
РІШЕННЯ 
Науково-методичної ради  

Одеського національного університету  імені І.І. Мечникова  

від 25 червня 2020 року (протокол № 5) 

 

УХВАЛИЛИ: 

По першому питанню порядку денного: 

Схвалити  та рекомендувати до розгляду та затвердження на засіданні 

Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова: 

1. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Історія та археологія» (спеціальність  032 Історія та археологія); 

2. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Філософія» (спеціальність 033 Філософія); 

3. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Філологія» (спеціальність 035 Філологія); 

4. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Економіка» (спеціальність 051 Економіка); 

5. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Політологія» (спеціальність 052 Політологія); 

6. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Психологія» (спеціальність 053 Психологія); 

7. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Соціологія» (спеціальність 054 Соціологія); 

8. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Менеджмент» (спеціальність  073 Менеджмент); 

9. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Право» (спеціальність  081 Право); 

10. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Біологія» (спеціальність 091 Біологія ); 

11. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Фізика та астрономія» (спеціальність 104 Фізика та астрономія); 

12. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Математика» (спеціальність 111 Математика); 

13. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Міжнародні економічні відносини» (спеціальність 292 

Міжнародні економічні відносини); 

14. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Комп’ютерна інженерія» (спеціальність 123 Комп’ютерна 

інженерія); 

15. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Туризм» (спеціальність 242 Туризм); 

16. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Соціальна робота» (спеціальність 231 Соціальна робота); 



 

17. Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» (спеціальність 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)); 

18. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «105  

Прикладна фізика та наноматеріали» (спеціальність  105  Прикладна 

фізика та наноматеріали); 

19. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «162 

Біотехнології та біоінженерія» (спеціальність  162 Біотехнології та 

біоінженерія); 

 

 

20. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Журналістика» (спеціальність 061 Журналістика); 

21. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Науки про Землю» (спеціальність 103 Науки про Землю); 

22. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Географія» (спеціальність 106 Географія); 

23. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Обчислювальна математика, методи математичної фізики, 

варіаційне числення та теорія оптимального керування та механіки» 

(спеціальність  113 Прикладна математика); 

24. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Комп’ютерні науки» (спеціальність 122 Комп’ютерні науки); 

25. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Біотехнології та біоінженерія» (спеціальність 162 Біотехнології 

та біоінженерія); 

26. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Українська  мова та література» (спеціальність 035 Філологія,   

спеціалізація 035.01 Українська  мова та література); 

27. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша 

болгарська»» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.032 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська); 

28. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Слов’янські  мови та   літератури  (переклад  включно ): перша  

російська» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.034 

Слов’янські  мови та   літератури  (переклад  включно): перша  

російська); 

29. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська); 

30. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Германські мови та літератури (переклад включно),  перша – 



німецька» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 

Германські мови та літератури (переклад включно),  перша – німецька); 

31. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Романські мови та літератури (переклад включно),  перша – 

іспанська» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.051 

Романські мови та літератури (переклад включно),  перша – іспанська); 

32. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – 

французька» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька); 

33. Освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти 

«Прикладна лінгвістика (Applied Linguistics)» (спеціальність 035 

Філологія, спеціалізація 035.10 Філологія); 

34. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

«Фізика та астрономія» (спеціальність 104  Фізика та астрономія); 

35. Освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «105  

Прикладна фізика та наноматеріали» (спеціальність  105  Прикладна 

фізика та наноматеріали); 

36. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Середня освіта (фізика)» (спеціальність 014 Середня освіта (фізика)); 

37. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Українська мова та література» (спеціальність 035 Філологія, 

спеціалізація 035.01 Українська  мова та література); 

38. Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти «Мова і література (болгарська, українська)» (спеціальність 035 

«Філологія», спеціалізація 035.032 – слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – болгарська); 

39. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Слов’янські  мови та   літератури  (переклад  включно): перша  

російська» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.034 

Слов’янські  мови та   літератури  (переклад  включно): перша  

російська); 

40. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська); 

41. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Германські мови та літератури (переклад включно),  перша – німецька» 

(спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та 

літератури (переклад включно),  перша – німецька);  

42. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Романські мови та літератури (переклад включно),  перша – іспанська» 

(спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.051 Романські мови та 

літератури (переклад включно),  перша – іспанська); 



43. Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти «Романські мови та літератури (переклад включно),  перша – 

французька» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 

Романські мови та літератури (переклад включно),  перша – 

французька). 

44. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Економіка і правове регулювання бізнесу» (спеціальність 051 

Економіка); 

45. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «091 

Біологія» (спеціальність  091 Біологія); 

46. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фізика 

та астрономія» (спеціальність 104  Фізика та астрономія);  

47. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Комп’ютерні науки» (спеціальність 122 Комп’ютерні науки); 

48. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Комп’ютерна обробка та аналіз даних» (спеціальність 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології); 

49. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Соціальна робота» (спеціальність 231 Соціальна робота). 

 

По другому питанню порядку денного: 

1. Підтримати клопотання Вченої ради філологічного факультету та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  довідковому 

виданню «Фразеологический словарь русских говоров Одесщины» 

(автор: доц. Арефьєва Н. Г). 

2. Підтримати клопотання Вченої ради біологічного факультету та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу практимуму  

«Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка: Практикум для 

студентів природничих спеціальностей денної та заочної форм 

навчання» (автори: Р. В. Бурденюк, С. П. Гвоздій). 

3. Підтримати клопотання Вченої ради біологічного факультету та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу курсу лекцій  

«Теорія і практика оздоровлення людини: Курс лекцій для здобувачів 

вищої освіти немедичного напряму» (автори: Гвоздій С. П., Іванова І. В., 

Бурденюк Р. В.). 

4. Підтримати клопотання Вченої ради факультету хімії та фармації та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  практимуму 

«Аналітична хімія» (автори: Снігур Д. В., Чеботарьов О. М.,  

Гузенко О.М.). 

5. Підтримати клопотання Вченої ради факультету історії та філософії та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  хрестоматії 



«Історія України» для здобувачів першого рівня в/о неспеціальних 

факультетів (автор: Полторак В. М.). 

6. Підтримати клопотання Вченої ради факультету історії та філософії та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  навчально-

методичному посібнику «Історія українського козацтва та його світових 

аналогів ХV-XX ст. Змістовий модуль «Історія козацтва у 

«післякозацьку добу» наприкінці XVIII-XX ст.» (автор: Бачинська О.А.). 

7. Підтримати клопотання Вченої ради факультету хімії та фармації та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  практимуму 

практимум «Аналітична хімія. Якісний аналіз» (автори-укладачі: 

Чеботарьов О. М., Гузенко О. М., Топоров С.В., Хома Р.Є.). 

8. Підтримати клопотання Вченої ради факультету хімії та фармації та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  практимуму 

«Аналітична хімія. Кількісний аналіз (тестові завдання)» (автори: 

Чеботарьов О. М., Топоров С.В., Гузенко О. М., Снігур Д.В.). 

 

 

I. По третьому питанню порядку денного: 

1. Схвалити форми титульної сторінки та листа погодження у формі 

освітньої програми; 

2. Повідомити гарантів освітніх програм про прийняті форми титульної 

сторінки та листа погодження; 

3. Розмістити прийняті форми титульної сторінки та листа погодження 

на сторінці Центру забезпечення якості освіти. 

 

 

 

Голова НМР                                                    В.М. Хмарський 

 

Секретар  НМР                                       О.В. Савастру 

 

 

 


