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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Дніпропетровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

 

Н А К А З 

 

“28” жовтня  2016 р.      №282 

 

 

Про закріплення спеціальностей за 

випусковими кафедрами 

 

На виконання наказу МОН України «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року №266» від 6.11.2015р. №1151, 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Закріпити спеціальності за випусковими кафедрами:  

1.1. перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

 

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 

- 014.01 «Середня освіта (українська мова і література)» - за кафедрами 

української мови; української літератури; 

- 022 «Дизайн» - за кафедрою образотворчого мистецтва та дизайну; 

- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» -

 за кафедрою образотворчого мистецтва та дизайну; 

- 035.01 «Філологія (українська мова та література)» - за кафедрами 

української мови; української літератури; 

- 035.03 «Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – російська мова та література» – за кафедрами 

загального та слов`янського мовознавства; зарубіжної літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – англійська мова та література» – за кафедрами 

англійської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – німецька мова та література» – за кафедрами 

германської філології; зарубіжної літератури; 
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- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – англійська мова та література (переклад) » – 

за кафедрою перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців; 

- 035.05 «Філологія (романські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – французька мова та література» – за 

кафедрами романської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.06 «Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)). 

Освітня програма – китайська мова та література» – за кафедрою 

порівняльної філології східних і англомовних країн; 

- 035.06 «Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)). 

Освітня програма – японська мова та література» – за кафедрою порівняльної 

філології східних і англомовних країн. 

 

Історичний факультет 

- 014.03 «Середня освіта (історія)» – за кафедрою східноєвропейської 

історії; 

- 032 «Історія та археологія» – за кафедрами історії України; 

всесвітньої історії; східноєвропейської історії; історіографії, джерелознавства 

та архівознавства. 

 

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 

- 031 «Релігієзнавство» - за кафедрою філософії; 

- 033 «Філософія» - за кафедрою філософії; 

- 052 «Політологія» - за кафедрою політології; 

- 054 «Соціологія» - за кафедрою соціології; 

- 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» - за кафедрою міжнародних відносин; 

- 231 «Соціальна робота» - за кафедрою соціальної роботи. 

 

Фізико-технічний факультет 

- 125 «Кібербезпека» - за кафедрою радіоелектронної автоматики; 

- 131 «Прикладна механіка» - за кафедрою механотроніки; 

- 133 «Галузеве машинобудування» - за кафедрою технології 

виробництва; 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» - за кафедрами 

проектування і конструкцій; двигунобудування; технології виробництва; 

- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - за 

кафедрою двигунобудування; 

- 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - за 

кафедрою радіоелектронної автоматики; 

- 173 «Авіоніка»  - за кафедрою систем автоматизованого управління. 
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Факультет міжнародної економіки 

- 056 «Міжнародні економічні відносини» -  за кафедрами міжнародної 

економіки і світових фінансів; економіки управління національним 

господарством; 

- 073 «Менеджмент» - за кафедрами економіки та управління 

національним господарством; менеджменту та туристичного бізнесу; 

- 242 «Туризм» - за кафедрою менеджменту та туристичного бізнесу. 

 

Факультет систем та засобів масових комунікацій 

- 061 «Журналістика» - за кафедрами масової та міжнародної 

комунікації; видавничої справи та міжкультурної комунікації; реклами та 

зв`язків з громадськістю. 

 

Факультет психології 

- 016 «Спеціальна освіта» - за кафедрою педагогіки  та корекційної 

освіти; 

- 053 «Психологія» - за кафедрами загальної та медичної психології; 

педагогічної та вікової психології; соціальної психології і психології 

управління. 

 

Юридичний факультет 

- 081 «Право» - за кафедрами адміністративного і кримінального права; 

міжнародного права, історії права та політико-правових вчень; теорії 

держави і права, конституційного права та державного управління;  

цивільного, трудового та господарського права. 

 

Економічний факультет 

- 051 «Економіка» - за кафедрами економічної кібернетики; статистики, 

обліку та економічної інформатики; 

- 071 «Облік і оподаткування» - за кафедрою статистики, обліку та 

економічної інформатики; 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - за кафедрами 

фінансів; банківської справи; 

- 075 «Маркетинг» - за кафедрою економічної теорії та маркетингу; 

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - за кафедрою 

економіки та управління підприємством. 

 

Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем 

- 104 «Фізика та астрономія» - за кафедрами теоретичної фізики; 

експериментальної фізики та фізики металів; фізики твердого тіла та 

оптоелектроніки; 

- 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» - за кафедрами прикладної і 

комп`ютерної радіофізики; радіоелектроніки; фізики твердого тіла та 

оптоелектроніки; 
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- 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – за кафедрою 

автоматизованих систем обробки інформації; 

- 123 «Комп’ютерна інженерія» - за кафедрою електронно-

обчислювальних машин; 

- 153 «Мікро- та наносистемна техніка» - за кафедрою 

радіоелектроніки. 

