
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 25 червня 2020 року 

 

Про надання рекомендаційного грифа  

вченої ради посібникам і навчально-методичним  

матеріалам викладачів університету 

 

Заслухавши інформацію керівника навчально-методичного відділу 

Полякової Г.М. 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. Пентилюк М.І., 

Олексенко В.П., 

Гайдаєнко І.В., 

Окуневич Т.Г. 

(кафедра 

мовознавства) 

Навчально-методичний посібник “Навчально- й 

науково-дослідна робота студентів філологів 

(реферат, курсова, кваліфікаційна робота з 

української мови та методики її навчання), 

призначений для здобувачів денної та заочної 

форм навчання першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі 

спеціальності 035 Філологія (Українська мова та 

література), 014 Середня освіта (Українська 

мова та література); видання 2-е, перероблене й 

доповнене”. 

2. 

 

 

Макієнко О.А. 

(кафедра готельно-

ресторанного та 

туристичного 

бізнесу) 

Географія туризму. Методичні рекомендації для 

дистанційної підготовки до семінарських занять 

для студентів спеціальності 242 Туризм денної 

та заочної форм навчання. 

3. Гриняк О.О. 

(кафедра практики 

іноземних мов) 

Англо-український глосарій економічних 

термінів для студентів І-ІV курсів 

спеціальностей  

292 Міжнародні економічні відносини,  

035 Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно)). 

4. Ковальов В.В.,  

Федорчук О.М. 

(кафедра фінансів, 

обліку та 

підприємництва) 

Банківські операції. Методичні рекомендації з 

дистанційного навчання до проведення 

семінарських занять для здобувачів ступеня 

вищої освіти “бакалавр” спеціальності  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 



денної та заочної форм навчання. 

5. Федорчук О.М.,  

Ковальов В.В 

(кафедра фінансів, 

обліку та 

підприємництво) 

Економіка підприємства. Методичні 

рекомендації з дистанційного навчання до 

проведення семінарських занять для здобувачів 

ступеня вищої освіти “бакалавр” спеціальностей  

051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування. 

6. Сидорович Є.С. 

(кафедра готельно-

ресторанного та 

туристичного 

бізнесу) 

Організація туризму (Туроперейтинг). 

Методичні рекомендації з дистанційного 

навчання до проведення семінарських занять 

для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” 

спеціальності 242 Туризм.  

7. Задорожня Н.О., 

Задорожня О.В. 

(кафедра історії та 

теорії 

національного і 

міжнародного 

права) 

Конституційне право. Методичні рекомендації 

до самостійної роботи студентів ІІ курсу 

спеціальності 081 Право. 

8. Щербіна В.Ю. 

(кафедра 

педагогіки, 

психології й 

освітнього 

менеджменту імені 

проф. Є. Петухова) 

Методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів з курсу “Педагогіка”. 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  
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