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ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)» з підготовки фахівців 
за другим (магістерським) рівнем є нормативним документом, який регламентує 
нормативні, змістовні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у 
підготовці магістрів.

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході підготовки 
магістра у галузі 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта, предметної 
спеціалізації 014.07 Географія.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)» з підготовки фахівців 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблена робочою групою ХДУ у складі: 
М альчикова Дар’я Сергіївна, доктор географічних наук, професор, професор кафедри 
географії та екології (гарант освітньо-професійної програми);
Молікевич Роман Сергійович, кандидат географічних наук, доцент Кафедри кафедри 
географії та екології;
Пилипенко Ігор Олегович, доктор географічних наук, професор, декан факультету 
біології, географії та екології;
Гукалова Ірина Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри географії 
та екології;
Саркісов Аршавір Юрійович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри 
кафедри географії та екології;
Філончук Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти»;
Майба Анна Миколаївна, голова студентського парламенту ХДУ;
Захаров Олексій Олексійович, голова студентської ради факультету біології, географії і 
екології Херсонського державного університету.
Клименко Ольга Миколаївна, магістрант 1 року навчання за освітньо-професійною 
програмою «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, 
тиражована та розповсюджена без дозволу Херсонського державного університету.

Рецензії -  відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
Воловик Людмила Михайлівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри географії, екології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Токолов Вадим Васильович, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №52 з поглибленим вивченням 
української мови Херсонської міської ради, учитель географії, спеціаліст вищої категорії, 
старший учитель.



1. Профіль освітньо-професійної програми «Середня освіта 
(Географія)» зі спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціалізації 
014.07 Географія.

1 -  Загальна інформація
Повна назва 

вищого 
навчального 
закладу та 

структурного 
підрозділу

Херсонський державний університет 
Факультет біології, географії та екології 

Кафедра географії та екології

Ступінь 
вищої освіти 

та назва 
кваліфікації 

мовою 
оригіналу

Освітня кваліфікація Магістр середньої освіти. 
Професійна кваліфікація Вчитель географії та економіки

Викладач закладу вищої освіти.

Офіційна
назва

освітньої
програми

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Тип диплому 
та обсяг 
освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність
акредитації

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Середня 
освіта (Географія)» за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)

Серія УД №22002053 
(на підставі наказу МОН України від 27.02.2018 р., №204 

Термін дії до 1 липня 2022 р.)
Цикл / рівень НРК України- 7 рівень, Е(3-ЕНЕА -  другий цикл, ЕС^РПХ -  7 рівень
Передумови Наявність ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Інші вимоги визначаються правилами прийому на освітньо-професійну 
програму відповідного року вступу.

Мова (и) 
викладання

Українська

Термін дії 
освітньої 
програми

До 1 липня 2022 р.
Перегляд освітньої програми не рідше 1 разу на 2 навчальних роки.

Інтернет
адреса

постійного
розміщення

опису
освітньої
програми

ЬШз:/Лу\у\у,кзри.ес1и/АЬоиі/Раси1ґу/Расии\ оГ Ьіоіое ееоегаГ есо1/С1іаіг8осі
аІЕсопотісСЗеойгарІїу.азрх

2 -  Мета освітньої програми
Основною метою освітньої програми є фундаментальна, спеціалізована і практична 
підготовка магістрів середньої освіти як висококваліфікованих кадрів, здатних до 
самостійної науково-педагогічної діяльності у освітніх закладах різного рівня акредитації, 
виконання професійних завдань та обов’язків освітнього, науково-дослідницького та



інноваційного характеру у сфері географічної освіти, що зумовлює їх 
конкурентоспроможність на ринку праці.

3 -  Характеристика освітньої програми
Предметна 

область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 
Спеціальність: 014 Середня освіта 

Сеціалізація 014.07 Географія.

Орієнтація
освітньої
програми

Освітньо-професійна програма підготовка магістра має прикладний 
характер, пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері 
освіти і науки та реалізує це через навчання та практичну підготовку.

Освітня орієнтація: опанування методикою навчання географії і 
економіки у середній школі, методикою організації географічної науково- 
дослідної роботи в школі.
Професійні (спеціалізаційні) акценти: включені в програму дисципліни та 
модулі орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива 
подальша професійна та наукова кар’єра здобувача, із посиленим фокусом 
на сучасні наукові концепції: сталого розвитку, інформаційну, 
інноваційну, гуманістичну, проблемного, профільного навчання.

