарні 

науки та 

мистецтво 

 

Культура і 

мистецтво 

Кафедра  музичного мистецтва 

Кафедра хореографічного мистецтва 

Кафедра культурології 

Кафедра образотворчого мистецтва і 

дизайну 

Гуманітарні 

науки 

Кафедра англійської філології та 

прикладної лінгвістики  

Кафедра української філології та 

журналістики  

Кафедра німецької та романської  

філології  

Кафедра слов’янської філології та 

світової літератури імені проф. 

О. Мішукова 

Кафедра історії, археології та методики 

викладання 

Загальноуніверситетська кафедра 

філософії та соціально-гуманітарних 

наук 

 



3. Першому проректорові Омельчуку С.А. забезпечити процес  

увідповіднення наукової (науково-технічної) діяльності кафедр із 

затвердженими науковими напрямами (галузями знань). 
 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


