


Підготовка фахівців з вищою освітою у 
Херсонському державному аграрно-

економічному університеті здійснюється за 
освітніми програмами у межах ліцензованих 
спеціальностей/освітніх програм підготовки 
молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, 

докторів філософії відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють здійснення освітньої 
діяльності, вимог стандартів вищої освіти, 

стратегії розвитку та місії Університету



ОСВІТНІ 
КОМПОНЕНТИ

Обов’язкові Вибіркові

не більше
75 %

не менше
25 %



це навчальні дисципліни, що вводяться закладом вищої освіти для 
більш повного задоволення освітніх та кваліфікаційних запитів 
здобувачів вищої освіти, відповідно до сучасних потреб 
суспільства, посилення їх конкурентоспроможності на ринку 
праці, ефективного використання можливостей закладу вищої 
освіти, врахування регіональних та галузевих потреб, формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів тощо

ВИБІРКОВІ 
КОМПОНЕНТИ



ВИБІРКОВІ 
КОМПОНЕНТИ

Дисципліни вільного
вибору загальної

підготовки

Дисципліни вільного
вибору фахової

підготовки



До уваги здобувачів вищої освіти розпочато процедуру 
голосування серед здобувачів вищої освіти щодо 

вибору дисциплін вільного вибору

Здобувачі, які не визначились із дисциплінами 
вільного вибору зараховуються до груп з 
найменшою кількістю здобувачів

Якщо здобувач самовільно відмовився від вивчення 
обраної ним дисципліни, то така відмова 
вважається академічною заборгованістю

Після закінчення анкетування змінити 
вибіркову дисципліну  можливо  за письмовою 
заявою здобувача



КРОК 1

На веб-сайті університету
(www.ksau.kherson.ua) в                             

Освітньому процесі оберіть
Дисципліни вільного вибору



КРОК 2

Оберіть Каталог дисциплін вільного вибору
та відповідно Дисципліни вільного вибору загальної підготовки та/або

Дисципліни вільного вибору фахової підготовки

http://ksau.kherson.ua/prd-2/dvv/259-kdvv.html
http://ksau.kherson.ua/prd-2/dvv/259-kdvv/8342-dvvzp-2022-2023.html
http://ksau.kherson.ua/prd-2/dvv/259-kdvv/8343-dvvfp-2023-2024.html


КРОК 3

Оберіть освітній ступінь, що
здобуваєте

Наприклад оберемо
Освітній ступінь «Молодший

бакалавр»



КРОК 4

Перегляньте дисципліни 
вільного вибору та 

ознайомтеся з їх анотаціями

Наприклад
Інформаційні війни ХХІ століття



КРОК 5

Перейдіть до особистого кабінету 
студента або за посиланням 

http://stud.ksaeu.kherson.ua:3000



КРОК 6

Авторизуйтеся за 
допомогою Google-
акаунту студента.

(id……….….@stud.ksaeu.
kherson.ua)  



КРОК 6

Авторизуйтеся за допомогою 
Google-акаунту студента.

(id……….….@stud.ksaeu.kherson.ua)  



КРОК 7

Оберіть Вибір дисциплін для 
проходження голосування  



КРОК 8

Оберіть навчальний рік



КРОК 9

Зробіть Ваш вибір, пройшовши 
голосування



КРОК 10

Для закінчення, оберіть Надіслати, 
попереджаємо, що до кінця 

процедури голосування Ви можете 
змінити свій вибір