Основний 
фокус 

освітньої 
програми та 
спеціалізації

Загальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка, 
спеціальності: 014 Середня освіта, 
спеціалізації 014.07 Географія.
Ключові слова: Середня освіта, географія

Особливості
програми

Освітньо-професійна програма включає виробничу (педагогічну) 
практику, виробничу (переддипломну) практику; має широкий спектр 
вибіркових навчальних дисциплін, що дозволяє сформувати здобувачеві 
індивідуальну освітню траєкторію.

Програма дає можливість отримання подвійного диплому в рамках 
діючих угод про співпрацю університету з провідними зарубіжними 
освітніми закладами, стажування на підприємствах, організаціях. 
Програма дає можливість отримання подвійного диплому в рамках діючих 
угод про співпрацю університету з провідними зарубіжними освітніми 
закладами, стажування на підприємствах, організаціях.

4 -  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність

до
працевлашту

вання

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти 
Професійна діяльність у галузі освіти та дотичних до неї сферах 
(відповідно діючого класифікатора професій України ДК 003:2010 (зі 
змінами):
232 Викладачі середніх навчальних закладів 
234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
2351 Професіонали в галузі методів навчання

Подальше
навчання

Можливість навчання за програми: 8 рівня НРК, третього циклу РС>- 
ЕНЕА та 8 рівня ЕС^Р-ЬЕЕ.

Продовження навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем; 
отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; 
підвищення кваліфікації; академічна мобільність.

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання 
та навчання

Студентоцентрований підхід, гірактико-орієнтоване навчання, 
проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, практика із 
використанням загально- та спеціально-наукових методів (педагогічних, 
географічних економічних, соціологічних). Комбінація лекцій, практичних



занять, розв’язування ситуаційних завдань, кейсів, виконання проектів, 
дослідницьких робіт.

Оцінювання Оцінювання успішності здобувані в здійснюється за 100-бальною 
шкалою з урахуванням накопичувальної системи у відповідності до 
Порядку оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ХДУ, 
що забезпечує якість оцінювання результатів навчання в Європейському 
просторі вищої освіти як інструменту визнання успішного завершення 
здобувачем освіти обов'язкових видів навчальної діяльності й досягнення 
програмних результатів навчання за окремими освітніми компонентами і 
освітньою програмою загалом. Воно реалізується під час усного та 
тестового поточного і семестрового контролю, атестації; заліку з 
виробничої практики, складання комплексного іспиту за фахом, публічного 
захисту кваліфікаційної роботи очно або дистанційно (за необхідністю).

Оцінювання здобувачів вищої освіти відповідно до вимог Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи включає:

- оцінювання здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано), 100-бальною та 
шкалою ЕКТС (А, В, Є, Б, Е, Р, РХ);

оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати 
ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;

критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок 
оприлюднюються заздалегідь;

оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 
проводиться відповідно до встановлених процедур

6 -  Програмні компетентності
Інтегральна

компетентніс
ть

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі середньої 
освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»), що передбачає 
застосування теорій та методів педагогічних і географічних наук, 
проведення досліджень та/або впровадження інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог до професійної, навчальної або дослідницької 
діяльності

Загальні 
компетентнос 

ті (ЗК)

ЗК.1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії, 
здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів 
якості, вміння управляти комплексними діями або проектами:

ЗК.2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК.З. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

організовувати наукову комунікацію, приймати обґрунтовані рішення в 
професійній діяльності;

ЗК.4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та 
соціально відповідально;

ЗК.5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 
взаємодіяти з іншими в різних соціальних ситуаціях та критично оцінювати 
соціальні події і явища;

ЗК.6. Прагнення до збереження навколишнього середовища;
ЗК.7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;
ЗК.8. Здатність до особистісного і професійного самовизначення, 

самоствердження і самореалізації впродовж життя, до цінування 
багатоманітності у суспільстві.

Фахові 
компетентнос 

ті (ФК)

ФК.1. Здатність використовувати систему знань і умінь для 
організації педагогічної діяльності у навчальних закладах;



ФК.2. Володіння основами планування, проведення навчальних 
занять, оформлення науково-педагогічної документації.

