
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 26 червня 2021 року (протокол № 17) 

 

Про затвердження переліку дисциплін  

вільного вибору циклів загальної та  

професійної підготовки для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти на 2021/22 н.р. 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. щодо 

переліку дисциплін вільного вибору циклів загальної та професійної 

підготовки для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

на 2021/22 н.р, 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити перелік дисциплін вільного вибору циклу загальної 

підготовки для здобувачів ІІ  курсу третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти денної, вечірньої та заочної форм навчання у 1 і 2 семестрах на 

2021/2022 н.р.: 

Для здобувачів ІІ курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти: 

Методика роботи з науковим текстом  (Омельчук С.А.)  

 

2. Затвердити перелік дисциплін вільного вибору циклу професійної 

підготовки для здобувачів ІІ курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти денної, вечірньої та заочної форм навчання у 1 і 2 семестрах на 

2021/2022 н.р.: 

Денна форма 

Для здобувачів ІІ курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти: 

1) ОНП “Освітні, педагогічні науки” 

Універсальні навчальні дії: теорія і практика реалізації в змішаному 

навчанні (Пермінова Л.А.) 

2) ОНП “Філологія”  

Літературна компаративістика: теорія та художня практика 

(Ільїнська Н.І.) 

3) ОНП “Психологія” 

Соціально-психологічні засади мобільності особистості (Блинова О.Є) 

4) ОНП “Географія” 

Організація суспільно-географічних досліджень та експедицій 

(Мальчикова Д.С.) 

Вечірня форма 

Для здобувачів ІІ курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти: 

1) ОНП “Освітні, педагогічні науки” 



Універсальні навчальні дії: теорія і практика реалізації в змішаному 

навчанні (Пермінова Л.А.) 

2) ОНП “Філологія”  

Літературна компаративістика: теорія та художня практика 

(Ільїнська Н.І.) 

3) ОНП “Економіка” 

Стратегічне управління підприємством в умовах міжнародної інтеграції 

(Мохненко А.С.) 

4) ОНП “Психологія” 

Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і 

практика (Попович І.С.) 

5) ОНП “Правознавство” 

Наукові семінари або науково-дослідний практикум з кримінально-

процесуального права (Стратонов В.М.) 

6) ОНП “Біологія” 

Методологія наукових досліджень у мікології (Ходосовцев О.Є.) 

7) ОНП “Інженерія програмного забезпечення” 

Інсерційне моделювання (Песчаненко В.С.) 

Заочна форма 

Для здобувачів ІІ курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти: 

 ОНП “Правознавство” 

Наукові семінари або науково-дослідний практикум з кримінально-

процесуального права (Стратонов В.М.) 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


