
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 30 листопада 2020 року (протокол № 6) 

 

Про перерозподіл аудиторного фонду  

між факультетами у зв’язку зі змінами  

у структурі університету 

 
Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. про 

перерозподіл аудиторного фонду між факультетами у зв’язку зі змінами у 

структурі університету, 

Вчена рада вирішила: 

1. Закріпити:  

1) аудиторний фонд навчального, адміністративного та інших видів 

призначення корпусу № 2 (4-5 поверх) за факультетом бізнесу і права; 

2) аудиторний фонд навчального й адміністративного призначення 

кафедри української філології та журналістики за факультетом української й 

іноземної філології та журналістики в корп. 5; 

3) аудиторний фонд навчального й адміністративного призначення 

кафедри історії, археології та методики викладання за факультетом 

психології, історії та соціології; 

4) з 07 грудня 2020 року закріпити комп’ютерну аудиторію в корпусі 

№  6 за археологічним музеєм університету; 

5) з 07 грудня 2020 року закріпити анатомічну лабораторію (ауд. 708  

корпусу №  1) за медичним факультетом із правом спільного користування 

для здобувачів факультету біології, географії та екології і факультету 

фізичного виховання та спорту; 

6) з 07 грудня 2020 року закріпити приміщення університетської 

їдальні (корпусу №  6) за факультетом бізнесу і права. 

2. Деканові факультету бізнесу і права Соловйову А. І.: 

1) до 01 лютого 2021 року розробити проєкт розміщення аудиторій 

навчального й адміністративного призначення факультету бізнесу і права на 

4-5 поверхах корпусу № 2; 

2) до 01 липня 2021 року провести всі необхідні заходи щодо 

переселення кафедр факультету, юридичної клініки і здобувачів вищої освіти 

всіх спеціальностей до виділених приміщень корп. 2. 

3. Деканесі факультету української й іноземної філології та 

журналістики Гоштанар І. В.: 

1) до 25 січня 2021 року провести всі необхідні заходи щодо 

переселення кафедри української філології та журналістики до виділеного 

приміщення корп. 5; 

2) до 01 липня 2021 року провести всі необхідні заходи щодо 

переселення здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта 

(Українська мова і література), 035 Філологія (українська мова та література), 

061 Журналістика до виділених приміщень корп. 5. 



4. Проректору з фінансово-господарської та науково-педагогічної 

роботи Віннику М.О. забезпечити фінансову підтримку переселення 

факультету бізнесу і права у розмірі до 1,5 млн. гривень. 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