 

Хімічний факультет 

- 014.06 «Середня освіта (хімія)» - за кафедрою фізичної та 

неорганічної хімії; 

- 102 «Хімія» - за кафедрами аналітичної хімії; органічної хімії; 

фізичної та неорганічної хімії; 

- 161 «Хімічні технології та інженерія» - за кафедрою хімії і 

хімтехнології високомолекулярних сполук; 

- 181 «Харчові технології» - за кафедрою харчових технологій. 

 

Факультет біології, екології та медицини 

- 014.05 «Середня освіта (біологія)» - за кафедрою фізіології та 

інтродукції  рослин; 

- 091 «Біологія» (денна форма навчання) - за кафедрами зоології і 

екології; геоботаніки, ґрунтознавства та екології; фізіології  та інтродукції  

рослин; біофізики та біохімії; загальної біології та водних біоресурсів; 

фізіології людини та тварин; мікробіології, вірусології та біотехнології; 

- 091 «Біологія» (заочна форма навчання) - за кафедрами загальної 

біології та водних біоресурсів; мікробіології, вірусології та біотехнології; 

- 101 «Екологія» - за кафедрами зоології і екології; геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології; 

- 162 «Біотехнології та біоінженерія» - за кафедрою мікробіології, 

вірусології та біотехнології; 

- 224 «Технології медичної діагностики та лікування» - за кафедрою 

клінічної лабораторної діагностики. 

 

Геолого-географічний факультет 

- 103 «Науки про Землю» - за кафедрами фізичної та економічної 

географії; геології та гідрогеології; гідрометеорології і геоекології. 

 

Механіко-математичний факультет 

- 014.04 «Середня освіта (математика)» - за кафедрою геометрії і 

алгебри;  

- 111 «Математика» - за кафедрами геометрії і алгебри; 

диференціальних рівнянь; математичного аналізу і теорії функцій; 

- 112 «Статистика» - за кафедрою статистики й теорії ймовірностей; 

- 144 «Теплоенергетика» - за кафедрою аерогідромеханіки та 

енергомасопереносу. 
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Факультет прикладної математики 

- 121 «Інженерія програмного забезпечення» - за кафедрою 

математичного забезпечення  електронно-обчислювальних машин; 

- 124 «Системний аналіз» - за кафедрою обчислювальної математики та 

математичної кібернетики. 

 

Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем 

Фізико-технічний факультет 

- 172 «Телекомунікації та радіотехніка» - за кафедрами електронних 

засобів телекомунікацій; експериментальної фізики та фізики металів; систем 

автоматизованого управління. 

 

Факультет прикладної математики 

Механіко-математичний факультет 

- 113 «Прикладна математика» - за кафедрами обчислювальної 

математики та математичної кібернетики; комп’ютерних технологій; 

аерогідромеханіки та енергомасопереносу; теоретичної та комп’ютерної 

механіки. 

 

1.2. освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст: 

 

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 

- 014.01 «Середня освіта (українська мова і література)» - за кафедрами 

української мови; української літератури; 

- 022 «Дизайн» - за кафедрою образотворчого мистецтва та дизайну; 

- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» -

 за кафедрою образотворчого мистецтва та дизайну; 

- 035.01 «Філологія (українська мова та література)» - за кафедрами 

української мови; української літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – англійська мова та література» – за кафедрами 

англійської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – німецька мова та література» – за кафедрами 

германської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – англійська мова та література (переклад)» – за 

кафедрою перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців; 

- 035.05 «Філологія (романські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – французька мова та література» – за 

кафедрами романської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.06 «Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)). 

Освітня програма – китайська мова та література» – за кафедрою 

порівняльної філології східних і англомовних країн; 
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- 035.06 «Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)). 

Освітня програма – японська мова та література» – за кафедрою порівняльної 

філології східних і англомовних країн. 

 

Історичний факультет 

- 032 «Історія та археологія» - за кафедрами історії України; всесвітньої 

історії; східноєвропейської історії; історіографії, джерелознавства та 

архівознавства. 

 

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 

- 052 «Політологія» - за кафедрою політології; 

- 054 «Соціологія» - за кафедрою соціології; 

- 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» - за кафедрою міжнародних відносин; 

- 231 «Соціальна робота» - за кафедрою соціальної роботи. 

