
 

РІШЕННЯ 

Науково-методичної ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

від 27 серпня 2020 р. 

 

Голова: перший проректор, к.е.н., проф. Стадник Г.В. 

Секретар: заст. нач. НМВ, к.т.н., доц. Глушенкова І.С. 

Присутні: 22 особи з 25 членів НМР 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Освітні програми 2020 року. 

2. Робочі програми навчальних дисциплін вільного вибору на 2020-2021 

навчальний рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: начальника НМВ Рославцева Д.М. про нові редакції освітніх 

програм. 

ВИСТУПИЛИ: І.М. Писаревский, О.А. Попова, М.М. Новікова 

УХВАЛИЛИ: схвалити і представити на затвердження до Вченої ради 

Університету такі освітні програми: 

1.1. Освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія» 2020 року на 

першому (бакалаврському) рівні, спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія 

1.2. Освітньо-професійна програма «Архітектура» 2020 року на першому 

(бакалаврському) рівні, спеціальність 191 Архітектура та містобудування 

1.3. Освітньо-наукова програма «Менеджмент» 2020 року на другому 

(магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент  

1.4. Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» 2020 року на другому 

(магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент 

1.5. Освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою» 

2020 року на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент 

1.6. Освітньо-професійна програма «Менеджмент. Управління проектами» 2020 

року на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент 

1.7. Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 

2020 року на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент 

1.8. Освітньо-професійна програма «Логістика» 2020 року на другому 

(магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент 

1.9. Освітньо-професійна програма «Менеджмент готельного, курортного і 

туристського сервісу» 2020 року на другому (магістерському) рівні, спеціальність 

073 Менеджмент 

1.10. Освітньо-професійна програма «Системна інженерія» 2020 року на другому 

(магістерському) рівні, спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

1.11. Освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія» 2020 року на 

другому (магістерському) рівні, спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія 



1.12. Освітньо-професійна програма «Нафтогазова інженерія та технології» 2020 

року на другому (магістерському) рівні, спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та 

технології 

1.13. Освітньо-професійна програма «Промислове і цивільне будівництво» 2020 

року на другому (магістерському) рівні, спеціальність 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

1.14. Освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція» 2020 року 

на другому (магістерському) рівні, спеціальність 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника начальника НМВ Глушенкову І.С. 

ВИСТУПИЛИ: К.Б. Сорокіна, О.В. Гаврилюк 

УХВАЛИЛИ: затвердити робочі програми навчальних дисциплін вільного 

вибору на 2020-2021 навчальний рік. 
 

 

 

 

Голова       Г.В. Стадник 

 

Секретар      І.С. Глушенкова 
 


