
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 30 листопада 2020 року (протокол № 6) 

 

Про укрупнення освітніх програм першого  

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівня 

 
Заслухавши інформацію проректора з навчальної та науково-

педагогічної роботи Кобця В.М. про укрупнення освітніх програм першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівня, 

Вчена рада вирішила: 

1. З 2021-2022 н.р. провести укрупнення освітніх програм факультету 

української та іноземної філології і журналістики: 

Першого (бакалаврського) рівня: 

1. Середня освіта (Мова і література французька) 

2. Середня освіта (Мова і література російська) 

3. Філологія (прикладна лінгвістика) 

4. Філологія (українська мова та література) 

Другого (магістерського) рівня 

1. Філологія (прикладна лінгвістика) 

2. Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша-російська 

3. Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша 

– французька 

4. Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша 

– іспанська 

шляхом включення переліку фахових освітніх компонент із зазначених 

освітніх програм до дисциплін вільного вибору циклу фахової підготовки 

факультету (до 12%) і загальної підготовки університету (до 25%). 

 

2. Проаналізувати у вересні 2021 р. освітні програми факультету 

бізнесу і права, в яких кількість студентів на курсі менше 7 і має спадну 

тенденцію в наборі абітурієнтів та визначити їх як «умовно акредитовані» за 

критеріями укрупнення освітніх програм: 

Першого (бакалаврського) рівня: 

1) Економіка (5,1 студентів на курс) 

Другого (магістерського) рівня: 

2) Економіка (5,1 студентів на курс) 

3) Публічне управління та адміністрування (3,4 студентів на курс) 

4) Менеджмент (4,2 студенти на курс) 

5) Середня освіта (Трудове навчання та технології) (5,9 студентів на 

курс) 

6) Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів 

сільського господарства) (3,5 студенти на курс) 

7) Облік і оподаткування (3 студентів на курс) 



8) Готельно-ресторанна справа (4 студентів на курс) 

9) Туризм (3 студентів на курс) 

 

3. З 2021-2022 н.р. провести укрупнення освітніх програм першого 

(бакалаврського) рівня факультету комп’ютерних наук, фізики та 

математики: 

1. Економіка (економічна кібернетика) 

шляхом включення переліку фахових освітніх компонент із зазначених 

освітніх програм до дисциплін вільного вибору ОП Інформаційні системи та 

технології циклу фахової підготовки факультету (до 12%) і загальної 

підготовки університету (до 25%). 

 

4. Проаналізувати у вересні 2021 р. освітні програми медичного 

факультету, в яких кількість студентів на курсі менше 7 і має спадну 

тенденцію в наборах абітурієнтів та визначити їх як «умовно акредитовані» 

за критеріями укрупнення освітніх програм: 

Першого (бакалаврського) рівня: 

1) Середня освіта (Хімія) (2,3 студенти на курс) 

2) Хімія (2,8 студентів на курс) 

Другого (магістерського) рівня: 

3) Середня освіта (хімія) (0,3 студенти на курс) 

 

5. Проаналізувати у вересні 2021 р. освітні програми факультету 

біології, географії та екології, в яких кількість студентів на курсі менше 7 та 

існує спадна тенденція набору здобувачів і визначити їх як «умовно 

акредитовані» за критеріями укрупнення освітніх програм: 

Першого (бакалаврського) рівня: 

1) Науки про Землю (2,3 студенти на курс) 

Другого (магістерського) рівня: 

2) Екологія (0,4 студенти на курс) 

 

6. Проаналізувати у вересні 2021 р. освітні програми факультету 

психології, історії та соціологів, в яких кількість студентів на курсі менше 7 

та існує спадна тенденція набору здобувачів і визначити їх як «умовно 

акредитовані» за критеріями укрупнення освітніх програм: 

Другого (магістерського) рівня: 

1) Історія та археологія (2,6 студентів на курс) 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


