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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Херсонський державний університет (далі – ХДУ) – вищий навчальний 

заклад ІV рівня акредитації (Сертифікат серія РД-IV № 2270507 від 28 липня 
2014 р.), розташований за адресою м. Херсон, вул. Університетська, 27 
(телефон: (0552) 32-67-05, (0552) 32-67-31; факс (0552) 49-21-14,  
е-mail: office@ksu.ks.ua. 

Університет діє на підставі Статуту Херсонського державного 
університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
08.08.2019 № 1083 

Навчальний заклад функціонує в м. Херсоні з листопада 1917 року. З 2002 
року університет набув статусу Херсонського державного університету, який 
функціонує на умовах загальнодержавної форми власності.  

У червні 2018 року наказом Міністерства освіти і науки України (№246-к 
від 06.06.2018 р.) ректором Херсонського державного університету було 
призначено доктора педагогічних наук, професора Співаковського Олександра 
Володимировича, як обраного за конкурсом відповідно до статті 42 Закону 
України «Про вищу освіту». 

ХДУ – багатопрофільний науково-педагогічний і культурно-освітній 
центр Півдня України, навчання в якому здійснюється за денною та заочною 
формами. 

ХДУ посідає 97 місце в академічному рейтингу університетів «Топ 200 - 
Україна» 2019 року. 

До структури університету входять 11 факультетів, 45 кафедр, серед яких 
35 є випусковими для рівня вищої освіти «магістр». 

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг (наказ МОН України від 
22.05.2017 № 102-л) університет має право на підготовку фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем з 16 галузей знань 54 спеціальностей/предметних 
спеціальностей, за другим (магістерським) рівнем – з 15 галузей 42 
спеціальностей/предметних спеціальностей.  

Відповідно до рішення АК України університет у 2015 році подовжив 
ліцензію на підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами 
підготовки та спеціальностями й підготовку іноземних громадян до вступу у 
вищі навчальні заклади. 

Контингент студентів станом на 01.10.19 складав 5714 осіб (3763 – очна 
(денна) форма навчання, 1951 – заочна форм навчання). Серед студентів ХДУ 
випускники навчальних закладів Херсонської, Миколаївської, Одеської, 
Вінницької, Кіровоградської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, 
АР Крим, Молдови, Азербайджану, Туркменістану, Узбекистану та ін. 

При ХДУ функціонують Херсонський Академічний ліцей імені 
О. Мішукова Херсонської міської ради, Центр післядипломної освіти, Центр 
довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.  
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Здійснено заходи щодо створення відокремлених структурних підрозділів 
Бериславський педагогічний коледж ім. В. Ф. Беньковського ХДУ та 
Генічеський медичний коледж ХДУ. 

До структури ХДУ входять навчально-науково-виробничі комплекси: 
«ХДУ – Херсонське вище училище фізичної культури», «ХДУ – Вище 
професійне училище ресторанного господарства», «ХДУ – Херсонський 
політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету». 

Чисельність науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
підготовку фахівців, на 01.10.2019 складає 466 осіб, з них штатних працівників 
– 421 особа. Частка науково-педагогічних та педагогічних працівників з 
науковим ступенем, вченим званням та почесними званнями, що прирівнюється 
до вчених звань – 351 особа (75,4%), з них штатних працівників 330 ( 94,1%). 
Серед штатних працівників 59 докторів наук, професорів та 281 кандидат наук, 
доцент (у тому числі особи, що до них прирівнюються –народний та 
заслужений художники України, народні артисти України, заслужений артист 
України, заслужений діяч мистецтв України, понад 30 осіб мають почесні 
звання «заслужений працівник освіти», «заслужений працівник культури», 
«заслужений майстер спорту». 

При університеті діє докторантура з 4 наукових спеціальностей (навчається 
4 здобувачі), аспірантура – з 14 наукових спеціальностей (відповідно до 
переліку спеціальностей 2015 року, навчається 96 здобувачів).  

Спеціалізовані вчені ради університету: Д 67.051.03 зі спеціальностей: 
13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.02 – Теорія та 
методика навчання (російська мова); К 67.051.02 зі спеціальностей 13.00.04 – 
Теорія та методика професійної освіти, 13.00.02 – Теорія та методика навчання 
(математика); К 67.051.05 зі спеціальностей 10.02.04 – Германські мови.  

У ХДУ сформовані та плідно працюють 14 наукових шкіл.  
Чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази 

даних Scopus (включно 2019 рік) – 229; чисельність цитувань викладачів за 
показниками наукометричної бази даних Scopus – 490; ранжування за індексом 
Гірша – 11. Чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної 
бази даних WoS (включно 2019 рік) – 271. Сумарна кількість цитувань 
викладачів за показниками наукометричної бази даних WoS – 560. Без 
самоцитування – 497; ранжування за індексом Гірша – 11. 

Херсонський державний університет є власником 38 патентів України на 
винаходи і корисні моделі, 23 з яких отримано за останні 5 років. Викладачі 
університету мають понад 400 свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір, з них за останні 5 років отримано понад 250 свідоцтв.     

ХДУ є засновником фахових видань: 
а) збірники, що внесені до переліку наукових фахових видань України: 
- «Інформаційні технології в освіті» (наказ МОН України від 13.07.2015 

№ 747);  
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки» (наказ МОН України 

від 15.10.2019  № 1301);  
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- «Педагогічні науки» (наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301);  
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Германістика та міжкультурна 

комунікація»  (наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301);  
-  «Науковий вісник ХДУ. Серія «Юридичні науки» (наказ МОН України 

від 10.10 2013 № 1411);  
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки» (наказ МОН України 

від 15.10.2019 № 1301);  
- «Природничий альманах (серія біологічні науки)» (наказ МОН України 

від 15.10.2019 № 1301);  
- «Південний архів (філологічні науки)» (постанова Президії ВАК України 

від 15.10.2019 № 1301); 
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» (наказ МОН України від 

15.10.2019 № 1301). 
б) наукові журнали, що внесені до переліку наукових фахових видань 

України:  
- «Чорноморський ботанічний журнал» (постанова Президії ВАК України 

від 15.10.2019  № 1301);  
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Географічні науки» (наказ МОН України 

від 15.10.2019 № 1301);  
- «Судова та слідча практика в Україні» (наказ МОН України від 

22.12.2016  № 1604); 
- «Scriptorium Nostrum» (наказ МОН України від 11.07.2016  № 520). 
в) інші видання: «Інсайт: психологічні виміри суспільства»; «Наукові 

записки Херсонського відділу Українського географічного товариства»; 
«Інформаційні технології в економічних дослідженнях».  

На базі ХДУ у 2017/2018 н.р. та у 2-18/2019 н.р. проведено ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань і 
спеціальностей «Гендерні дослідження» та «Загальна та соціальна психологія».  

В рамках програми академічної мобільності студенти та викладачі 
університету проходять стажування та навчання в закордонних вишах-
партнерах, беруть участь у літніх практиках, таборах, міжнародних програмах, 
обмінах, олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо. У 2018-2019 н.р. 
13 студентів брали участь в академічному обміні, зокрема, проходили 
семестрове навчання, в університетах Польщі, Австрії, Чехії та Німеччини. 47 
студента брали участь у програмі «Подвійний диплом» (Поморська Академія 
м. Слупськ (Польща)).  

В університеті створено Інформаційний центр ЄС, який співпрацює 
Представництвом ЄС в Україні (м. Київ), Освітній центр Фрідріха Фрьобеля 
при педагогічному факультеті, Центр польської мови та культури, Центр 
Болгарської культури імені святих Кирила і Мефодія, Центр дослідження 
історії Литви. 

Впродовж року створено в університеті Лінгвістичний освітньо-науковий 
центр. З метою забезпечення якості освіти сектор моніторингу якості освіти 
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було реорганізовано та створено «Відділ забезпечення якості освіти 
Херсонського державного університету». 

Навчання з усіх напрямів підготовки та спеціальностей здійснюється 
відповідно до розроблених та затверджених у встановленому порядку освітніх 
(професійних та наукових) програм. Навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу, навчальні та робочі навчальні плани, структурно-логічні 
схеми розроблено з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи 
організації освітнього процесу. Методичне забезпечення дисциплін кафедр 
представлено у письмовому та електронному варіантах. 

Практика студентів університету проводиться на базах, які забезпечують 
виконання освітньої (професійної або наукової) програми. Серед баз практики: 
освітні (дошкільні, шкільні, позашкільні) заклади Херсона, підприємства різних 
видів економічної діяльності, державні установи, заклади культури і мистецтва, 
соціальні служби, медійні компанії, заклади соціально-побутової сфери, 
правозахисні установи, екологічні служби, заповідники, спортивні заклади, 
реабілітаційні служби, професійно-технічні училища тощо. З усіма базами 
практик укладено відповідні угоди. 

Університет активно використовує залучення роботодавців до участі у 
державній атестації студентів. Захист дипломних робіт на підприємствах, в 
установах здійснюється за такими напрямами підготовки та спеціальностями, 
як «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Соціальна робота», 
«Журналістика», «Правознавство» тощо. 

ХДУ має сучасну наукову бібліотеку з читальними залами, абонементами 
навчальної літератури, фонд якої налічує 500107 примірників; репозитарій 
ХДУ; формується електронний каталог «eLibrary», обсяг якого складає 120654 
назви. У читальних залах облаштовані комп’ютерні місця з виходом до мережі 
Інтернет. З березня 2018 університетська бібліотека має підключення до бази 
даних EBSCOhost, що надає можливість доступу до таких баз як eBook 
Academic Collection Trial, Academic Search Premier, AHFS Consumer Medication 
Information, eBook Collection (EBSCOhost), ERIC, Health Source–Consumer 
Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE. Репозитарій ХДУ 
зареєстровано у міжнародних реєстрах відкритого доступу OPEN DOAR та 
ROAR. 

На сторінках кафедр за допомогою проекту «Херсонський віртуальний 
університет» розміщені в електронному вигляді методичні матеріали, що 
забезпечують освітній процес: робочі програми, методичні рекомендації, 
завдання для контролю якості знань та умінь. 

ХДУ надає своїм студентам та викладачам можливість безкоштовної 
цілодобової роботи в локальній мережі комп'ютерних кабінетів з особистих 
мобільних комп'ютерів, що підключаються до мережі з використанням 
безпровідної технології Wi-Fi. У 2019 році здійснено оновлення зазначеної 
мережі. 

Університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка є державною 
власністю та налічує: 6 навчальних корпусів; студентське містечко; бібліотеку; 
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2 актові зали; басейн, 4 спортивні зали; навчальні майстерні, художні; 
хореографічні зали; обладнані спеціалізовані аудиторії та лабораторії; 
навчально-тренувальний центр з водних видів спорту; агробіостанцію-
ботанічний сад; астрономічну обсерваторію; музей наукових колекцій; парк 
сільськогосподарської техніки та ін. На території ХДУ розміщені сучасний 
спортивний та тренажерні майданчики, майданчики для ігрових видів спорту та 
занять легкою атлетикою. 

Редакційно-видавничий відділ ХДУ задовольняє потреби викладачів і 
студентів у друкованих навчально-методичних матеріалах.  

Для вирішення службових питань використовується транспорт 
університету. Власні газові котельні обігрівають учбові корпуси та студентські 
гуртожитки університету. У всіх навчальних корпусах та гуртожитках наявні 
пандуси. 