ФК.З. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в 
предметній області;

ФК.4. Здатність до розкриття теоретичних і методологічних засад 
певної галузі географії, історії її розвитку;

ФК.5. Володіння основами планування, проведення й оформлення 
науково-педагогічного дослідження. Здатність проводити самостійні 
наукові дослідження

ФК.6. Володіння основами планування, підготовки і проведення 
навчально-виховного процесу з географії.

ФК.7. Здатність застосовувати принципи стратегії сталого розвитку у 
своїй професійній діяльності;

ФК.8. Уміння використовувати сучасні інформаційні технології, 
програмні засоби, навички роботи з комп’ютерними мережами для 
формування географічних знань;

ФК.9. Володіння основами планування, підготовки і проведення 
навчально-виховного процесу з економіки. Здатність застосовувати знання 
про сучасні досягнення економіки в предметній області.

ФК.10. Здатність орієнтуватися у світовому й національному 
географічному просторі в контексті необхідності постійного розширення і 
актуалізації географічних та природничих знань для підвищення 
професійної майстерності.

ФК.11. Здатність встановлювати роль і місце України та її окремих 
регіонів у сучасному світі в контексті географічних чинників, аналізувати 
і пояснювати особливості геопросторової організації природи, населення і
господарства._______________________________________________________
______________ 7 -  Програмні результати____________________________

ПРН 1. Демонструвати здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу.

ПРН 2. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички з 
організації наукових досліджень для професійної науково-педагогічної 
діяльності.

ПРН 3. Демонструвати поглиблені знання сучасних концепцій 
географічної науки і освіти, здатність застосовувати їх у професійній, 
соціальній, громадській діяльності.

ПРН 4. Поєднувати загальні географічні знання із вмінням 
досліджувати конкретні території; оціни™ еколого-географічні, соціально- 
географічні, економіко-географічні проблеми України та регіонів.

ПРН 5. Демонструвати здатність використовувати професійно 
профільовані знання, уміння й навички з географії, економіки та методики 
навчання в професійній діяльності.

ПРН 6. Демонструвати здатність до адаптації, дії в новій ситуації, 
генерування нових ідей (креативність).

ПРН 7. Вибирати і застосовувати основні дослідницькі методики та 
інструменти, які є типовими для різних галузей географічної науки і освіти.

ПРН 8. Демонструвати розуміння значення ландшафтного та 
культурного різноманіття для забезпечення сталого розвитку.

ПРН 9. Формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними 
партнерами, учнями та їхніми батьками з дотриманням етичних норм. 
Демонструвати здатність до ділових комунікацій у професійній сфері 
(рідною та іноземною мовами), вміння вести наукову дискусію.__________



ПРН 10. Демонструвати здатність використовувати знання, уміння й 
навички в галузі навчання географії, економіки для самонавчання та 
творчого саморозвитку.

ПРН 11. Планувати ефективну педагогічну взаємодію на різних 
етапах навчання; вдосконалювати фахові (географічні, економічні) знання 
задля їхнього застосування в освітньому процесі.

ПРН 12. Здійснювати відбір, аналіз, представлення і поширення 
географічної інформації, використовуючи різноманітні письмові, усні та 
візуальні засоби (в тому числі -  за допомогою цифрових технологій)

ПРН 13. Застосовувати сучасні методики і технології, в тому числі і 
інформаційні, для забезпечення якості освітнього процесу і науково- 
дослідної роботи.

ПРН 14. Демонструвати розуміння значущості просторових відносин 
у природі та суспільстві, пояснювати просторову диференціацію 
географічного середовища і соціально-економічної діяльності людини, 
установлювати функціональні і просторові зв'язки та взаємозалежності у 
системі «природа-населення-господарство» на різних просторових рівнях.

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове

забезпечення
Відповідає ліцензійним умовам. Гарант освітньої програми: 

Мальчикова Д.С. -  доктор географічних наук, професор.
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 
університету з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти-практики,

3 метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 
проходять стажування, що може мати накопичувальний характер і 
здійснюватися в умовах дистанційної, інформальної освіти і самоосвіти.

