
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 28 вересня 2020 року (протокол № 3) 

 

Про затвердження ключових показників  

діяльності Центру довузівської підготовки  

та роботи з іноземцями при роботі з відокремленими  

структурними підрозділами Херсонського  

державного університету 

 

Заслухавши інформацію проректора з навчальної та науково-

педагогічної роботи Кобця В.М. щодо ключових показників діяльності 

Центру довузівської підготовки та роботи з іноземцями при роботі з 

відокремленими структурними підрозділами Херсонського державного 

університету, 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити KPI діяльності Центру довузівської підготовки та 

роботи з іноземцями при роботі з відокремленими структурними 

підрозділами Херсонського державного університету: 

Профорієнтаційні ключові показники діяльності (KPI) для фахових 

коледжів 

Пор. 

№ 

Найменування ключових 

показників ефективності 

Індикатори 

вимірювання 

(відсотки, 

особи, об’єкти, 

заходи, грн. та 

ін.) 

Планові показники 

2020-

2021  

2021-

2022 

2022-

2023  

2023-

2024 

Профорієнтаційні KPI 

1 Кількість слухачів у 

Бериславському 

педагогічному коледжі імені 

В.Ф. Беньковського у 

відокремлених структурних 

підрозділах Центру 

довузівської підготовки та 

роботи з іноземними 

громадянами 

Кількість 80 90 100 110 

2 Кількість слухачів у 

Генічеському фаховому 

коледжі ХДУ у 

відокремлених структурних 

підрозділах Центру 

довузівської підготовки та 

роботи з іноземними 

громадянами 

Кількість 80 90 100 110 

3 Кількість слухачів у 

Бериславському 

педагогічному коледжі імені 

кількість 26 36 46 56 



В.Ф. Беньковського у 

відокремлених структурних 

підрозділах Центру 

іноземних мов «Іноземні 

мови для всіх»  

4 Кількість слухачів у 

Генічеському фаховому 

коледжі ХДУ у 

відокремлених структурних 

підрозділах Центру 

іноземних мов «Іноземні 

мови для всіх» 

кількість 26 36 46 56 

5 Частка студентів на освітніх 

програмах ХДУ першого 

(бакалаврського) рівня з 

Бериславського 

педагогічного коледжу імені 

В.Ф. Беньковського 

% 4,1 10 15 20 

6 Частка студентів на освітніх 

програмах ХДУ першого 

(бакалаврського) рівня з 

Генічеського фахового 

коледжу ХДУ 

% 0,3 10 15 20 

7 Бюджет ЦДП за 

результатами роботи його 

відокремлених структурних 

підрозділів на базі 

Бериславського 

педагогічного коледжу імені 

В.Ф. Беньковського 

Грн. 20960 23580 26200 28820 

8 Бюджет ЦДП за 

результатами роботи його 

відокремлених структурних 

підрозділів на базі 

Генічеського фахового 

коледжу ХДУ 

Грн. 20960 23580 26200 28820 

 

2. У січні 2021 року на засіданні вченої ради розглянути рівень 

досягнення планових показників Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземцями при роботі з відокремленими структурними підрозділами 

Херсонського державного університету. 

3. Протягом п’яти робочих днів увести в дію рішення вченої ради 

наказом ректора. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  