Соціальна інфраструктура ХДУ представлена таким чином: 3 гуртожитки 
на 1547 місць, Центр первинної медичної допомоги, буфети, пункти гарячого 
харчування, їдальня, спортивно-оздоровчий табір "Буревісник" на березі 
Чорного моря, виставкова зала, студія звукозапису, музей історії університету, 
психологічна служба, юридична клініка тощо. 

Згідно з діючим законодавством, студенти університету входять до 
складу вчених рад факультетів та університету, представлено студентство і у 
Конференції трудового колективу ХДУ (не менше 10%). Фінансування 
діяльності органів студентського самоврядування здійснюється у межах 5% від 
спеціального фонду університету. Очолює студентське самоврядування 
Студентський парламент. 

В ХДУ працює студентський волонтерський центр «Власний вибір», який 
охоплює близько 300 студентів.  

Діяльність щодо національно-патріотичного виховання координує 
Український культурний центр. На кожному факультеті працюють творчі 
колективи, серед яких такі, що мають звання народний та зразковий: хорові 
колективи факультетів філології та журналістики, дошкільної та початкової 
освіти, хореографічні колективи «Чубарики», «Сузір’я», театр «Студі-Арт», 
народний фольклорний ансамбль «Славутянка», команда КВК «Наверное 
смешно», симфонічний оркестр, вокальні ансамблі та інші.  

Первинна профспілкова організація студентів (далі – ППОС) ХДУ – на 
добровільних засадах входить до Федерації профспілок України. ППОС ХДУ 
співпрацює з органами державної влади у рамках реалізації обласної програми 
«Молодь Херсонщини».  

 
Структура Херсонського державного університету: 11 факультетів: 

соціально-психологічний; іноземної філології; біології, екології, географії; 
медичний; української філології та журналістики; педагогічний; економіки і 
менеджменту; історико-юридичний; фізичного виховання та спорту; 
комп’ютерних наук, фізики та математики; культури і мистецтв. 
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Кафедри: Історії, археології та методики викладання; адміністративного і 
господарського права та правоохоронної діяльності; галузевого права; історії та 
теорії національного і міжнародного права; практичної психології; соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології; загальної та соціальної психології; 
англійської мови та методики її викладання; німецької та романської філології; 
слов’янської філології; перекладознавства та прикладної лінгвістики; практики 
іноземних мов; ботаніки; соціально-економічної географії, екології та географії; 
біології людини та імунології; хімії та фармації; корекційної освіти; медицини 
та фізичної терапії; соціальних комунікацій; мовознавства; української 
літератури; української мови; технологічної та професійної освіти; готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу; педагогіки дошкільної та початкової 
освіти; філології; природничо-математичних дисциплін та логопедії; економіки 
та міжнародних економічних відносин, фінансів, обліку та підприємництва; 
менеджменту і адміністрування; теорії та методики фізичного виховання; 
олімпійського та професійного спорту; медико-біологічних основ фізичного 
виховання та спорту; інформатики, програмної інженерії та економічної 
кібернетики; алгебри, геометрії та математичного аналізу; фізики та методики її 
навчання; культурології; образотворчого мистецтва і дизайну; вокалу та 
хорових дисциплін; інструментального виконавства; хореографічного 
мистецтва. 

Загальноуніверситетські кафедри: світової літератури та культури 
імені проф. О.Мішукова; педагогіки, психології й освітнього менеджменту 
імені проф. Є. Петухова; філософії та соціально-гуманітарних наук. 

Відділи та структурні підрозділи університету задіяні в організації 
навчально-методичної, наукової, інформаційної, фінансово-господарської, 
виставкової, гуманітарно-виховної, музейно-архівної, соціально-побутової та 
інших видів діяльності.  

Загальна характеристика університету 
№ 
з/п 

Показники діяльності Кількісні 
параметри 

1 2 3 
Ліцензійний обсяг вищого навчального закладу 
(осіб) у т. ч. за рівнями освіти  

4863 (на одному 
році навчання) 

- бакалавр (осіб) 3335 (на одному 
році навчання) 

1. 

- магістр (осіб) 1528 (на одному 
році навчання) 

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 5714 
у т.ч. за формами навчання:  
- денна (осіб) 3763 

2. 

- заочна, дистанційна (осіб) 1951 
3. Кількість навчальних груп (одиниць) 329 денної / 188 

заочної форми 
навчання 
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1 2 3 
Кількість спеціальностей (спеціалізацій), за якими 
здійснюється підготовка фахівців (одиниць)(за 
переліком 2015 року) 

 

у т.ч. за рівнями вищої освіти:  
- бакалавр (одиниць) 54 

4. 

- магістр (одиниць) 42 
Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), 
(одиниць) 

45 5. 

з них випускових (одиниць): 35 
6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 11 

Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 46016,5 
З них:  

- власні: 46016,5 

7. 

- орендовані:  
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2. ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019 РОКУ 
 
Приймальна комісія ХДУ керувалася «Правилами прийому на навчання до 

Херсонського державного університету в 2019 році», Положенням про 
приймальну комісію Херсонського державного університету, які були 
розроблені згідно з наказом МОН України «Про затвердження Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році» від 11.10.2018 
року за №1096, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 1456/32908 
від 21.12.2018 р. та змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 
31.05.2019 №760 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 11 жовтня 2018 року № 1096» 

Серед основних профорієнтаційних заходів – започаткування олімпіади з 
дисциплін, за якими проводиться ЗНО, проведення скайп-конференцій із 
віддаленими навчальними закладами Херсонщини, виїзд до шкіл міста і 
області, участь у масових культурних акціях міста та області з 
розповсюдженням рекламної продукції, проведення дня відкритих дверей для 
вступників Херсонщини, діяльність освітнього центру «Крим-Україна», 
виступи на телебаченні, радіо, у пресі, розповсюдження інформації у 
соціальних мережах, виготовлення рекламної продукції (листівки, буклети, 
банери, відеофільми, календарі тощо), співробітництво з Малою Академією 
Наук (м. Херсон та Херсонська область). 

Згідно з Умовами прийому за результатами ЗНО до магістратури 
вступали за такими спеціальностями: 032 «Історія та археологія», 034 
«Культурологія», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 
«Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 121 «Інженерія 
програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні 
системи та технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 
281 «Публічне управління та адміністрування». Приймальна комісія 
здійснювала реєстрацію для складання Єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови та Єдиного фахового вступного випробування за технологіями ЗНО під 
час основної та додаткової сесії. У червні 2019 року приймальна комісія 
безпосередньо або через он-лайн ресурси університету здійснювала реєстрацію 
вступників для складання творчих конкурсів. 

Прийом на навчання здійснювався за бюджетними та небюджетними 
конкурсними пропозиціями, було передбачено крім основної ще 2 додаткових 
сесії для роботи зі вступниками.  

Кількість вступників, які мали право на складання вступних іспитів на 
базі університету: спеціальні умови вступу в межах квоти-1 (10 осіб) та квоти-2 
(22 особи) на основі ПЗСО, творчі конкурси (130 осіб). 

Всього до Херсонського державного університету було подано на 
навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 4408 заяв та за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 1617 заяв (разом – 6025 заяв). 
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Аналіз показників наданого обсягу державного замовлення, 
рекомендацій до зарахування за кошти державного бюджету та виконання 
вступниками вимог до зарахування дозволяє зробити такі висновки: 

СВО бакалавр, денна форма, бюджет 
Максимальний обсяг державного замовлення – 559, з них 

на базі ПЗСО – 502 
магістри на базі ПЗСО – 35 
скорочений термін навчання – 22 

Рекомендовано МОН України станом на 26.07.2019 (% від максимального 
обсягу) - 415 

на базі ПЗСО – 384 (76,5%) 
магістри на базі ПЗСО – 9 (25,8%) 
скорочений термін навчання – 22 (100%) 

Зараховано станом на 01.08.2019 ( % від рекомендованих) 
на базі ПЗСО – 289 (75,3%) 
магістри на базі ПЗСО – 8(88,9%) 
скорочений термін навчання – 22 (100%) 
Загальний показник зарахованих 319 (57% від первинно визначеного 

обсягу державного замовлення, 76,9 % від осіб, які отримали рекомендацію 
МОН) 

СВО бакалавр, заочна форма, бюджет 
Максимальний обсяг державного замовлення – 50, з них 

на базі ПЗСО – 20 
скорочений термін навчання – 30 

Рекомендовано станом на 26.07.2019 (% від максимального обсягу) – 40 (80 %) 
На базі ПЗСО – 10 (50%) 
Скорочений термін навчання –30 (100%) 

Зараховано станом на 01.08.2019 (% від рекомендованих) – 40 (100%) 
На базі ПЗСО –10 (100%) 
Скорочений термін навчання – 30 (100%) 
Загальний показник зарахованих – 40 (80% від первинно визначеного 

обсягу державного замовлення). 
СВО Магістр 
Обсяг державного замовлення за денною формою навчання 306 місць (без 

урахування спеціальності 222 Медицина) 
Зарахування за державним замовленням, денна форма навчання (без 

урахування спеціальності 222 Медицина) – 303 особи (99,1%) 
Обсяг державного замовлення за заочною формою навчання 58 місць 
Зарахування за державним замовленням, заочна форма навчання – 54 

особи (93,1%) 
За результатами звернень до МОН України було отримано дозвіл на 

переведення на місця державного замовлення 36 особам, з яких 4 – здобувачі 
СВО «магістр». 



 13 

Серед осіб, які належать до соціально незахищених верств, до ХДУ 
вступили: через ОЦ «Крим Україна» – 22 особи;  діти-сироти та особи з їх 
числа – 24 особи; інваліди (перелік захворювань, діти-інваліди, інваліди І та ІІ 
групи)  – 9 осіб;  учасники бойових дій – 9 осіб;  діти учасників бойових дій – 8 
осіб;  діти із багатодітних сімей – 4 особи; внутрішньо-переміщені – 2 особи; 20 
вступників з числа кримців оформили довідки ВПО після зарахування до ХДУ. 
Прийнято іноземних громадян – 4 особи. 
 

Порівняльна таблиця вступної кампанії 2018 та 2019 рр. 
 2018 2019 Різниця 
РВО бакалавр на основі ПЗСО 
Денна форма бюджет 302 311 + 9 
Денна форма контракт 352 419 + 67 
Заочна форма бюджет 33 10 -23 
Заочна форма контракт 83 118 +35 
Всього 770 858 +88 
СВО бакалавр (на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти (ОКР)) 
1 курс (скорочений термін) денна форма бюджет 20 22 +2 
1 курс (скорочений термін) заочна форма бюджет 20 30 +10 
1 курс (скорочений термін) денна форма контракт 2 11 +9 
1 курс (скорочений термін) заочна форма контракт 24 16 -8 
2 курс контракт 201 324 +123 
3 курс контракт 66 52 -14 
Всього 333 455 +122 
СВО магістр (у т.ч. на основі ПЗСО, спец-ть 222 Медицина) 
Денна форма бюджет 329 313 -16 
Денна форма контракт 171 164 -7 
Заочна форма бюджет 57 57 0 
Заочна форма контракт 306 350 +44 
Всього 863 884 +21 
Разом: 1966 2197 +231 

 
Аналіз конкурсного балу вступників з урахуванням додаткового набору 

та переведення на вакантні місця державного замовлення дозволяє зазначити, 
що маємо його зростання у порівнянні з 2018 роком по бюджетній формі 
навчання на 5 балів (168 у 2019 проти 163 у 2018) та по контрактній формі 
навчання на 3 бала (149 та 146 відповідно). 

