
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 27 квітня 2020 року 

 

Про надання рекомендаційного грифа  

вченої ради посібникам і навчально-методичним  

матеріалам викладачів університету 

 

Заслухавши інформацію проректорки з навчальної та науково-

педагогічної роботи Тюхтенко Н.А. про надання рекомендаційного грифа 

вченої ради посібникам і навчально-методичним матеріалам викладачів 

університету, 

Вчена рада вирішила: 

Надати рекомендаційний гриф вченої ради навчальним і навчально-

методичним виданням, підготовленим викладачами та співробітниками 

університету 

№ 

з/п 

Автор Назва видання 

1. Ушкаренко Ю.В., 

Чмут А.В.  

(кафедра економіки та 

міжнародних 

економічних відносин) 

Словник основних термінів і понять з навчальної 

дисципліни “Міжнародні економічні відносини 

для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр”  

спеціальностей 292 Міжнародні економічні 

відносини, 073 Менеджмент. 

2. 

 

 

Ушкаренко Ю.В., 

Чмут А.В.,  

Соловйов А.І. 

(кафедра економіки та 

міжнародних 

економічних відносин) 

Словник основних термінів і понять з навчальної 

дисципліни “Національна економіка” для 

здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр “ 

спеціальності 051 Економіка, 292 Міжнародні 

економічні відносини. 

3. Ушкаренко Ю.В. 

(кафедра економіки та 

міжнародних 

економічних відносин) 

 Словник з основних термінів і понять з навчальної 

дисципліни “Регіональна економіка” для 

здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” 

спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа  та 

страхування, 076 Підприємство, торгівля та 

біржова діяльність, 073 Менеджмент,  

242 Туризм. 

4. Васильєва Н.О., 

 Сокур  І.В.  

(кафедра медицини та 

фізичної терапії)  

Навчально-методичний посібник “Фізична терапія 

осіб з новоутвореннями”. 

5. Вишневська Л.В. 

(кафедра хімії та 

фармації) 

Етика і деонтологія у фармації. Практикум для 

студентів фармацевтичних спеціальностей. 

6. Вишневська Л.В. Курс лекцій з навчальної дисципліни “Етика та 



(кафедра хімії та 

фармації) 

деонтологія” для студентів фармацевтичних 

спеціальностей.   

7. Голяка С.К., 

Маляренко І.В.,  

Возний С.С.  

(кафедра медико-

біологічних основ 

фізичного виховання 

та спорту. 

Теорії та методики 

фізичного виховання ) 

Корекція постави та контроль за її формуванням у 

процесі фізичного виховання. Методичні 

рекомендації для студентів фізичного виховання та 

спорту. 

8. Омельчук Ю.О. 

(кафедра українського 

мовознавства) 

Навчальна програма дисципліни “ Ділова 

англійська мова" для студентів ІІ курсу ступеня 

вищої освіти “бакалавр” спеціальностей  

014 Середня освіта (Українська мова і література), 

035 Філологія (Українська мова та література). 

 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  

 


