
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 25 травня 2020 року 

 

Про внесення змін до положень Херсонського  

державного університету  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради 

Олексенка В.П. щодо внесення змін до положень Херсонського державного 

університету (Положення про вчену раду ХДУ, Положення про вчену раду 

факультету, Положення про ректорат ХДУ, Положення про факультет, 

Положення про кафедру ХДУ, Положення про наглядову раду ХДУ, 

Положення про науково-технічну раду ХДУ, Положення про науково-

методичну раду ХДУ),  

Вчена рада вирішила: 

1. Внести зміни до Положення про вчену раду Херсонського 

державного університету:  

1) Викласти п. 4.1 у такій редакції «4.1. Вчена рада ХДУ проводить 

роботу на засіданнях. Засідання є планові й позапланові. Засідання вченої 

ради можуть бути робочими і урочистими. Засідання можуть проводитися із 

застосуванням інтернет-технологій у дистанційному режимі з обов’язковою 

ідентифікацією членів вченої ради».  

2) Викласти п. 6.8 у такій редакції «6.8. Перед відкриттям кожного 

засідання всі члени вченої ради ХДУ зобов’язані зареєструватися 

власноручним підписом у реєстраційному листі. Перед відкриттям засідання 

із застосуванням інтернет-технологій у дистанційному режимі всі члени 

вченої ради ХДУ зобов’язані зареєструватися в груповому чаті або в інший 

спосіб, визначений головою вченої ради».  

 

2. Внести зміни до Положення про вчену раду факультету, а саме: 

викласти п. 4.1. у такій редакції  

«4.1. Учена рада факультету працює за планом, який складається на 

навчальний рік і затверджується на першому засіданні. Засідання вченої ради 

проводяться один раз на місяць. Перед відкриттям кожного засідання всі 

члени вченої ради зобов’язані зареєструватися власноручним підписом у 

реєстраційному листі.  

Засідання можуть проводитися із застосуванням інтернет-технологій у 

дистанційному режимі з обов’язковою ідентифікацією членів вченої ради. 

Перед відкриттям засідання із застосуванням інтернет-технологій у 

дистанційному режимі всі члени вченої ради зобов’язані зареєструватися в 

груповому чаті або в інший спосіб, визначений головою вченої ради».  

 

 



3. Внести зміни до Положення про ректорат Херсонського державного 

університету, а саме: викласти п. 4.3. у такій редакції  

«4.3. Ректорат збирається на засідання не менше одного разу на місяць. 

Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання ректорату може 

бути скликане за ініціативою ректора.  

Засідання можуть проводитися із застосуванням інтернет-технологій у 

дистанційному режимі з обов’язковою ідентифікацією членів ректорату».  

 

4. Внести зміни до Положення про факультет Херсонського 

державного університету, а саме: викласти п. 1.5. у такій редакції  

«1.5. Робочий орган факультету – деканат, створюється для розгляду та 

вирішення найбільш важливих питань навчальної, виховної, соціально-

гуманітарної та організаційної діяльності факультету. Засідання деканату 

можуть проводитися із застосуванням інтернет-технологій у дистанційному 

режимі з обов’язковою ідентифікацією членів деканату».  

 

5. Внести зміни до Положення про наглядову раду Херсонського 

державного університету, а саме: викласти п. 4.1. у такій редакції  

«4.1. Засідання Наглядової ради проводиться не менше двох разів на 

рік. Рішення про проведення засідання приймає голова ради. Засідання 

наглядової ради можуть проводитися із застосуванням інтернет-технологій у 

дистанційному режимі з обов’язковою ідентифікацією членів ради».  

 

6. Внести зміни до Положення про кафедру Херсонського державного 

університету, а саме: викласти п. 3.4. у такій редакції  

«3.4. У засіданні кафедри беруть участь усі співробітники кафедри. 

Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше, ніж дві третини її співробітників, а рішення кафедри приймаються 

простою більшістю голосів. Засідання кафедри оформлюється протоколом.  

Засідання кафедри можуть проводитися із застосуванням інтернет-

технологій у дистанційному режимі з обов’язковою ідентифікацією членів 

кафедри. Перед відкриттям засідання із застосуванням інтернет-технологій у 

дистанційному режимі всі члени кафедри зобов’язані зареєструватися в 

груповому чаті або в інший спосіб, визначений завідувачем кафедри».  

 

7. Внести зміни до Положення про науково-технічну раду 

Херсонського державного університету, а саме: викласти п. 6.1. у такій 

редакції  

«6.1. Засідання науково-технічної ради проводяться головою не менше, 

ніж один раз на квартал. Перед відкриттям кожного засідання усі члени ради 

зобов’язані зареєструватися власноручним підписом у реєстраційному листі.  

Засідання ради можуть проводитися із застосуванням інтернет-

технологій у дистанційному режимі з обов’язковою ідентифікацією членів 

ради. Перед відкриттям засідання із застосуванням інтернет-технологій у 



дистанційному режимі всі члени ради зобов’язані зареєструватися в 

груповому чаті або в інший спосіб, визначений головою ради».  

 

8. Внести зміни до Положення про науково-методичну раду 

Херсонського державного університету, а саме: викласти п. 4.2. у такій 

редакції  

«4.2. Робота НМР здійснюється у формі засідань, на яких 

розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також у формі 

організації робочих груп для аналізу та вироблення рекомендацій щодо 

розв’язання конкретних питань з удосконалення навчально-методичної 

роботи. Перед відкриттям кожного засідання всі члени ради зобов’язані 

зареєструватися власноручним підписом у реєстраційному листі.  

Засідання НМР можуть проводитися із застосуванням інтернет-

технологій у дистанційному режимі з обов’язковою ідентифікацією членів 

ради. Перед відкриттям засідання із застосуванням інтернет-технологій у 

дистанційному режимі всі члени ради зобов’язані зареєструватися в 

груповому чаті або в інший спосіб, визначений головою ради». 

 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  
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