Мінімальні та максимальні бали у 2019 році коливаються у межах від 118 
до 200 по денній бюджетній формі, від 113 до 184 по денній контрактній формі, 
від 135 до 161 по заочній бюджетній формі навчання, від 110 до 188 – по 
заочній контрактній формі. 

Найвищі конкурсні бали (190 – 200) мали вступники на таких 
спеціальностях: 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня 
освіта (Мова і література (англійська, німецька)), 032 Історія та археологія, 035 
Філологія (германські мови та література (переклад включно) перша – 
англійська), 061 Журналістика, 081 Право, 121 Інженерія програмного 
забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 226 Фармація, промислова фармація, 292 
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Міжнародні економічні відносини. Найнижчий бал має вступник спеціальності 
014 Середня освіта (Хімія)- 118 балів. 

Серед педагогічних спеціальностей, на які фіксується стабільність 
професійної зацікавленості вступників, можна назвати такі: Дошкільна освіта, 
Початкова освіта, Середня освіта (Мова і література (іноземна)), Спеціальна 
освіта, Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і спорт, Середня 
освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Історія). У 2019 році 
зросла кількість вступників на спеціальності Середня освіта (Фізика) з 3-х до 
6-ти, Середня освіта (Математика) – з 4-х до 10-ти осіб. 

Не прийнято на навчання жодного студента за спеціальностями 
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського 
господарства) та Професійна освіта (Транспорт) 

За результатами вступної кампанії зараховано на навчання 19 – 
випускники Академічного ліцею ім. О.В. Мішукова, 65 осіб – з числа 
випускників Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
громадянами, з них 2 особи з урахуванням додаткових балів на спеціальності, 
яким надається особлива підтримка, 2 особи – переможці університетської 
олімпіади. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті. 
Своєчасно підготовлені та затверджені в установленому порядку розклади 
навчальних занять та форм контролю, документація (журнали академічних 
груп, залікові книжки, студентські квітки, накази про рух контингенту, накази 
щодо планування навчального навантаження тощо). Регулярно здійснюється 
контроль за дотриманням академічної дисципліни з боку здобувачів та 
викладачів, за підготовкою документації для проведення практичної 
підготовки, атестації здобувачів, веденням залікових та екзаменаційних 
відомостей.. Проводяться засідання старостату. Готуються документи для 
проведення комісій по переведенню на вакантні місця державного замовлення, 
стипендіальної комісії. 

На виконання відповідних наказів МОН України в університеті студенти 
отримують дипломи та додатки до них європейського зразка з перекладом на 
англійську мову. Двомовний запис (українською та англійською мовами) також 
містить й академічна довідка. 

 
Випуск фахівців з вищою освітою 

Денна форма навчання Динаміка Отримали 
дипломи 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р.  

Бакалаврів 898 805  -93 
Магістрів 313 462  +149 
 Заочна форма навчання  
 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р.  
Бакалаврів 473 378  -95 
Магістрів 203 382  +179 

 

Кількість випускників, які отримали диплом з відзнакою 
Денна форма навчання Динаміка Отримали 

дипломи 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р.  
Бакалаврів 34 25  -9 
Магістрів 66 77  +11 

 Заочна форма навчання  
 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р.  
Бакалаврів 2 8  +6 
Магістрів 27 38  +11 

 
Практична підготовка студентів 

Відповідно до стандартів освіти навчальними та навчальними робочими 
планами визначаються перелік усіх видів практик для кожного напряму 
підготовки і спеціальності, їх тривалість і терміни проведення. 

Практична підготовка студентів університету проводиться на базах 
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практики, які забезпечують виконання програми для відповідних рівнів вищої 
освіти, або в структурних підрозділах університету. З усіма базами практик 
укладено відповідні угоди. 

 
Кількісні показники укладених договорів з базами практик 

Місце проходження практики 2018-2019 
н.р. 

2019-2020 
н.р. 

Динаміка 

Кількість договорів: 386  391 +5 
- з освітніми базами 129  255 +126 
- з підприємствами (організаціями) 257  136 -121 

 
Загальна інформація щодо проведення практичної підготовки  

у 2019-2020 н.р. 
 СВО 

«бакалавр» 
4,2 курс 
(скорочений 
термін 
навчання) 
Денна 
форма 
навчання 

СВО 
«магістр»2 
курс 
 (1,4 р.н.) 
Денна 
форма 
навчання 

СВО 
«магістр»2 
курс 
 (1,9 р.н.) 
Денна 
форма 
навчання 

СВО 
«бакалавр» 
4 курс 
Заочна 
форма 
навчання 

СВО 
«магістр»2 
курс (1,4 
р.н.) 
Заочна 
форма 
навчання 

Всього 
студентів 

62 824 85 377 397 
971 812 

Кількість 
студентів 

Всього студентів денної форми 
навчання  

Всього студенів 
заочної форми 
навчання  

1783 

 
Кількість баз проведення  

виробничої практики у 2019-2020 н.р. 
№ 
з/п 

Факультет Бази практики 

1.  Української філології та журналістики 11 
2. Історико-юридичний  39 
3. Іноземної філології 25 
4. Комп'ютерних наук, фізики та математики 13 
5. Соціально-психологічний 15 
6. Економіки і менеджменту 47 
7. Медичний  25 
8. Педагогічний 64 
9. Культури і мистецтв 6 
10. Фізичного виховання та спорту 15 
11. Біології, географії та екології 22 
12. Загальноуніверситетська кафедра педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту імені проф.  Є.Петухова 
28 

  Всього 310 
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Кількість керівників практики від університету 2019-2020 н.р. 

СВО «бакалавр», СВО «магістр» Викладачі-керівники за 
фахом 

Викладачі-керівники за 
фахом з вченими 

званнями і ступнями 
СВО «бакалавр» 4 курс  
денна форма навчання 

84 62 

СВО «магістр» 2 курс (1,4 р.н.) 
денна форма навчання 

281 258 

СВО «магістр» 2 курс (1,9 р.н.)  
денна форма навчання 

38 38 

СВО «бакалавр» 4 курс  
заочна форма навчання 

72 53 

СВО «магістр» 2 курс (1,4 р.н.) 
заочна форма навчання 

127 116 

СВО «магістр»2 курс (1,9 р.н.)  
заочна форма навчання 

1 1 

Всього: 603 528 
 

Зміст та якість підготовки фахівців 
Освітній процес у Херсонському державному університеті здійснюється 

відповідно до затверджених в установленому порядку освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступенів вищої освіти 
«бакалавр», «магістр». Підготовка бакалаврів за переліком 2006 року завершена 
у 2018-2019 н. р.  

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг (наказ МОН України від 
22.05.2017 № 102-л) університет має право на підготовку фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем з 16 галузей знань 54 спеціальностей/предметних 
спеціальностей, за другим (магістерським) рівнем – з 15 галузей 42 
спеціальностей/предметних спеціальностей.  

Університет, відповідно до переліку МОН України щодо затверджених 
спеціальностей/предметних спеціальностей, здійснює підготовку за таким 
переліком:  

 
ЗА СТУПЕНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»  

Шифр 
галузі Галузь знань 

Код  
спеціаль- 

ності  
Найменування  спеціальності 

1 2 3 4 
012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта 
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
014 Середня освіта (Фізична культура) 
014 Середня освіта (Історія) 
014 Середня освіта (Українська мова та література) 
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014 Середня освіта ( Мова і література (французька)) 
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1 2 3 4 
014 Середня освіта (Мова і література (іспанська)) 
014 Середня освіта ( Мова і література (російська)) 
014 Середня освіта (Хімія) 
014 Середня освіта (Біологія) 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
014 Середня освіта (Географія) 
014 Середня освіта (Математика) 
014 Середня освіта (Фізика) 
014 Середня освіта (Інформатика) 

015 Професійна освіта (Технологія  виробництва і 
переробка продуктів сільського господарства) 

015 Професійна освіта (Транспорт) 
016 Спеціальна освіта 

  

017 Фізична культура і спорт 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

024 Хореографія 02 Культура і 
мистецтво 

025 Музичне мистецтво 
032 Історія та археологія 
034 Культурологія 03 Гуманітарні 

науки 035 Філологія  
051 Економіка 
053 Психологія 05 

Соціальні та 
поведінкові 
науки 054 Соціологія 

06 Журналістика 061 Журналістика 
073 Менеджмент 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 07 Управління та 

адміністрування 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

08 Право 081 Право 
09 Біологія 091 Біологія 

101  Екологія 
102 Хімія 
103 Науки про Землю 
104 Фізика та астрономія 

10 Природничі 
науки 

106 Географія 

11 Математика та 
статистика 111 Математика 

121 Інженерія програмного забезпечення 
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 12 Інформаційні 

технології 126  Інформаційні системи та технології 

18 Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої промисловості 

227 Фізична терапія, ерготерапія 22 Охорона 
здоров’я 226 Фармація, промислова фармація 

23 Соціальна 
робота 

231 Соціальна робота 

241 Готельно-ресторанна справа 24 Сфера 
обслуговування 242 Туризм 



 19 

1 2 3 4 
292 Міжнародні економічні відносини 29 Міжнародні 

відносини 293  Міжнародне право 
Загальний ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) РВО 3335 (на 1 рік) 

ЗА СТУПЕНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»  
012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта 
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
014 Середня освіта (Фізична культура) 
014 Середня освіта (Історія) 
014 Середня освіта (Біологія) 
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
014 Середня освіта (Хімія) 
014 Середня освіта (Мова і література англійська ) 
014 Середня освіта (Математика) 
014 Середня освіта (Фізика) 
014 Середня освіта (Географія) 

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і 
переробка продуктів сільського господарства) 

016 Спеціальна освіта 

01 
 

Освіта/ 
Педагогіка 

 

017 Фізична культура і спорт 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

024 Хореографія 02 Культура і 
мистецтво 

025 Музичне мистецтво 
032 Історія та археологія 
034 Культурологія 03 Гуманітарні 

науки 035 Філологія  
051 Економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 
науки 053 Психологія 

06 Журналістика 061 Журналістика 
071 Облік і оподаткування 07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 
08 Право 081 Право 
09 Біологія 091 Біологія 

101 Екологія 
102 Хімія 
103 Науки про Землю  10 Природничі 

науки 
106  Географія 
121 Інженерія програмного забезпечення 
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 12 Інформаційні 

технології 126 Інформаційні системи та технології 
222 Медицина 22 Охорона 

здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 

23 Соціальна 
робота 

231 Соціальна робота 

241 Готельно-ресторанна справа 24 Сфера 
обслуговування 242 Туризм 
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1 2 3 4 

26 Цивільна 
безпека 

262 Правоохоронна діяльність 

28 
Публічне 
управління та 
адміністрування 

281 Публічне управління та адміністрування 

Загальний ліцензований обсяг за другим (магістерським) РВО1528 (на1 рік) 
100 осіб – підвищення кваліфікації 
Разом по університету 4863 

 
Перелік, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, 

акредитованих у 2018/2019 н.р. 
 