Матеріально-
технічне

забезпечення

Виконання програм навчальних дисциплін у повному обсязі забезпечується 
матеріально-технічним оснащенням кабінетів і лабораторій, основний 
перелік яких включає: кабінет безпеки життєдіяльності та охорони праці, 
кабінети комп'ютерної техніки, спеціалізовані навчально-наукові 
лабораторії та кабінети (методики навчання географії, просторового 
аналізу методами ГІС), різноманітні засоби комп’ютерної підтримки 
освітнього процесу (електронні посібники з навчальних дисциплін), 
комплекти паперових шкільних програм, підручників, атласів, робочих 
зошитів та дидактичних матеріалів, матеріали ЗНО, дидактичні презентації, 
розробки інноваційних уроків; теки щодо календарно-тематичного 
планування, нормативні освітні документі, що створюють умови для 
набуття здобувачами вищої освіти фахових компетентностей за освітньо- 
професійною програмою «Середня освіта (Географія)» на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти. Наукова бібліотека на 371 посадкове 
місце із комп’ютерною технікою (22 комп.), підключенням до Інтернету та 
загальноуніверситетська система \¥І-1Т дозволяє забезпечує могутньо 
інформаційну підтримку вказаного процесу.

Інформаційне 
та навчально- 

методичне 
забезпечення

-офіційний сайт ХДУ:Шр://\у\т.к5ри.ес1и/;
-точки бездротового доступу Інтернет;
-наукова бібліотека, читальні зали;
-Херсонський віртуальний університет Ьі1р://с11$.кзи.к1іегзоп.иа/;
-система дистанційного навчання «К8Г) Опііпе»
Шр://к$иоп1іпе.к5Ш.ес1и;
-електронний архів-репозитарій Херсонського державного університету 
Ьйр ://екЬ5иіг.к5ри.есіи;
-електронна бібліотека Шр://е1іЬгагу.к8ри.есІи/;



-Міжнародна наукова база даних \¥еЬ оґ Зсіепсе (наказ №1286 від 
19.09.2017 р. Про надання доступу 1ШЗ і науковим установам до 
електронних наукових баз даних)
ЬЦр://сзі.\УеЬоі1шо\¥Іес1ее.сот/С8І/ехі^<іо?Г'ипс=Ехії&8ГО=С69Т1іСІ2МРу\у
ке71К20
-мультимедійне обладнання; відео-лекції;
-навчально-методичні комплекси дисциплін, провідним складником яких є 
сілабуси;
- програми практик.

9 -  Академічна мобільність
Національна

кредитна
мобільність

Регламентується «Положенням про академічну мобільність здобувачів 
вищої освіти Херсонського державного університету» 
ЬПр://\ут¥.кзри.есІи/АЬоіиЮсрагПпепіАпіІ8сгуісез/ОМегЬос1ісз/Еі1иРгосе85.а
Ш

Міжнародна
кредитна

мобільність

Регламентується «Положенням про академічну мобільність здобувачів 
вищої освіти Херсонського державного університету» 
ЬПр://\улулу.кзри.ес1и/АЬоиІ/Вераг1тепіАіиіХетсе5/ВМєі;ЬосИс8/ЕеІиРгосез5.а
зрх
Взаємозамінність залікових кредитів, участь у програмі подвійного 
дипломування та закордонного стажування. Наявні угоди:
Угода №31-5 Університет Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка 
Австрія) Термін дії: 16.03.2016-16.03.2026
Угода №01-8 Університет ім. Адама Міцкевича м. Познань (Республіка 
Польща)
Термін дії: 04.04.2006 - безстроковий термін
Угода №28-55 Університет ім. Сюлеймана Деміреля (Туреччина) Термін 
дії: 28.02.2020 - 28.02.2025

Навчання 
іноземних 
здобувачів 

вищої освіти

У межах ліцензованого обсягу спеціальності, за умови наявності 
акредитації освітньої програми (спеціальності), 

та за умови попередньої мовленнєвої підг отовки.



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

  2.1. Перелік компонент О П  
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, атестація)

Кількість
кредитів

Форма підсумкового 
контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОК
Цикл загальної підготовки

ОК 1. Філософія та методологія науки 3 диф. залік
ОК 2. Основи наукової комунікації 

іноземними мовами
3 диф. залік

Усього 6
Цикл професійної підготовки

ОКЗ. Сучасні концепції географічної науки і 
освіти

3,5 екзамен

ОК 4. Методика навчання географії у закладах 
загальної середньої освіти

6 екзамен

ОК 5. Просторовий аналіз методами 
геоінформаційних технологій

3 екзамен

ОК 6. Освіта для сталого розвитку 3 диф. залік
ОК 7. Методика викладання економіки 3 екзамен
ОК 8. Методика викладання фахових 