 

Фізико-технічний факультет 

- 125 «Кібербезпека» - за кафедрою радіоелектронної автоматики; 

- 131 «Прикладна механіка» - за кафедрою механотроніки; 

- 133 «Галузеве машинобудування» - за кафедрою технології 

виробництва; 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка (ракетні та космічні 

комплекси)» - за кафедрою проектування і конструкцій; 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка (технології виробництва 

літальних апаратів)» - за кафедрою технології виробництва; 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка (ракетні двигуни та 

енергетичні установки)» - за кафедрою двигунобудування; 

- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - за 

кафедрою двигунобудування; 

- 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - за 

кафедрою радіоелектронної автоматики; 

- 172 «Телекомунікації та радіотехніка (апаратура радіозв’язку, 

радіомовлення і телебачення)» - за кафедрою систем автоматизованого 

управління; 

- 173 «Авіоніка» - за кафедрою систем автоматизованого управління. 

 

Факультет міжнародної економіки 

- 056 «Міжнародні економічні відносини» -  за кафедрами міжнародної 

економіки і світових фінансів; економіки та управління національним 

господарством; 

- 073 «Менеджмент (управління персоналом та економіка праці)» - за 

кафедрою економіки та управління національним господарством; 

- 073 «Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)» -

 за кафедрою менеджменту та туристичного бізнесу. 
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Факультет систем та засобів масових комунікацій 

- 061 «Журналістика» - за кафедрами масової та міжнародної 

комунікації; видавничої справи та міжкультурної комунікації; реклами та 

зв`язків з громадськістю. 

 

Факультет психології 

- 016 «Спеціальна освіта» - за кафедрою педагогіки  та корекційної 

освіти; 

- 053 «Психологія» - за кафедрами загальної та медичної психології; 

педагогічної та вікової психології; соціальної психології і психології 

управління. 

 

Юридичний факультет 

- 081 «Право» - за кафедрами адміністративного і кримінального права; 

міжнародного права, історії права та політико-правових вчень; теорії 

держави і права, конституційного права та державного управління; 

цивільного, трудового та господарського права. 

 

Економічний факультет 

- 051 «Економіка (економічна кібернетика)» - за кафедрою економічної 

кібернетики; 

- 071 «Облік і оподаткування» - за кафедрою статистики, обліку та 

економічної інформатики; 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - за кафедрами 

фінансів; банківської справи; 

- 075 «Маркетинг» - за кафедрою економічної теорії та маркетингу; 

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - за кафедрою 

економіки та управління підприємством. 

 

Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем 

- 104 «Фізика та астрономія» - за кафедрами теоретичної фізики; 

експериментальної фізики та фізики металів; фізики твердого тіла та 

оптоелектроніки; 

- 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» - за кафедрами прикладної і 

комп`ютерної радіофізики; радіоелектроніки; фізики твердого тіла та 

оптоелектроніки; 

- 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – за кафедрою 

автоматизованих систем обробки інформації; 

- 123 «Комп’ютерна інженерія» - за кафедрою електронно-

обчислювальних машин; 

- 153 «Мікро- та наносистемна техніка» - за кафедрою 

радіоелектроніки. 

- 172 «Телекомунікації та радіотехніка (технології та засоби 

телекомунікацій)» - за кафедрою електронних засобів телекомунікацій. 
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Хімічний факультет 

- 014.06 «Середня освіта (хімія)» - за кафедрою органічної хімії; 

- 102 «Хімія» - за кафедрами аналітичної хімії; органічної хімії; 

фізичної та неорганічної хімії; 

- 161 «Хімічні технології та інженерія» - за кафедрою хімії і 

хімтехнології високомолекулярних сполук; 

- 181 «Харчові технології» - за кафедрою харчових технологій. 

 

Факультет біології, екології та медицини 

- 091 «Біологія (фізіологія рослин)» - за кафедрою фізіології  та 

інтродукції  рослин; 

- 091 «Біологія (біохімія)» - за кафедрою біофізики та біохімії; 

- 091 «Біологія» - за кафедрою загальної біології та водних біоресурсів; 

- 091 «Біологія (мікробіологія)» - за кафедрою мікробіології, вірусології 

та біотехнології; 

- 091 «Біологія (вірусологія)» - за кафедрою мікробіології, вірусології 

та біотехнології; 

- 101 «Екологія» - за кафедрами зоології і екології; геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології. 

 

Геолого-географічний факультет 

- 103 «Науки про Землю (географія)» - за кафедрою фізичної та 

економічної географії; 

- 103 «Науки про Землю (гідрогеологія)» - за кафедрою геології та 

гідрогеології; 

- 103 «Науки про Землю (гідрологія)» - за кафедрою гідрометеорології і 

геоекології; 

- 242 «Туризм» - за кафедрою фізичної та економічної географії. 