№  Назви освітніх програм Вид освітньої програми 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1 Соціальна педагогіка Освітньо-професійна 
2 Соціальна робота Освітньо-професійна 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
1 Дошкільна освіта Освітньо-професійна 
2 Середня освіта (Історія) Освітньо-професійна 
3 Середня освіта (Біологія) Освітньо-професійна 
4 Середня освіта (Трудове навчання) Освітньо-професійна 
5 Середня освіта (Хімія) Освітньо-професійна 
6 Професійна освіта (Технологія виробництва і 

переробка продуктів сільського господарства) 
Освітньо-професійна 

7 Фізична культура і спорт Освітньо-професійна 
8 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 
Освітньо-професійна 

9 Історія та археологія Освітньо-професійна 
10 Культурологія Освітньо-професійна 
11 Психологія Освітньо-професійна 
12 Право Освітньо-професійна 
13 Хімія Освітньо-професійна 
14 Географія Освітньо-професійна 
15 Соціальна робота Освітньо-професійна 
16 Готельно-ресторанна справа Освітньо-професійна 
17 Правоохоронна діяльність Освітньо-професійна 
18 Ботаніка Освітньо-наукова 
19 Науки про Землю. Освітньо-наукова 

Збільшення ліцензованого обсягу 
1 Історія та археологія, Освітньо-професійна 
 

Здійснюється акредитація освітніх програм підготовки за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти: Середня освіта (Мова та література 
(англійська)), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Облік та 
оподаткування, Біологія, Інформаційні системи та технології. 

Переоформлено сертифікатів про акредитацію: за СВО «бакалавр» 18, 
за СВО «магістр» - 19. 
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Університет має ліцензію на підготовку іноземців, підготовку до вступу у 
заклади вищої освіти громадян України та іноземців. 

Відповідно до затверджених МОН України стандартів вищої освіти в 
університеті розроблено та осучаснено освітньо-професійні та освітньо-наукові 
програми підготовки бакалаврів (25) та магістрів (12).  

Розроблено, оновлено та затверджено в установленому порядку такі 
документи:  

 Положення про науково-методичну раду Херсонського державного 
університету;  

 Положення про навчально-методичний відділ Херсонського 
державного університету; 

 Положення про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в 
Херсонському державному університеті; 

 Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт); 
 Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університеті; 
 Положення про кафедру Херсонського державного університету; 
 Положення про факультет Херсонського державного університету; 
 Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни кафедри 

Херсонського державного університету. 
 Порядок надання індивідуального графіка навчання, індивідуального 

терміну проходження практики та складання заліково-екзаменаційної 
сесії у Херсонського державного університету. 
 
Науково-методична рада (НМР) університету, яка діє на підставі 

Положення про науково-методичну раду ХДУ. НМР розглядає питання, 
по’вязані з плануванням освітнього процесу, підготовкою навчально-
методичних комплексів дисциплін, результатами різних видів контролю, 
поширенням педагогічного досвіду, залученням до академічної мобільності 
викладачів та студентів, рекомендацією до друку навчальних та науково-
методичних видань, процесів, пов’язаних з підготовкою та проведенням 
процедури ліцензування, акредитації, підготовкою до атестації здобувачів 
вищої освіти, книгозабезпеченістю освітнього процесу, розроблення та 
застосування внутрішньої системи забезпечення якості освіти тощо. За 
навчальний рік проведено 5 засідань, рекомендовано до розгляду на вчений 
раді університету друку 166 науково-методичних видань, підготовлених 
викладачами, та 670 статтей студентів, які вийшли електронним друком у 
збірці «Магістерські студії» (випуск №18 (2) – 329 статей (лютий 2019р.), 
випуск №19 – 341 стаття (листопад 2019р.)) 

Розроблено та затверджено навчальні (235 план для денної та заочної 
форми навчання за СВО «бакалавр» та «магістр») та робочі навчальні плани 
(586 для денної та заочної форми навчання за СВО «бакалавр» та «магістр) всіх 
спеціальностей університету.  
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Кожний план має у своїй структурі цикл загальної та професійної 
підготовки, враховано вимогу щодо 25% дисциплін вільного вибору 
студентів.  

 
Обрання студентами дисциплін вільного вибору 

Навчальний 
рік 

Кількість обраних дисциплін Кількість опрацьованих заяв 

2018-2019 57 2736 
2019-2020 50 2013 

 
У Херсонському державному університеті студенти всіх спеціальностей 

можуть обрати серед дисциплін за вільним вибором студента одну або декілька 
іноземних мов для опанування: англійську; німецьку; французьку; іспанську; 
польську; турецьку. Водночас, заняття з іноземної мови запроваджені і для 
викладачів та аспірантів, докторантів університету. 

За звітний період в університеті до практичної підготовки майбутніх 
фахівців і до участі в атестації здобувачів вищої освіти активно залучаються 
представники роботодавців. Захист кваліфікаційних (дипломних) робіт 
(проєктів) на підприємствах, в установах здійснюється на таких факультетах 
як факультет економіки і менеджменту, факультет української філології та 
журналістики, історико-юридичному.  

Одним із сучасних принципів створення зони Європейської вищої освіти 
є розширення академічної мобільності студентів, викладачів, наукових 
працівників. ХДУ здійснює академічний обмін із зарубіжними ЗВО-
партнерами на основі укладених угод та з урахуванням інтегрованих 
навчальних планів. Серед пріоритетних завдань минулого року участь у 
програмі «Подвійного дипломування» спільно з Поморською академією в 
м. Слупськ (Польща), стажування студентів, участь у міжнародних освітніх 
програмах.  

Забезпечення і моніторинг якості освіти 
Відбулася реорганізацію навчального відділу та створення структурного 

підрозділу «Відділ забезпечення якості освіти» (наказ від 28.10.2019 № 863-Д), 
функції якого включають: 
1. Моніторинг і перегляд освітніх програм. 
2. Моніторинг якості знань здобувачів вищої освіти. 
3. Моніторинг якості кадрового складу. 
4. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в 
наукових дослідження здобувачів вищої освіти. 
5. Управління інформацією (інформаційний менеджмент) в політиці 
забезпечення якості. 
6. Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та 
міжнародними агентствами з акредитації. 

В листопаді прийняті: «Положення про відділ забезпечення якості освіти 
Херсонського державного університету» та «Порядок виявлення та запобігання 
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академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів 
вищої освіти Херсонського державного університету». 

В грудні 2019 планується розглянути «Порядок опитування здобувачів 
щодо якості освіти та освітнього процесу у Херсонському державному 
університеті». 

Підвищенню якості освіти сприяє існуюча в Херсонському державному 
університеті внутрішня система забезпечення якості освіти. На рівнях кафедра 
– деканат – ректорат здійснюється контроль якості знань, умінь і навичок 
студентів, формами якого виступають нульовий (вхідний), поточний, 
атестаційний, семестровий контроль. Щороку студенти-першокурсники СВО 
«бакалавр» проходять нульовий контроль із спеціальних дисциплін. 

Аналіз результатів нульового контролю дає змогу індивідуалізувати певні 
аспекти навчання першокурсників, допомогти їм адаптуватися до академічних 
вимог університету та прогнозувати рівень зростання якості знань за 
результатами сесії у порівнянні з попередніми роками. 

 
Якість знань студентів першого курсу СВО «бакалавр» з дисциплін 

нульового контролю по факультетах в динаміці за 2018 та 2019 роки 
Факультети 2018 рік 2019 рік Динаміка 

Біології, географії і екології 46,8%  35,9% –10,9 
Економіки і менеджменту 35,1%  33,3% –1,8 
Іноземної філології 38,8%  52,3% +13,5 
Історико-юридичний 18%  21,7% +3,7 
Комп’ютерних наук, фізики 
та математики 

19,4%  42,3% +22,9 

Культури і мистецтв 53,1%  61,5% +8,4 
Медичний 29%  32,5% +3,5 
Педагогічний 17,8%  24,5% +6,7 
Соціально-психологічний 53,3%  56,9% +3,6 
Української філології та 
журналістики 

31,1%  12,9% –18,2 

Фізичного виховання та 
спорту 

54,2%   54,9% +0,7 

Разом по університету 35,2%  38,8% +3,6 
 

Динаміка якості знань студентів-першокурсників 
 СВО «бакалавр» за результатами нульового контролю по університету  

за останні п’ять  років 
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Однією з форм зворотного зв’язку у питанні підвищення якості освіти в 
ХДУ є вивчення думки студентів щодо якості викладання дисциплін, яке 
здійснюється шляхом анонімного анкетування студентів.  

 
Навчальний 

рік 
Кількість студентів, 

які приймали участь в 
анкетуванні 

Кількість викладачів, 
стосовно яких студенти 

висловлювали свою 
думку  

Загальний середній бал 
(за п’ятибальною 

шкалою) 

2017-2018 1113 76 4,51 
2018-2019 1221 79 4,33 
2019-2020 710 37 4,37 

 
Одним із напрямів роботи університету щодо підвищення якості 

підготовки фахівців є проведення соціального моніторингу. Мета анкетування 
студентів – вивчення їх мотивації вступу до ХДУ, адаптації до навчання в 
університеті, аналіз переваг і недоліків організації освітнього процесу, 
організаційно-виховної роботи, соціально-побутових умов тощо. 

 
Результати опитування студентів І курсу 2018 року вступу:  

 
Основні фактори, які впливали на вибір ЗВО 

 
 
 
 

Ставлення першокурсників до навчання в ХДУ   
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Адаптація до навчального процесу 

 
 

Труднощі, які відчували студенти в організації раціонального навчання. 

 
 
Вивчення міграційних потоків молоді за результатами вступної кампанії в 

різні роки дозволяє університету та факультетам: 
- виявляти основні осередки знаходження потенційних абітурієнтів; 
- знаходити потенційні можливості для розширення сфери своєї освітньої 

діяльності; 
- вносити корективи щодо проведення профорієнтаційної роботи; 
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- прогнозувати перспективи своєї роботи в майбутньому.  
 

 
 

Значна увага в університеті приділяється організації та проведенню 
семестрового контролю.  