дисциплін у закладах вищої освіти
3 диф. залік

ОК 9. Педагогіка і психологія вищої школи 3 диф. залік
ОК 10. Виробнича практика 18 диф. залік
ОК 11. Переддипломна практика 6 диф. залік
ОК 12. Виконання кваліфікаційної роботи та 

атестація здобувачів вищої освіти
7,5 захист

Усього 56
Загальний обсяг обов’язкових компонент 62

1. Вибіркові компоненти ВК
Цикл загальної підготовки

ВК 1. Дисципліна вільного вибору студента 1 3 диф. залік
ВК 2. Дисципліна вільного вибору студента 2 3 диф. залік
ВКЗ. Дисципліна вільного вибору студента 3 3 диф. залік
ВК 4. Дисципліна вільного вибору студента 5 4 диф.залік
ВК 5. Дисципліна вільного вибору студента 4 4 диф. залік
ВК 6. Дисципліна вільного вибору студента 6 5 диф. залік

Усього 22
Цикл професійної підготовки

ВК 7. Дисципліна вільного вибору студента 7 3 диф. залік
ВК 8. Дисципліна вільного вибору студента 8 3 диф. залік

Усього 6
Загальний обсяг вибіркових компонент: 28
Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90

*Перелік дисциплін вільного вибору студента у додатку А



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти -  підготовка та публічний захист (демонстрація) 
кваліфікаційної роботи та комплексний іспит (методика навчання географії у закладах 
загальної середньої освіти; методика викладання економіки, методика викладання фахових 
дисциплін у закладах вищої освіти). Завершується врученням  документу 
встановленого зразка про присудження ступеня магістра і з присвоєнням 
освітньої кваліфікації: Магістр середньої освіти; професійної кваліфікації: Вчитель 
географії та економіки. Викладач закладу вищої освіти.

Атестація здійснюється відкрито і публічно. За результатами успішного захисту 
електронні та друковані версії кваліфікаційних робіт передаються до Наукової бібліотеки. 
Електронні версії кваліфікаційних робіт знаходяться у відкритому доступі в репозитарії 
Наукової бібліотеки.



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми

ОК
1

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
5

ОК
6

ОК
7

ОК
8

ОК
9

ОК
10

ОК

11

о к
12

Інтегральна
компетентність

+ + + + + + + + + + + +

ЗК 1 + + + + + +
ЗК 2 + + + + + +
ЗКЗ + + + + + ; +
ЗК 4 + + + + +
ЗК 5 + 4 - + +
ЗК 6 +
ЗК 7 + + + + + + +
ЗК 8 + + +
ФК 1 + + + +
ФК 2 + + + + + +
ФКЗ + + + + +

ФК 4 + + +

ФК 5 + + + + + + +
: ф к  6 і І ! + ч- 4-

ФК7 + +

ФК8 + + +

ФК 9 + + +

ФК 10 + + Д - +

ФК11 + + + +



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-
професійної програми

ОК
1

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
5

ОК
6

ОК
7

о к
8

ОК
9

ОК
10

о к
11

ОК
12

Інтегральна
компетентність

+ + + + + + + + + + + +

ПРН1 + + + + + +
ПРН2 + + + + + + +
ПРНЗ + + + + + + +
ПРН4 + + + +

ПРН5 + + + + . +

ПРН6 + + + + + +

ПРН7 + + + + + н - +

ПРН8 + +

ПРН9 + + + + + + +

ПРН 10 + + +

ПРН 11 + + + + +

ПРН 12 + + + +

ПРН 13
і

+ 4 - Т + І ч -
+ ~ Ґ

ПРН 14 + + +
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Гарант освітньо-професійної програми



Додаток А 
Дисципліни вільного вибору студента

1 семестр 2 семестр 3 семестр
Дисципліна вільного 
вибору студента 4, 5, 6:
За електронним каталогом ХДУ

Дисципліна вільного 
вибору студента 7:
Науково - дослідницький 
практикум з географії 
Регіоналістика
ВК 7.3. Організація краєзнавчих 
туристичних подорожей

Дисципліна вільного 
вибору студента 1, 2,3:
за електронним каталогом на 
віртуальному сайті ХДУ

Дисципліна вільного 
вибору студента 8:
Методика викладання 
природознавства 
Управління регіональними 
туристсько-рекреаційними 
ком плексами
Географія Херсонської області


