
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В . Н . К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

   13.12.2022 р.       м. Харків              № 0208-1/750 
 

 

Про робочі групи 

освітніх програм 

 

Відповідно до Положення про робочі групи освітніх програм, гарантів 

освітніх програм та групи забезпечення освітнього процесу у Харківському 

національному університету імені В.Н. Каразіна, затвердженого рішенням 

Вченої ради університету від 30.08.2021 р., протокол № 9, введеного в дію 

наказом університету 17 .09.2021 р. № 0202-1/462 (зі змінами внесеними 

рішенням Вченої ради від 25.10.2021 р., протокол №11, та введеними в дію 

наказом від 05.11.2021 р. № 0202-1/571), та з метою забезпечення якості 

освітньої діяльності 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити склад робочих груп освітніх програм факультетів та 

навчально-наукових інститутів: 

1.1. Робочі групи освітніх програм біологічного факультету (Додаток 1) 

1.2. Робочі групи освітніх програм факультету геології, географії, 

рекреації і туризму (Додаток 2) 

1.3. Робочі групи освітніх програм економічного факультету (Додаток 3) 

1.4. Робочі групи освітніх програм факультету іноземних мов 

(Додаток 4) 

1.5. Робочі групи освітніх програм історичного факультету (Додаток 5) 

1.6. Робочі групи освітніх програм факультету комп’ютерних наук 

(Додаток 6) 

1.7. Робочі групи освітніх програм факультету математики і інформатики 

(Додаток 7) 

1.8. Робочі групи освітніх програм медичного факультету (Додаток 8)



1.9. Робочі групи освітніх програм факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу (Додаток 9) 

1.10. Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту 

екології (Додаток 10) 

1.11. Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут» (Додаток 11) 

1.12. Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» (Додаток 12) 

1.13. Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту 

«Каразінська школа бізнесу» (Додаток 13) 

1.14. Робочі групи освітніх програм навчально-наукового

 інституту комп’ютерної фізики та енергетики (Додаток 14) 

1.15. Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту 

«Фізико-технічний факультет» (Додаток 15) 

1.16. Робочі групи освітніх програм факультету психології (Додаток 16) 

1.17. Робочі групи освітніх програм факультету радіофізики, 

біомедичної електроніки та комп’ютерних систем (Додаток 17) 

1.18. Робочі групи освітніх програм соціологічного факультету (Додаток 

18) 

1.19. Робочі групи освітніх програм фізичний факультет (Додаток 19) 

1.20. Робочі групи освітніх програм філологічного факультету 

(Додаток 20) 

1.21. Робочі групи освітніх програм філософського факультету 

(Додаток 21) 

1.22. Робочі групи освітніх програм хімічного факультету (Додаток 22) 

1.23. Робочі групи освітніх програм юридичного факультету (Додаток 23) 

1.24. Робоча група освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та 

наноматеріали» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(об’єднана – навчально-наукового інституту «Фізико-технічний 

факультет», факультету радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем, навчально-наукового інституту комп’ютерної 

фізики та енергетики) (Додаток 24) 

1.25. Робоча група освітньо-наукової програми «Філологія» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (об’єднана – факультету 

іноземних мов, філологічного факультету) (Додаток 25). 

 

2. Наказ “Про робочі групи освітніх програм” від 01.12.2021 р. № 0202-1/613 

вважати таким, що втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Головка О.М. 

 
Ректор Тетяна КАГАНОВСЬКА



 

Проєкт вносить: ПОГОДЖЕНО: 
 

Начальник відділу методичної та 

акредитаціної роботи 

                              Сергій КОЗЛОВ 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи 

Олександр ГОЛОВКО 

 

 

Начальник юридичної служби 

                       Дарія ДЕМ’ЯНЕНКО 
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