 
Порівняльні данні результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії  

по факультетах ХДУ за 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки  
(денна форма навчання) 

Абсолютна успішність, 
% Якість знань, % 

№ 
п/п Факультети 

2017-
2018  

2018-
2019  Різниця 2017-

2018  
2018-
2019  Різниця 

1 Факультет біології, географії і 
екології 98,4 98,6 0,2 30,5 37,8 7,3 

2 Факультет економіки і 
менеджменту 99 99,5 0,5 31 34,1 3,1 

3 Факультет іноземної філології 98,4 98,9 0,5 42,2 44,5 2,3 

4 Історико-юридичний 
факультет 97,8 99,3 1,5 48,4 43,3 -5,1 

5 Факультет комп'ютерних наук, 
фізики та математики 98,8 100,0 1,2 33,5 44,0 10,5 

6 Факультет культури і 
мистецтв 99,1 98,5 -0,6 39,3 40,3 1,0 

7 Медичний факультет  98,2 100 1,8 33,8 31,1 -2,7 
8 Педагогічний факультет 99,5 98,9 -0,6 41,3 46,0 4,7 

9 Соціально-психологічний 
факультет 99,2 99,5 0,3 47,7 51,8 4,1 

10 Факультет української 
філології та журналістики 100 100,0 0,0 30,9 37,0 6,1 

11 Факультет фізичного 
виховання та спорту 99,2 100 0,8 29,1 35,1 6,0 

  ВСЬОГО 98,9 99,3 0,4 37,3 40,4 3,1 
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Порівняльні данні результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії 
по факультетах ХДУза 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки 

(заочна форма навчання) 
 

Абсолютна успішність, 
% Якість знань, % 

№ 
п/п Факультети 

2017-
2018  

2018-
2019  Різниця 2017-

2018  
2018-
2019  Різниця 

1 Факультет біології, географії і 
екології 99,1 97,7 -1,4 33,3 21,8 -11,5 

2 Факультет економіки і 
менеджменту 98,6 99,1 0,5 40 37,7 -2,3 

3 Факультет іноземної філології 98,1 95,7 -2,4 26,4 33,0 6,6 

4 Історико-юридичний 
факультет 98,6 98,7 0,1 53,1 54,1 1,0 

5 Факультет комп'ютерних наук, 
фізики та математики 98,6 100,0 1,4 24,3 31,0 6,7 

6 Факультет культури і 
мистецтв 97,8 99 1,4 29,3 37,0 7,7 

7 Медичний факультет  96,7 99 1,8 38,3 36,9 -1,4 
8 Педагогічний факультет 98,7 99,7 1,0 39,8 46,6 6,8 

9 Соціально-психологічний 
факультет 99,5 98,5 -1,0 49,2 45,3 -3,9 

10 Факультет української 
філології та журналістики 98,8 100,0 1,2 38,3 38,4 0,1 

11 Факультет фізичного 
виховання та спорту 97 97,2 0,2 17,3 32,1 14,8 

  ВСЬОГО 98,3 98,7 0,4 35,4 40,1 4,7 
 

Динаміка показника успішності за останні три роки: 
 

Абсолютна успішність за осінніми семестрами, % 
Навчальний рік Форма 

навчання 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Денна 99,0 98,3 99,0 
Заочна 98,9 98,2 97,4 

 

Абсолютна успішність за весняними семестрами, % 
Навчальний рік  Форма 

навчання 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Денна 99,2 98,9 99,3 
Заочна 99,0 98,3 98,7 

 
Динаміка показника якості знань за останні три роки: 

Якісна успішність за осінніми семестрами, % 
Навчальний рік Форма 

навчання 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Денна 40,1 38,9 39,8 
Заочна 30,1 32 36,3 
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Якісна успішність за весняними семестрами, % 
Навчальний рік Форма 

навчання 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Денна 37,5 37,3 40,4 
Заочна 34 34,5 40,1 

 
Довузівська підготовка  

та робота з іноземними громадянами  
 

За звітний період центром довузівської підготовки та робота з 
іноземними громадянами була проведена профорієнтаційна робота у 43 
закладах освіти міста та області, розміщено 156 рекламних листівок про 
початок освітнього процесу в Центрі. Кількість слухачів, які проходили 
підготовку до ЗНО – 312, з них вступили до ХДУ 65 слухачів (31,1 %). 
Укладено 1 договір про співпрацю в освітній та науковій сферах; здійснено 
набір та оформлення документів для навчання громадян України  та іноземних 
громадян у Центрі; оформлено та видано 15 запрошень на навчання іноземцям. 
Постійно відбувалась підготовка та подання відповідних документів для 
оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (її скасування) 
слухачам і студентам-іноземцям; оформлено та подано до Українського 
державного центру міжнародної освіти 8 комплектів для визнання документів 
про освіту та 12 комплектів для отримання апостилю. 

На підготовчому відділенні по роботі з іноземними громадянами 
навчалось 11 осіб, студентів-іноземців – 22 особи по денній формі, 10 осіб – по 
заочній. 

Проводилась робота в межах мовної підготовки 12 громадян України і 
іноземців у Центрі іноземних мов «Іноземні мови для всіх». 

Відповідно до державних вимог здійснювалась атестація осіб, які 
претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння 
державною мовою та співбесіди з володіння державною мовою або її 
розуміння в обсязі достатньому для спілкування для іноземців, які звертаються 
до Державної міграційної служби України з клопотанням про прийняття до 
громадянства України. 
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Атестація осіб, які претендують на зайняття посади державної 
служби, щодо вільного володіння державною мовою: 

 
Кількість 
прийнятих 
документів (у 
тому числі на 
отримання 
дублікатів 
посвідчень) 

Кількість 
осіб, які 
проходил
и 
атестацію 

Кількість 
осіб, які 
не 
пройшли 
атестацію 

Кількість осіб, 
які отримали 
посвідчення 
без 
проходження 
атестації та на 
безоплатній 
основі 

Кількість 
осіб, які не 
з’явились 
для 
проходженн
я 
атестаційної 
сесії 

Кількість осіб,  
яким відмовлено 
у видачі 
посвідчення, 
щодо вільного  
володіння  
державною 
мовою  
без проходження  
атестації та на 
безоплатній 
основі 

643 293 290 307 1 2 
 
Співбесіду з володіння державною мовою або її розуміння в обсязі 
достатньому для спілкування для іноземців, які звертаються до Державної 
міграційної служби України з клопотанням про прийняття до громадянства 
України проходила 31 особа (склали іспит 29 осіб – 93, 5%). 
Станом на 01.11.2019 на рахунку Центру 1211542, 29 грн. 
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Кадровий склад університету 
В Херсонському державному університеті кадрова робота спрямована на 

підвищення професійного та наукового рівня викладачів, формування 
висококваліфікованого кадрового потенціалу, додержання оптимальних вікових 
пропорцій. 

Протягом звітного періоду кількість штатних науково-педагогічних 
працівників зменшилась на 21 особу. Станом на 31.12.2018 року в 
Херсонському державному університеті – працює 446 науково-педагогічних 
працівників. За звітний період кількість штатних докторів наук, професорів 
збільшилася на 3 особи, кандидатів наук, доцентів зменшилось на 16 осіб. 
Майже усі викладачі, які були направлені в докторантуру або захистили 
докторські дисертації, є співробітниками університету. 

В університеті навчальний процес забезпечує 496 науково-педагогічних 
працівника, з них 446 – за основним місцем роботи. До викладацької роботи на 
умовах сумісництва залучаються доктори наук, професори, кандидати наук, 
доценти. Так, з 50 науково-педагогічних працівників, які працюють за 
сумісництвом – 10 докторів наук, професорів та 12 кандидатів наук, доцентів.  

Викладачів з науковим ступенем: 354 особи – штатні працівники, у їх 
складі 58 докторів наук, професорів; 296 кандидатів наук, доцентів або старших 
наукових співробітників.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Кадровий склад університету станом на 31.12.2018 р. 
 

У складі науково-педагогічних працівників 35 співробітників мають 
почесні звання «Заслужений», «Народний»: 

–  «Заслужений працівник освіти України» − 15 працівників; 
 «Заслужений діяч науки і техніки» − 2 працівники; 

42,23% 

57,77% 

Науково-педагогічні 
працівники 

Навчально-допоміжний 
персонал та 
адміністративно- 
управлінський персонал 
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 «Заслужений діяч мистецтв України» – 1 працівник; 
 «Заслужений юрист України» − 1 працівник; 
 «Заслужений художник України» − 1 працівник; 
 «Заслужений тренер УРСР» − 1 працівник; 
 «Заслужений працівник культури» − 9 працівників; 
 «Заслужений вчитель України» – 1 працівник; 
 «Заслужений артист України» – 1 працівник; 
 «Народний художник України» − 1 працівник; 
 «Народний артист України» – 2 працівника. 

 
Почесне звання «Майстер спорту СРСР» має 1 працівник, почесні звання 

«Майстер спорту України» мають 4 працівники. 
Нагрудними знаками нагороджено: «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня – 

2 працівники; «Орденом княгині Ольги» ІІ ступеня – 1 працівник; Знаком 
«Ушинський К.Д.» – 7 працівників; Знаком «Софія Русова» – 2 працівники; 
Знаком  «За наукові досягнення» – 8 працівників; Знаком «Василь 
Сухомлинський» – 6 працівників; «Петро Могила» - 3 працівника; «Антон 
Макаренко» - 3 працівника.  

 
Кадровий склад університету 

 
Звітний період №  

 
Штатні науково-педагогічні, 
наукові працівники та 
працівники 

2018 рік 
(станом на 31.12.2018 р.) 

1. Науково-педагогічні працівники 446 
2. Доктори наук, професори (в т.ч.) 58 
3. Кандидати наук, доценти (в т.ч.) 296 
4. Навчально-допоміжний персонал 

та адміністративно-управлінський 
персонал 

610 

 Усього 1056 
 
У звітному періоді вдалося успішно протидіяти тенденції старіння 

науково-педагогічних кадрів. Середній вік штатних науково-педагогічних 
працівників – 42 роки. Порівняно з минулими роками зросла кількість 
викладачів до 30 років, та збільшилась чисельність у діапазоні 28-38 років. 
Омолодження науково-педагогічного складу університету, в першу чергу, 
відбувається за рахунок випускників університету, а також випускників 
аспірантури, які успішно захищають кандидатські дисертації.  

Керівний склад університету укомплектовано у відповідності зі штатними 
нормативами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Вимоги до 
професійного і кваліфікаційного рівнів професорсько-викладацького складу та 
претендентів на вакантні посади наведені у відповідних посадових інструкціях. 
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Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори 
Кількість кафедр № 

 
Кафедри 

2018 рік 
(станом на 31.12.2018 р.) 

1. Всього кафедр у ВНЗ 45 
2. Очолюють доктори 

наук, професори 14 

 
Прийом на роботу науково-педагогічних працівників університету 

здійснюється за конкурсом відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту», Кодексу законів про працю, чинного законодавства України. Трудові 
відносини з науково-педагогічними працівниками складаються шляхом 
укладення строкових трудових договорів і контрактів. 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники університету своєчасно 
забезпечуються всіма передбаченими законодавством України та колективним 
договором пільгами і виплатами. 

Прийом на роботу співробітників університету здійснюється у суворій 
відповідності до вимог КЗпП України. У кожному структурному підрозділі 
університету для співробітників створено необхідні умови праці на робочих 
місцях відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року 
та інших нормативно-правових актів з охорони праці. Всі співробітники 
ознайомлені під підпис зі своїми посадовими обов'язками, правилами 
внутрішнього розпорядку, умовами праці та колективним договором. 

При прийомі на роботу в кожного співробітника береться письмова згода 
на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про 
захист персональних даних» від 01.06.2010 року. Кожен співробітник 
університету, допущений до роботи з персональними даними, ознайомлений 
під підпис з адміністративною та кримінальною відповідальністю за порушення 
вимог цього Закону. 

Вся робота, що проводиться з працівниками всіх категорій, дозволяє 
успішно вирішувати завдання, що постають перед університетом. Кадровий 
потенціал викладачів університету в значній мірі задовольняє потреби 
навчального процесу і здійснює його на рівні державних вимог.  
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Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації  
працівників закладу вищої освіти 

 
Контингент здобувачів наукового ступеня доктора філософії,  

кандидата та доктора наук 
Загальний контингент аспірантів та докторантів  становить 100 осіб, з 

яких:  
– 86 аспірантів за 23 спеціальностями  (10 – за переліком наукових 

спеціальностей 2011 р., 13 – за переліком 2015 р.,), 
–  4 докторанти (1 – за переліком наукових спеціальностей 2011 р., 3 – за 

переліком 2015 р.), 
Серед них на бюджетній формі навчається – 84 особи (4 докторанти та 80 

аспірантів), за кошти фізичних та юридичних осіб – 16 аспірантів. 
 