 

Механіко-математичний факультет 

- 014.04 «Середня освіта (математика)» - за кафедрою геометрії і 

алгебри; 

- 111 «Математика» - за кафедрами геометрії і алгебри; 

диференціальних рівнянь; математичного аналізу і теорії функцій; 

- 112 «Статистика» - за кафедрою статистики й теорії ймовірностей. 

 

Факультет прикладної математики 

- 113 «Прикладна математика (прикладна математика)» - за кафедрами 

обчислювальної математики та математичної кібернетики; математичного 

забезпечення електронно-обчислювальних машин; 

- 113 «Прикладна математика (інформатика)» - за кафедрою 

комп’ютерних технологій;  

- 121 «Інженерія програмного забезпечення» - за кафедрою 

математичного забезпечення  електронно-обчислювальних машин; 
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- 124 «Системний аналіз» - за кафедрою обчислювальної математики та 

математичної кібернетики. 

 

1.3. другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

 

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 

- 035.01 «Філологія (українська мова та література)» - за кафедрами 

української мови; української літератури; 

- 035.03 «Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – російська мова та література» – за кафедрами 

загального та слов`янського мовознавства; зарубіжної літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – англійська мова та література» – за кафедрами 

англійської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – німецька мова та література» – за кафедрами 

германської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – англійська мова та література (переклад)» - за 

кафедрою перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців; 

- 035.05 «Філологія (романські мови та літератури (переклад 

включно)). Освітня програма – французька мова та література» – за 

кафедрами романської філології; зарубіжної літератури; 

- 035.06 «Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)). 

Освітня програма – китайська мова та література» – за кафедрою 

порівняльної філології східних і англомовних країн; 

- 035.06 «Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)). 

Освітня програма – японська мова та література» – за кафедрою порівняльної 

філології східних і англомовних країн. 

 

Історичний факультет 

- 032 «Історія та археологія (історія)» - за кафедрами історії України; 

всесвітньої історії; східноєвропейської історії; 

- 032 «Історія та археологія (архівознавство)» - за кафедрою 

історіографії джерелознавства та архівознавства; 

- 032 «Історія та археологія (археологія)» - за кафедрою історіографії 

джерелознавства та архівознавства. 

 

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 

- 031 «Релігієзнавство» - за кафедрою філософії; 

- 033 «Філософія» - за кафедрою філософії; 

- 052 «Політологія» - за кафедрою політології; 

- 054 «Соціологія» - за кафедрою соціології; 

- 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» - за кафедрою міжнародних відносин; 
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- 231 «Соціальна робота» - за кафедрою соціальної роботи. 

 

Фізико-технічний факультет 

- 131 «Прикладна механіка» - за кафедрою механотроніки; 

- 132 «Матеріалознавство» - за кафедрою технології виробництва; 

- 133 «Галузеве машинобудування» - за кафедрою технології 

виробництва; 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка (ракетні та космічні 

комплекси)» - за кафедрою проектування і конструкцій; 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка (технології виробництва 

літальних апаратів)» - за кафедрою технології виробництва; 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка (ракетні двигуни та 

енергетичні установки)» - за кафедрою двигунобудування; 

- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - за 

кафедрою двигунобудування; 

- 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - за 

кафедрою радіоелектронної автоматики; 

- 173 «Авіоніка» - за кафедрою систем автоматизованого управління. 

 

Факультет міжнародної економіки 

- 056 «Міжнародні економічні відносини» -  за кафедрами міжнародної 

економіки і світових фінансів; економіки та управління національним 

господарством; 

- 073 «Менеджмент (управління персоналом та економіка праці)» - за 

кафедрою економіки та управління національним господарством; 

- 073 «Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)» -

 за кафедрою менеджменту та туристичного бізнесу. 

 

Факультет систем та засобів масових комунікацій 

- 061 «Журналістика» - за кафедрами масової та міжнародної 

комунікації; видавничої справи та міжкультурної комунікації; реклами та 

зв`язків з громадськістю. 

 

Факультет психології 

- 016 «Спеціальна освіта» - за кафедрою педагогіки та корекційної 

освіти; 

- 053 «Психологія» - за кафедрами загальної та медичної психології; 

педагогічної та вікової психології; соціальної психології і психології 

управління. 

