
 

НАКАЗ 

 

м. Київ 

 

«28» грудня 2018 року        № 230 

 

Про затвердження змінених 

згідно стандартів вищої освіти 

освітньо-професійних програм 

та навчальних планів  

на 2018/2019 н.р.  

 

У зв’язку із затвердженням стандартів вищої освіти Міністерством освіти 

і науки України, які вводяться в дію на 2018/2019 н.р. після затвердження 

освітньо-професійних програм університету на 2018/2019 н.р. та на виконання 

рішення Вченої ради від 27.12.2018 р. (протокол № 7) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію з моменту підписання наказу освітньо-

професійні програми та навчальні плани на 2018-2019 н.р., що змінені 

відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України стандартів 

вищої освіти для спеціальностей: 

022 Дизайн першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

022 Дизайн другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 

051 Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

071 Облік і оподаткування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 

081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

101 Екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

121 Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти; 

123 Комп’ютерна інженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

181 Харчові технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 
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227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти; 

242 Туризм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

281 Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

3. Директорам Інженерно-технологічного інституту, Інституту економіки 

та менеджменту, Інституту права та суспільних відносин, Інституту 

комп'ютерних технологій, Інституту соціальних технологій, Мелітопольського 

інституту екології та соціальних технологій, Інституту філології та масових 

комунікацій оновити робочі навчальні плани відповідно до оновлених 

навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2018-2019 н.р. до 

18.01.2019 року. 

4. Керівникам територіально відокремлених структурних підрозділів 

використовувати при організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, 

що вступили до університету у 2018 році, змінені навчальні плани та освітньо-

професійні програми. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-

виховної роботи Коляду О. П. 

 

 

Президент  

 

  

 

П. М. Таланчук 

 

 

 

 

 



Погоджено: 

 

Проректор з навчально-виховної роботи     О. П. Коляда  

 