Вступ до аспірантури й докторантури 
По контингенту вступників 2019 року  відбулися  позитивні зрушення: 

вступ 2019 р. на 38 % вище показників вступу 2018 р. До  аспірантури та 
докторантури ХДУ вступило 27 осіб, з них 26 здобувачів наукового ступеня 
доктора філософії з 11 спеціальностей та 1 докторант. Із загальної кількості 
аспірантів 42 % аспірантів вступили на контрактну форму навчання. 

 
Вступ до аспірантури та докторантури 

2018 р. 
Вступ до аспірантури та докторантури 

2019 р. 

Бюджетна 
форма 

Контрактн
а форма 

Спеціальності Бюджетна 
форма 

Контрактна 
форма 

Спеціальності 

15 
аспірантів 

2 
докторанти 

0 
аспірантів 

10 16 
аспірантів 

1 
докторант 

10 
аспірантів 

11 

Аналіз пріоритетності та затребуваності наукових спеціальностей та 
спеціалізацій показав, що до наукових спеціальностей, при вступі на які 
спостерігалася конкурсна ситуація, належать: 081 Право, 051 Психологія, 035 
Філологія.  

Спеціальності, на  які не спостерігався попит  при вступі до аспірантури:  
231 Соціальна робота, 014 Середня освіта (фізика), 032 Історія та 

археологія.  
 

Випуск з аспірантури й докторантури 
У 2019 н.р. випуск з аспірантури та докторантури ХДУ становив 15 осіб: 

13 аспірантів та 2 докторанти.  
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Випуск 2018 р. Випуск 2019 р. 
17 – аспірантів  
(8 очної форми; 9 – заочної форми) 
1  докторант 

15 – аспірантів  
(1 очної форми, 12- заочної форми)  
2 докторанти  

З них захистилися достроково або  
у термін навчання 6 осіб: 
10.02.04 Германські мови - 3 особи  
07.00.06 Історіографія – 1 особа  
13.00.04 Теорія та методика 
професійної освіти – 2 особи 

З них захистилися в термін навчання 4 
особи: 
12.00.09 Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність – 3 
особи (Серебрянський П.В., 
Гончарова О.В., Коваленко І.П.) 
07.00.01 Історія України – 1 особа 
(Букреєв Т.Б.) 

Уперше серед аспірантів-випускників спеціальностей 12.00.09 
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність та 07.00.01 Історія України  забезпечено 100-відсоткову 
ефективність роботи аспірантури: всі випускники зазначених спеціальностей у 
термін навчання захистили дисертаційні роботи. 

Участь аспірантів і докторантів у грантових програмах  
та  програмах академічної мобільності 

Діденко Галина Олексіївна, аспірантка IV курсу спеціальності 19.00.01 – 
загальна психологія, історія психології – стажування в Люблінському 
Католицькому університеті Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща). 

Юрчук Юрій Юрійович, аспірант IV курсу спеціальності 015 Професійна 
освіта – стажування в Університеті Масаріков  (м.Брно, Чехія) 

Чаура Наталія Сергіївна, аспірантка IV курсу спеціальності 10.01.01 
Українська література – лауреат річної стипендії на навчання молодих 
науковців у Варшавському університеті (м. Варшава, Польща). 

 
Захист дисертацій 

У 2019 р. в університеті функціювали три спеціалізовані вчені ради із 
захисту дисертацій:  

– спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора наук Д 67.051.03 зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (українська мова), 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(російська мова); 

– дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук: 

К 67.051.02 зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(математика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;  

К 67.051.05 зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. 
Усі спеціалізовані вчені ради відповідно до рішень атестаційної комісії 

МОН України продовжують функціювати й у 2020  р. 
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В 2019 н.р. було захищено 18 дисертацій, з яких: 4 – на здобуття наукового 
ступеня доктора наук і 14 – кандидата наук.   

 

К-ть захищених дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук 

К-ть захищених дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 

кандидата наук 
2018 2019 2018 2019 

6 4 10 14 

 
Захищені у 2019 р. дисертації: 

 
Докторські дисертації Кандидатські дисертації 

Кобець В. М. 
08.00.11 Математичні методи, 
моделі та інформаційні 
технології в економіці 
Костючков С. К. 
09.00.10 Філософія освіти 
Тюхтенко Н. А.  
08.00.04 Економіка та 
управління підприємствами 
(за видами економічної 
діяльності) 
Рускуліс Л. В.  
(13.00.02 Теорія та методика 
навчання (українська мова) 

Серебрянський П.В., Гончарова О.В., 
Коваленко І.П.  
12.00.09 Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність 
Казакова Т.С., Гавренкова В.Ю.  
08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної 
діяльності) 
Піндосова Т.С., Бандурко З.В,  
Макарова О.А.   
10.02.04  Германські мови 
Коротеєва В.В.,  Онопрієнко А.Д.   
10.01.06 Порівняльне літературознавство 
Ковальчук Н.О., Доній В.М.  
10.01.01 Українська література 
Терешенко Н.В. 
13.00.04 Теорія та методика професійної 
освіти 
Букреєв Т.Б.  
07.00.01 - Історія України 

 
Атестати професорів отримали 8 науково-педагогічних працівників 

(Мальчикова Д.С., Осадча Т.С., Пермінова Л.А., Песчаненко В.С., 
Пилипенко І.О., Попович І.С., Шапошникова І.В., Шебанова В.С.). 

Атестати доцентів отримали 5 науково-педагогічних працівників 
(Глухов І.Г., Жосан І.А., Макаренко С.М., Просяннікова Я.М., Якимчук Д.М.).  

Також у грудні 2019 року до Міністерства освіти і науки України подано 
документи 1 викладача на присвоєння вченого звання професора (Правоторова 
О.М.) та 5 викладачів на присвоєння вченого звання доцента.  
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Оновлення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії 
Осучаснено освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії: 
- циклу загальної підготовки аспірантів на всіх спеціальностях «Основи 
проєктної діяльності та аналізу даних в R» для аспірантів, які навчаються за 
програмою підготовки докторів філософії (автор - д.ф.-м.н., професор 
Кобець В.М.); 
- циклу професійної підготовки зі спеціальності 035 Філологія «Методологічні 
ревізії сучасних філологічних концепцій» (авторка – д.філол.н., професор 
Штепенко О.Г.); 
- циклу професійної підготовки зі спеціальності 035 Філологія «Integral 
theory of English-speaking communication» (Інтегральна теорія англомовної 
комунікації)  (викладання дисципліни англійською мовою) авторка – к.філол.н., 
доцент Главацька Ю.Л.). 
 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічними 
 працівниками ХДУ  

У 2019 р. ХДУ внесено до організацій, наділених правом вести 
навчальний процес з підготовки до міжнародних мовних тестів рівня В 2 
(англійська мова), а завідувача відділу аспірантури та докторантури  професора 
Штепенко О. Г. включено до реєстру викладачів, наділених правом вести 
навчальний процес з підготовки до міжнародних мовних тестів рівня В 2 
(англійська мова) та акредитовано за програмою освітньо-екзаменаційного 
центру «Universal Test» як регіонального представника. 

Протягом 2019 року майже 22 % професорсько-викладацького складу 
ХДУ підвищили свою кваліфікацію. Загалом підвищили кваліфікацію 94 осіб, з 
них 21 – за кордоном (таблиця 2.1).  

 
Стажування 2017 2018 2019 

У вишах і наукових установах України 95 72 73 

У вишах і наукових установах за кордоном  31 18 21 

Усього: 126 90 94 

 
На стажування до ХДУ у 2019 році було зараховано 78 осіб із ЗВО ІV 

рівня акредитації з інших міст України, 1 особа – із закордону.  
Підвищення кваліфікації здійснювалося в рамках 65 угод про співпрацю з 

вишами та науковими установами України, зокрема 6 угод було укладено у 
2019 році: 
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Таблиця  
Угоди про співпрацю з установами України, з якими укладено угоди про 

співпрацю в 2019 р.  
№ Назва ЗВО Номер договору 
1. Національний заповідник «Хортиця» 

(м.Запоріжжя) 
від 06.02.2019 № 03-
26/1  

2. Херсонський морський коледж рибної 
промисловості 

від 07.02.19 № 03-26/2  

3. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» 

від 08.02.2019 № 03-
26/3  

4. Інститут проблем виховання Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ) 

від 20.02.19 № 03-26/5  

5. КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» 
Херсонської обласної ради 

від 10.09.2019 № 03-
26/13  

6. Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

від 09.12.2019 № 03-
26/16 

 
Діяльність  Центру післядипломної освіти 

Метою розвитку неперервної педагогічної освіти є відтворення людського 
капіталу та інтелекту суспільства для сталого людського розвитку країни через 
якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти; створення 
ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників на основі поєднання національних надбань та усталених 
європейських традицій, а також неперервної освіти громадян, здійснюючи 
практичну реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави. 

Центр післядипломної освіти  надає освітні послуги, зокрема підвищення 
кваліфікації: курсова перепідготовка, семінари, стажування тощо.  

Упродовж 2019 року Центром післядипломної освіти  ХДУ проведено таку 
роботу. 
 опрацьовувались документи і роз’яснення МОН щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів, запровадження новацій в НУШ, інклюзивній 
освіті . 
 вивчався кращій досвід  передових систем освіти, зокрема фінської та 
польської. 
 розроблено і проведено цикл із 7 навчально-методичних семінарів з 
нового шкільного предмету «Громадянська освіта»,  а з метою формування 
навичок інклюзивної освіти та формування критичного мислення у 
педагогічних працівників було розроблено і проведено 5 науково-методичних 
семінарів - «Використання ІКТ в початковій школі», «Нова українська школа», 
«Теоретичні і практичні аспекти педагогічної тестології», «Інклюзивна освіта», 
«Розвиток практичного мислення учнів початкової школи». Інклюзивна освіта: 
умови реалізації за вимогами НУШ», «Розвиток критичного мислення учнів: 
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формування навичок аргументування», «Використання інтегрованих уроків при 
вивченні історії», на яких навчання пройшли 130 осіб /42510 грн. 

У березні 2019 р. було проведено курси підвищення кваліфікації для 
викладачів спеціальних та загально-технічних дисциплін (Морського та 
Політехнічного Коледжів), усього 14 осіб (12.250,00 грн.). У грудні 2019 р. 
проводяться курси підвищення кваліфікації зі спеціальної педагогічної 
підготовки для викладачів спеціальних та загальних дисциплін (Херсонський 
базовий медичний коледж, Генічеське медичне училище, Бериславський 
педагогічний коледж), усього 35 осіб, 49.000,00 грн.). Загальна сума – 61.250,00 
грн..  

У 2019 р. ЦПО було проведено курси підвищення кваліфікації для 
чотирьох груп слухачів за напрямом  «Фізична культура, спорт і здоров`я 
людини» зі спеціальності: «Спорт» (усього 49 осіб,). У листопаді 2019 р. у ЦПО 
було проведено курси підвищення кваліфікації для слухачів зі спеціальності  
«Фізична культура і спорт» (усього 28 осіб). Загальна сума – 54.495,00 грн.  

