
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 24 лютого 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. Петренко Н.О. 

(кафедра 

адміністративного і 

господарського права та 

правоохоронної діяльності) 

Авторська програма навчальної дисципліни 

“Матеріальне право Європейського Союзу”  

для підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти “бакалавр” спеціальності  

293 Міжнародне право. 

2. 

 

 

Волкович О.Ю. 

(кафедра 

адміністративного і  

господарського права та 

правоохоронної діяльності) 

Авторська програма навчальної дисципліни 

“Превентивна діяльність правоохоронних 

органів” для підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти “магістр” спеціальності 262 

Правоохоронна діяльність. 

3. Сидорович М.М., 

Сидорович Є.С. 

(кафедра біології 

 людини та імунології) 

Основні концепції та теорії біології: історія 

становлення і розвитку. Навчальний 

посібник для студентів біологічних і 

педагогічних спеціальностей  

(2-е вид.допов. і випр.). 

4. Соловйов А.І.,  

Казакова Т.С. 

(кафедра менеджменту і 

адміністрування)  

Збірка авторських навчальних програм для 

здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” 

спеціальності 073 Менеджмент. 

5. Чабан Н.І. 

(кафедра культурології) 

Соціокультурний підхід до української 

мовної підготовки іноземних студентів. 

Навчально-методичний посібник. 

6. Солона Н.О.,  

Сидорович М.М. 

(кафедра біології людини 

та імунології) 

Інформаційна підтримка шкільного курсу 

біології в закладах загальної середньої 

освіти. Навчально-методичний посібник для 

вчителів та студентів. 



7. Возний С.С.,  

Маляренко І.В. 

(кафедра медико-

біологічних основ 

фізичного виховання та 

спорту. 

Теорії та методики 

фізичного виховання ) 

Методичні рекомендації “Методи 

визначення фізичної працездатності 

спортсменів” для студентів спеціальностей 

014 Середня освіта (фізична культура) та 017 

Фізична культура та спорт. 

8. Маляренко І.В.,  

Возний С.С. 

(кафедра теорії та 

методики фізичного 

виховання. 

Медико-біологічних основ 

фізичного виховання та 

спорту) 

Методичні рекомендації “Фізична 

реабілітація при початкових ступенях 

сколіотичної хвороби”  для студентів 

спеціальностей 014 Середня освіта (фізична 

культура) та 017 Фізична культура і спорт. 

9. Сараєва О.В.,  

Шипко А.Л. , Щербина 

В.М., Юркова Т.Ф. 

(кафедра педагогіки, 

психології й освітнього 

менеджменту імені проф. 

Є. Петухова) 

Програма навчальної дисципліни 

“Педагогіка” для підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти “бакалавр” . 

10. Яцула Т.В.,  

Юркова Т.Ф. 

(кафедра педагогіки, 

психології й освітнього 

менеджменту імені проф. 

Є. Петухова) 

Програма навчальної дисципліни “Теорія і 

методика організації виховної роботи в 

закладах освіти” підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти “бакалавр” усіх 

спеціальностей університету. 

11. Александрова Г.М., 

Бутенко Н.І. 

(кафедра педагогіки, 

психології й освітнього 

менеджменту імені проф. 

Є. Петухова) 

Програма навчальної дисципліни  

“Психологія” для підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти “бакалавр” . 

12. Александрова Г.М. 

(кафедра педагогіки, 

психології й освітнього 

менеджменту імені проф. 

Є. Петухова) 

Програма навчальної дисципліни “Булінг і 

мобінг: психологія, протидія, запобігання” 

для здобувачів ступенів вищої освіти 

“бакалавр”, “магістр”. 



13. Яцула Т.В. 

(кафедра педагогіки, 

психології й освітнього 

менеджменту імені проф. 

Є. Петухова) 

Програма навчальної дисципліни 

“Психологія і педагогіка маніпулювання” 

для здобувачів ступенів вищої освіти 

“бакалавр”, “магістр” . 

14. Карташова І.І. (кафедра 

ботаніки ) 

Дидактика біології. Робочий зошит для 

здобувачів ступеня вищої освіти “ бакалавр”  

спеціальності  014 Середня освіта ( Біологія 

та здоров’я людини ). 

15. Задорожня Н.О.  

(кафедра 

історії та теорії 

національного і 

міжнародного права) 

Дипломатичне та консульське право. 

Навчальна програма для здобувачів ступеня 

вищої освіти “ бакалавр” спеціальності 293  

Міжнародне право. 

16. Задорожня Н.О.  

(кафедра 

історії та теорії 

національного і 

міжнародного права ) 

Право міжнародних організацій. Навчальна 

програма для здобувачів ступеня вищої 

освіти “ бакалавр”  спеціальності 293 

Міжнародне право. 

17. Бутенко Н.І. 

(кафедра педагогіки, 

психології й освітнього 

менеджменту імені проф. 

Є. Петухова) 

Програма навчальної дисципліни 

“Педагогічна взаємодія з дітьми різного 

віку” для здобувачів ступенів вищої освіти 

“бакалавр”, “магістр”. 

 

 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  

 


