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Про організацію процедури обрання вибіркових  

освітніх компонент/навчальних дисциплін  
для третього (освітньо-наукового)  

рівня освіти на 2021/2022 н.р. 
 

 

Відповідно до Положення про порядок і умови обрання освітніх 

компонент /навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у Херсонському 

державному університеті, затвердженого наказом від 04.06.2020 № 511-Д, з метою 

створення умов для реалізації індивідуальної  траєкторії навчання для третього (освітньо-

наукового) рівня освіти за всіма освітніми програмами і формами навчання до 2021/2022 

навчального року 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Деканам факультетів та завідувачам кафедр:  

1) з 01 лютого до 28 лютого 2021 р. розробити та розмістити на сторінках кафедр 

офіційного сайту університету в підрозділі «Освітня програма» і на платформі KSUonline  

презентації освітніх компонент/навчальних дисциплін вибіркової складової циклів 

загальної та професійної підготовки для третього (освітньо-наукового) рівня освіти для 

всіх освітніх програм та курсів навчання на 2021/2022 н.р.; 
2) з 01 березня до 31 березня 2021 р. провести обрання освітніх 

компонент/навчальних дисциплін вибіркової складової циклу професійної підготовки 

через анонімне опитування здобувачів вищої освіти; 

3) з 01 квітня до 08 квітня 2021 р. подати до відділу аспірантури та докторантури 

рапорти  щодо результатів обрання освітніх компонент/навчальних дисциплін вибіркової 

складової циклу професійної підготовки із зазначенням назви вибіркової навчальної 

дисципліни; 

4) врахувати результати результати обрання освітніх компонент/навчальних 

дисциплін вибіркової складової  при плануванні навчального навантаження кафедр для 

забезпечення викладання цих дисциплін  у 2021/2022 н.р. 
 

2. Гарантам освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня освіти: 
1) з 01 лютого до 20 лютого 2021 р. подати до відділу аспірантури та докторантури 

рапорт з переліком дисциплін вільного вибору відповідно до індивідуальної наукової 

траєкторії аспірантів 1 курсу навчання (напряму дослідження (тематики) аспіранта); 

2) до 28 лютого 2021 р. залучити до експертизи наданих презентацій вибіркових 

навчальних дисциплін циклу підготовки представників академічної спільноти, 



роботодавців, випускників (не менше 2-х рецензій на кожну вибіркову навчальну 

дисципліну); 
2) до 01 березня 2021 р. ознайомити здобувачів відповідної освітньої програми із 

запропонованими презентаціями та надання консультації щодо порядку обрання 

вибіркових навчальних дисциплін циклу підготовки; 

3) здійснювати контроль за оприлюдненням презентацій вибіркових навчальних 

дисциплін циклу підготовки докторів філософії на вебсторінках кафедр та на платформі 

KSUonline. 
 

3. Відділу аспірантури та докторантури забезпечити:  

1) з 01 березня до 31 березня 2021 р. провести обрання освітніх 

компонент/навчальних дисциплін вибіркової складової циклу загальної підготовки через 

анонімне опитування здобувачів вищої освіти; 
2) до 16 квітня 2021 р. підготовку проекту рішення вченої ради університету про 

затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін циклів загальної та професійної 

підготовки у 2021/2022 н.р. за результатами їх обрання здобувачами вищої освіти; 

3) до 04 травня 2021 р. підготовку наказу щодо формування навчальних груп 

університету для вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2021/2022 н.р. 

 
4. Відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури 

забезпечити технічну підтримку роботи з  платформою KSUonline. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Омельчука С.А. 
 

 

 
Ректор                                                                               Олександра СПІВАКОВСЬКИЙ 

 
Сергій Омельчук  

Олександра Штепенко  

 
Ознайомити: першого проректора, проректорів, деканів факультетів, гарантів освітньо-наукових 

програм, завідувачів кафедр, керівників відділів і служб.  