Також у 2019 р. було проведено курси підвищення кваліфікації за 
ваучерами Державної служби зайнятості для вікової категорії 45+ зі 
спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» за курсом  «Дистанційне 
навчання» (усього 11 осіб,– 8.857,00 грн.). У грудні 2019 р. проводиться 
підготовка курсів підвищення кваліфікації за ваучерами Державної служби 
зайнятості для вікової категорії 45+ зі спеціальності «Психологія» (усього 6 
осіб,–  16.666,50 грн.). Загальна сума –  197.426,00 грн.. 

Було проведено курси з підготовки до іспиту з іноземної мови (за 
технологією ЗНО) для вступу на навчання для отримання СВО «магістр», 
усього 35 осіб, загальна сума – 13.650,00 грн.  

За рішенням Вченої ради ХДУ від 26.12.2016 року на базі Центру 
післядипломної освіти Херсонського державного університету відкрита STEM-
школа з освітніми  курсами «Основи робототехніки і програмування» 
(відповідно до калькуляції вартість навчання 1 учня на курсах становить в сумі  
655,00 грн. за 4 дні та за 5 днів 759,00 грн.), зокрема «Літній інтенсив» для дітей 
молодшого та середнього шкільного віку (відповідно до калькуляції вартість 
навчання 1 учня на курсах  становить 650,00 грн.). У 2019 р. «Літній інтенсив» - 
відвідало у червні 2019 р. за перші дві зміни навчання пройшло 67 дітей: перша 
зміна – 4 групи (усього 36 осіб, / 23.580,00 грн.), друга зміна – 3 групи (усього 
31 особа, / 20.305,00 грн.); у жовтні листопаді – 71 особа/ 47.570,00 грн.  
Загальна сума – 91.455,00 грн.  

У межах співробітництва з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії 
та суспільних дисциплін "Нова Доба" вчителів області інформували про акції  
та конкурси для вчителів та учнів з вивчення громадянської освіти та усної 
історії, розповсюджено більше ста комплектів навчально-методичних 
матеріалів курсу «Громадянська освіта.»  

У межах співробітництва з Українським інститутом вивчення Голокосту 
«Ткума» («Відродження») 15 березня 2019 року проведено науково-методичний 
семінар «Нові стандарти, програми й підручники – та нові / старі проблеми 
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шкільної історичної освіти»., у якому взяли участь 78 вчителів і методистів 
області. 

З метою ознайомлення педагогічної спільноти зі змінами у підвищенні 
кваліфікації вчителів та пропозиціями ЦПО було проведено 7 виїздів на міські 
та районні семінари вчителів; проводилося постійне консультування окремих 
шкіл, міських та районних відділів освіти, ОТГ щодо діяльності і пропозицій 
ЦПО. 

Проведено переобладнання навчальних аудиторій, створено 
коворкінговий центр на базі ЦПО. 

Проведено 4 майстер класів з громадянської освіти та критичного 
мислення. 

Підготовлено проведення і взято участь у роботі V літньої школи 
Академії Інноваційного Розвитку освіти – 2019 в рамках Всеукраїнського 
науково-педагогічного проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-
педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями».  

На сторінці групи Центр післядипломної освіти Херсонського 
державного університету опубліковано в 2019 році більше 600 навчальних і 
методичних матеріалів. 
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5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 

університету, зокрема впровадження результатів його наукових 
досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво  

 

У 2019 р. університет подав до МОН України документи з проведення 
державної атестації Херсонського державного університету в частині 
провадження наукової (науково-технічної) діяльності за трьома науковими 
напрямами: 

1. «Біологія та охорона здоров’я» (галузь знань «Біологія»). 
2. «Суспільні науки» (галузі знань «Освіта/педагогіка», «Соціальні та 

поведінкові науки», «Публічне управління та адміністрування»). 
3. «Технічні науки» (галузь знань «Інформаційні технології»). 
 
У 2019 р. науковці Херсонського державного університету відповідно до 

тематичного плану виконували 2 держбюджетні НДР з фундаментальних 
проблем наук про життя та розвиток біотехнологій:  

- «Антропогенна трансформація фіторізноманіття Північного 
Причономор’я: закономірності та можливості управління процесом» (за 
керівництва професора Мойсієнка І.І.); 

- «Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки 
структури наземних літогенних біотопів» (за керівництва професора 
Ходосовцева О.Є.).  

На фінансування цих робіт із загального фонду державного бюджету 
протягом року було виділено 408,3 тис. грн.  

 
У конкурсному відборі проектів фундаментальних досліджень та 

прикладних досліджень і розробок, оголошеному МОН України, виконання 
яких заплановано на 2020 рік за рахунок коштів державного бюджету, узяли 
участь 2 проєкти: 

- «Збереження степового різноманіття на об’єктах культурної спадщини 
України» (науковий керівник д.б.н., проф. Мойсієнко І.І.); 

- «Математичні моделі предметних модулів з точних дисциплін та їх 
застосування у програмних системах навчального призначення» (науковий 
керівник д.ф.-м.н., доц. Песчаненко В.С.).  

 
У конкурсному відборі проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених узяли участь 3 проєкти:  
- «Розробка автоматизованого фінансового консультанта (робоедвайзера) 

для створення персоналізованих інвестиційних планів за відкритими даними 
щодо фінансових інструменті» (науковий керівник д.е.н., проф. Кобець В.М.); 

- «Верифікація фінансової моделі закладу вищої освіти засобами 
інсерційного моделювання» (науковий керівник д.ф.-м.н., проф. 
Песчаненко В.С.); 



 41 

- «Методологія геоінформаційного аналізу регіонального розвитку і 
процесів реформування адміністративно-територіального устрою» (науковий 
керівник к.геогр.н. Молікевич Р.С.). 

Участь у конкурсному відборі науково-технічних (експериментальних) 
розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2020 році 
за рахунок загального фонду державного бюджету взяли участь 5 проєктів : 

- «Розробка бібліотечної інформаційно-аналітичної системи оцінки 
публікаційної активності науковців ЗВО» (за керівництва проф. 
Співаковського О.В.); 

- «Розробка технологій інсерційного моделювання для моделювання та 
аналізу законодавчих актів України» (за керівництва проф. Песчаненка В.С.); 

- «Верифікація фінансової моделі закладу вищої освіти засобами 
інсерційного моделювання» (за керівництва доцента Вінника М.О.);  

- «Розробка автоматизованого фінансового консультанта для створення 
персоналізованих інвестиційних планів» (за керівництва проф. Кобця В.М.); 

- «Розробка компетентнісно-орієнтованого веб-сервісу працевлаштування» 
(за керівництва проф. Шашкової Н.І.). 

Таблиця  
Виконання науково-дослідних робіт та обсягів фінансування їх  

 
2017 2018 2019 

Категорії робіт 
к-ть 

фінансу-
вання, 

тис.грн. 
к-ть 

фінансу-
вання, 

тис.грн. 
к-ть 

фінансу-
вання, 

тис.грн. 
НДР, які виконувались 
за рахунок коштів 
загального фонду 
державного бюджету 

4 828,8 3 628,30 2 408,3 

НДР, які виконувались 
за рахунок коштів 
спеціального фонду 
державного бюджету 

- - - - 1 120,0 

НДР, які виконувались 
за рахунок коштів 
замовників 

4 183,4 8 271,54 13 729,77 

Разом 8 1012,2 11 899,84 16 1258,07 

 
На кафедрах наукові колективи виконують 66 ініціативних НДР, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, з яких 13 – зареєстровано протягом 2019 р. 
Науковці університету брали участь у виконанні спільного українсько-

чеського дослідного проекту «Використання лишайників для моніторингу 
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глобальних змін, що впливають на природні ліси Українських Карпат» 
(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.), на виконання якого у поточному 
році із спеціального фонду державного бюджету було виділено 120,0 тис. грн. 

 
У 2019 році проф. Мойсієнко І.І. закінчив виконання шведсько-

українського проєкту (гранту) «Як був переможений Схід: на шляху до 
екологічної історії Євразійських степів» («How the East was Won: Towards an 
environmental history of the Eurasian Steppe»). Закордоний партнер – 
Стокгольмський університет (Швеція). В рамках виконання проєкту взято 
участь у науковій конференції в Бремені та підготовлено заключний науковий 
звіт.   

Крім того, проф. Мойсієнко І.І. отримав  тревел грант до Польщі для участі 
в семінарі з розвитку Смарагдової мережі в Україні в рамках проекту «Розвиток 
громадських екологічних організацій та їх співпраці для розширення 
Смарагдової мережі в Україні» (закордонний партнер -громадська організація 
«Природна Спадщина») та тревел грант до Швейцарії для участі у 12-ій 
польовій робочій нараді Євразіатської степової групи (EDGG): 
Внутрішньоальпійські сухі долини Швейцарії: шляхами Жосіаса Браун-Бланке 
ІІ (закордонний партнер - Всесвітня асоціація науки про рослинність (IAVS); 
Євразійська група з дослідження степів (EDGG); Університет м. Цюрих). 

 
Під час виконання спільного українсько-чеського дослідного проєкту 

«Використання лишайників для моніторингу глобальних змін, що впливають на 
природні ліси Українських Карпат» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.) 
було проведено дослідження у різних типах пралісів на території Карпатського 
біосферного заповідника (Широколужанський масив) та Природного 
заповідника «Ґорґани», що дозволить ідентифікувати загальні тенденції реакцій 
на кліматичні зміни глобального характеру. Відповідно до загального плану 
реалізації проєкту та технічного завдання було зібрано зразки лишайників та 
ліхенофільних грибів й здійснено їх камеральну обробку. Вона була проведена 
за стандартною методикою з використанням оптичної техніки в лабораторії 
кафедри ботаніки Херсонського державного університету та в науково-
дослідній лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. 
Пачоського.  