 

Юридичний факультет 

- 081 «Право» - за кафедрами адміністративного і кримінального права; 

цивільного, трудового та господарського права. 
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Економічний факультет 

- 051 «Економіка (економічна кібернетика)» - за кафедрою економічної 

кібернетики; 

- 051 «Економіка (прикладна статистика)» - за кафедрою статистики, 

обліку та економічної інформатики; 

- 071 «Облік і оподаткування» - за кафедрою статистики, обліку та 

економічної інформатики; 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)» -

 за кафедрою фінансів; 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (банківська справа)» -

 за кафедрою банківської справи; 

- 075 «Маркетинг» - за кафедрою економічної теорії та маркетингу; 

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - за кафедрою 

економіки та управління підприємством. 

 

Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем 

- 104 «Фізика та астрономія» - за кафедрами теоретичної фізики; 

експериментальної фізики та фізики металів; фізики твердого тіла та 

оптоелектроніки; 

- 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» - за кафедрами прикладної і 

комп`ютерної радіофізики; радіоелектроніки; фізики твердого тіла та 

оптоелектроніки; 

- 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – за кафедрою 

автоматизованих систем обробки інформації; 

- 123 «Комп’ютерна інженерія» - за кафедрою електронно-

обчислювальних машин; 

- 153 «Мікро- та наносистемна техніка» - за кафедрою 

радіоелектроніки. 

- 172 «Телекомунікації та радіотехніка (біотехнічні та медичні апарати і 

системи)» - за кафедрою експериментальної фізики та фізики металів; 

- 172 «Телекомунікації та радіотехніка (технології та засоби 

телекомунікацій)» - за кафедрою електронних засобів телекомунікацій. 

 

 

Хімічний факультет 

- 102 «Хімія» - за кафедрами аналітичної хімії; органічної хімії; 

фізичної та неорганічної хімії; 

- 161 «Хімічні технології та інженерія» - за кафедрою хімії і 

хімтехнології високомолекулярних сполук. 

 

Факультет біології, екології та медицини 

- 091 «Біологія» - за кафедрою загальної біології та водних біоресурсів; 

- 091 «Біологія (мікробіологія)» - за кафедрою мікробіології, вірусології 

та біотехнології; 
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- 091 «Біологія (вірусологія)» - за кафедрою мікробіології, вірусології 

та біотехнології; 

- 091 «Біологія (біохімія)» - за кафедрою біофізики та біохімії; 

- 091 «Біологія (зоологія)» - за кафедрою зоології та екології; 

- 091 «Біологія (ботаніка)» - за кафедрою геоботаніки, ґрунтознавства 

та екології; 

- 091 «Біологія (фізіологія рослин)» - за кафедрою фізіології  та 

інтродукції  рослин; 

- 091 «Біологія (фізіологія людини і тварин)» - за кафедрою фізіології 

людини та тварин; 

- 101 «Екологія» - за кафедрами зоології і екології; геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології; 

- 224 «Технології медичної діагностики та лікування» - за кафедрою 

клінічної лабораторної діагностики. 

 

Геолого-географічний факультет 

- 103 «Науки про Землю (географія)» - за кафедрою фізичної та 

економічної географії; 

- 103 «Науки про Землю (гідрогеологія)» - за кафедрою геології та 

гідрогеології; 

- 103 «Науки про Землю (гідрологія)» - за кафедрою гідрометеорології і 

геоекології; 

- 242 «Туризм» - за кафедрою фізичної та економічної географії. 

 

Механіко-математичний факультет 

- 111 «Математика» - за кафедрами геометрії і алгебри; 

диференціальних рівнянь; математичного аналізу і теорії функцій; 

- 112 «Статистика» - за кафедрою статистики й теорії ймовірностей. 

- 113 «Прикладна математика (теоретична та прикладна механіка)» - за 

кафедрою теоретичної та комп’ютерної механіки; 

- 113 «Прикладна математика (механіка суцільних середовищ)» - за 

кафедрою аерогідромеханіки та енергомасопереносу; 

- 113 «Прикладна математика (комп’ютерна механіка)» - за кафедрою 

теоретичної та комп’ютерної механіки. 

- 144 «Теплоенергетика» - за кафедрою аерогідромеханіки та 

енергомасопереносу. 

 

Факультет прикладної математики 

- 113 «Прикладна математика (прикладна математика)» - за кафедрами 

обчислювальної математики та математичної кібернетики; математичного 

забезпечення електронно-обчислювальних машин; 

- 113 «Прикладна математика (інформатика)» - за кафедрою 

комп’ютерних технологій;  
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- 121 «Інженерія програмного забезпечення» - за кафедрою 

математичного забезпечення  електронно-обчислювальних машин; 

- 124 «Системний аналіз» - за кафедрою обчислювальної математики та 

математичної кібернетики. 
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