Під час проведення досліджень на території Карпатського біосферного 
заповідника (Широколужанський масив) та Природного заповідника «Ґорґани» 
було ідентифіковано 293 види лишайників та ліхенофільних грибів. Складено 
анотований список виявлених видів на кожному дослідженому плоті. Наразі 
активно продовжується робота над проектом та ідентифікація критичних 
таксонів з використанням аналізу нуклеотидних послідвностей у лабораторії 
молекулярної біології Херсонського державного університету, а також дані 
узгоджуються з отриманими результатами в лабораторії ліхенології Інституту 
ботаніки Чеської Академії наук. 
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Одержання конкурентоспроможних наукових  
і науково-приладних результатів 

Протягом 2019 року наукові колективи університету виконали 
госпдоговірні науково-дослідні роботи на загальну суму 729 770 тисяч гривень. 
Замовники – підприємства та організації міст Херсона, Миколаєва  та 
Херсонської області: 
1. «Оцінка впливу робіт за проектом «Нове будівництво сонячної 
електростанції потужністю 50 МВт на території Голопристанського району 
Херсонської області» на стан біорізноманіття, біотопів та місцевих громад» 
(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник - ТОВ «АТЛАС 
КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖИ». 
2. «Контроль за станом стічних вод приватного акціонерного товариства 
«Чаплинський маслосирзавод» (науковий керівник доц. Іванищук С.М.). 
Замовник – ПАТ «Чаплинський маслосирзавод».   
3. «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-
заповідного фонду – ботанічного заказника місцевого значення «Шаби» 
(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник - Департамент екології 
та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.  
4. «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-
заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення 
«Голопристанський акацієвий ліс» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). 
Замовник - Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної 
державної адміністрації.  
5. «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-
заповідного фонду – пам’ятка природи «Вікові сосни» (науковий керівник 
проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник - Департамент екології та природних 
ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.  
6. «Оформлення кадастрової документації на 7 об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення – пам’яток природи, які знаходяться на 
території Збур’ївського лісомисливського господарства» (науковий керівник 
проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник - Департамент екології та природних 
ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.  
7.  «Оцінка впливу робіт по організації берегових відвалів донного ґрунту у 
прибережній смузі річки Плоска Осокорівка (с. Андріївка Синельниківського 
району Дніпропетровської області) на представників тваринного та рослинного 
світу» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І.). Замовник - Товариством з 
обмеженою відповідальністю сільськогосподарським підприємством  
«НІБУЛОН».    
8. «Оцінка впливу робіт за проектом «Нове будівництво сонячної 
електростанції потужністю 50 МВт на території Голопристанського району 
Херсонської області» на стан раритетного біорізноманіття та біотопів в межах 
об’єкту Смарагдової мережі «Кінбурнська Коса» (науковий керівник 
проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник - ТОВ «АТЛАС КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖИ».  
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9. «Розробка заходів, які пом’якшують вплив проекту «Нове будівництво 
сонячної електростанції потужністю 50 МВт на території Голопристанського 
району Херсонської області» на біорізноманіття та біотопи» (науковий керівник 
проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник - ТОВ «АТЛАС КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖИ».  
10. «Розробка та впровадження заходів по збереженню біологічного 
різноманіття та моніторингу основних видів, під час будівництва сонячної 
електростанції потужністю 50 МВт» (науковий керівник проф. Ходосовцев 
О.Є.). Замовник - ТОВ «АТЛАС КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖИ».  
11. «Стан флори та фауни біотопів у місті впадіння річки Вірьовчиної у річку 
Кошову в межах м. Херсон» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). 
Замовник - ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП». 
12. «Вплив будівництва вітрових електростанцій на Півдні України на 
рослинний покрив та ліхенобіоту регіону» (науковий керівник проф. Мойсієнко 
І.І.). Замовник - ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ». 
13. «Стан флори та фауни біотопів берегової зони та частини Утлюцького 
лиману прилеглої до с. Щасливцеве та с. Генічеська гірка в межах Генічеського 
району Херсонської області» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). 
Замовник - ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП». 

У 2019 р. порівняно з 2018 р. на 37 % збільшено обсяг коштів, що 
надійшли до спецфонду університету за виконання НДР госпдоговірної 
тематики. Зросла і кількість НДР, що виконувалися за рахунок коштів 
замовників, – з 8 НДР у 2018 р. до 13 НДР у 2019 р. 

 
Захист прав інтелектуальної власності та результати наукової та науково-

технічної діяльності, отримані за рахунок коштів  
державного бюджету 

Протягом 2019 року науковці ХДУ отримали п’ять патентів України на 
корисну модель: 
- Бойко М.Ф., професор кафедри ботаніки (у співавторстві) «Спосіб оцінки 
ступеня антропогенної дигресії лісових екосистем із використанням 
мохоподібних»; 
- Ярошенко Н.Ю., старший викладач кафедри готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу (у співавторстві) «Спосіб приготування печива зі шротом 
волоського горіха»; 
- Ярошенко Н.Ю., старший викладач кафедри готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу (у співавторстві) «Спосіб приготування печива з 
композицією шротів насіння кунжуту та льону»; 
- Ярошенко Н.Ю., старший викладач кафедри готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу (у співавторстві) «Спосіб приготування печива зі шротом 
насіння сої»; 
- Ярошенко Н.Ю., старший викладач кафедри готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу (у співавторстві) «Спосіб приготування печива зі шротом 
насіння соняшника». 
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Також було отримано три патенти України на корисну модель, автором і 
власником яких є Шебанова В.І., професор кафедри практичної психології (у 
співавторстві) «Спосіб виготовлення дієтичної овочевої ікри», «Спосіб 
виготовлення дієтичної овочевої ікри з топінамбура», «Спосіб підвищення 
продуктивності овець асканійської тонкорунної породи». 

Отримано 62 свідоцтв про реєстрацію авторського права на літературно-
письмовий твір наукового характеру. До Державної служби інтелектуальної 
власності України також подано 6 заявок.  

Таблиця  
Отримання охоронних документів  

Категорії охоронних документів 2018 р. 2019 р. 
Патент України на корисну модель 5 5 (+ 1 заявка) 
Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір 
67 62 (+ 6 заявок) 

 
За темою фундаментального дослідження «Антропогенна трансформація 

фіторізноманіття Північного Причономор’я: закономірності та можливості 
управління процесом» (2017-2019 рр., науковий керівник проф. Мойсієнко І.І.) 
отримано такі результати.  

Підготовлено пропозиції щодо розширення мережі природно-заповідного 
фонду (ПЗФ) та Смарагдової мережі; запропоновано шляхи щодо оптимізації 
охорони раритетного фіторізноманіття; розроблено рекомендації щодо 
можливості управління процесами синатропізації. Вперше в ході досліджень 
степових об’єктів показано наявність острівного ефекту в результаті 
антропогенної фрагментації та ізоляції степового рослинного покриву;  
показано, що структура степової флори у результаті антропогенної 
трансформації стає більш гумідною. Матеріали виконання теми, а також 
матеріали попередніх досліджень, послужили основою для створення у 2019 
році нового національного природного парку «Кам’янська Січ». 

Підготовлено матеріали для резервування з метою створення нових 124 
об’єктів природно-заповідного фонду та 2 нових об’єктів Смарагдової мережі. 
Результати виконання теми використовуються під час викладання курсів 
«Геоботаніка», «Заповідна справа», «Основи степознавства» та Охорона 
рослинного світу». 

За темою фундаментального дослідження «Молекулярний баркод 
сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки структури наземних літогенних 
біотопів» (2019-2021 рр., науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.) отримано 
такі результати.  

Встановлено альфа-різноманіття ліхенізованих та ліхенофільних грибів 
модельних літогенних біотопів: Трикратського гранітного масиву; флювіасолей 
(коси Чорного та Азовського морей); девонських та силурійських вапнякових 
відслонень Дністровського каньйону;  понтійських та сарматських вапнякових 
відслонень пониззя Дніпра; лептосолей степових схилів Дніпра та Інгульця. 
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Для діагностичних видів (з 30 зразків) синтаксонів отримані сиквенси ITS 
рДНК. Матеріали щодо альфа-різноманіття направлені до Літописів природи 
об’єктів природно-заповідного фонду. 

 

Публікаційна активність 
Наявна динаміка оприлюднення наукових результатів в англійськомовних 

виданнях, індексованих НБД Scopus і Web of Science. Загальна кількість 
публікацій викладачів університету у виданнях, індексованих НБД Scopus 
становить 299 документів, у НБД Web of Science – 272 документи. Усього – 571 
публікація. 

Зріс h-індекс університету за показниками НБД Scopus на 2 позиції з h-
індекс–9 до h-індекс–11. 

НБД Scopus 
 

Загальна кількість публікацій викладачів університету – 299 документів, 
з яких: за 2019 р. – 62, що на 15 документів більше, ніж за 2018 р. (47 статей). 
Інформація за 2019 р. не є остаточною, оскільки не всі статті проіндексовано. 

Найбільша кількість публікацій за 2019 р. у Песчаненка В. С. (7 статей).  
 

НБД WoS 
 

Загальна кількість публікацій викладачів університету – 272 документи, 
з яких: за 2019 р. – 16 док., що на 14 документів менше, ніж за 2018 р. 
(30 статей). Інформація за 2019 р. не є остаточною, оскільки не всі статті 
проіндексовано. 

Найбільша кількість публікацій за 2019 р. у Песчаненка В. (3 статті).  
 

Індекс Хірша за НБД Scopus і WoS: 
 

h-індекс Прізвище й ініціали 
вченого 

НБД 

Ходосовцев О. Є. Scopus і WoS 7 Мойсієнко І. І. Scopus 
6 Мойсієнко І. І. WoS 
5 Кобець В. М. Scopus 

Кравцов Г. М. Scopus 
Львов М. С., Scopus 4 

Песчаненко В. С. Scopus 
Песчаненко В. С. WoS 

Бойко М. Ф. WoS 3 
Львов М. С. WoS 
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Найбільш цитовані статті у НБД Scopus і WoS: 

 

індекс 
цитува

нь 

Прізвище й 
ініціали 
вченого 

Назва статті НБД 

48 Мойсієнко І. І. 
(у співавт.) 

Cultural monuments and nature conservation: a 
review of the role of kurgans in the conservation 
and restoration of steppe vegetation // 
Biodiversity and Conservation. – 2016. – 25. 

Scopu
s 

39 Мойсієнко І. І. 
(у співавт.) 

Cultural monuments and nature conservation: a 
review of the role of kurgans in the conservation 
and restoration of steppe vegetation // 
Biodiversity and Conservation. – 2016. – 25 
(12). 

WoS 

31 Ходосовцев 
О. Є. (у 
співавт.) 

Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca 
cerina group in Europe // Lichenologist. – 2011. 
– 43. 

Scopu
s 

23 Ходосовцев 
О. Є. (у 
співавт.) 

Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca 
cerina group in Europe // LICHENOLOGIST. – 
2011. – Т. 43, ч 2. 

WoS 

18 Наумович 
Г. О. (у 
співавт.). 

Microclimatic differentiation of gene pools in 
the Lobaria pulmonaria symbiosis in a primeval 
forest landscape// MOLECULAR ECOLOGY. 
– 2014. – Т. 23, вип. 21. 

WoS 

16 Бойко М. Ф. 
(у співавт.). 

HUNTING FOR HOMO-SOVIETICUS - 
SITUATIONAL VERSUS ATTITUDINAL 
FACTORS IN ECONOMIC-BEHAVIOR // 
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC 
ACTIVITY. – 1992. – Вип. 1. 

WoS 

15 Песчаненко 
В. С. (у 
співавт.) 

Insertion modeling system // Lecture Notes in 
Computer Science (including subseries Lecture 
Notes in Artificial Intelligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics) – 2012. – 7162 LNCS. 

Scopu
s 

11 Львов М.С. (у 
співавт.) 

Discovery of invariant equalities in programs 
over data fields // Applicable Algebra in 
Engineering. Communication and Computing. – 
1993. – 4. 

Scopu
s 
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Інші публікації викладачів університету: 
 

Вид публікацій  К-ть 
Монографії, опубліковані в закордонних виданнях 
офіційними мовами ЄС 

3 

Монографії, опубліковані у вітчизняних виданнях 8 
Розділи монографій, опубліковані в закордонних виданнях 
офіційними мовами ЄС 

37 
(у 18 

монографіях) 
Розділи монографій, опубліковані у вітчизняних виданнях 41 

(у 15 
монографіях) 

Підручники (усього), з них: 7 
з грифом МОН України 1 
з грифом вченої ради ХДУ 6 

Навчальні посібники (усього), з них: 94 
з грифом МОН України 1 
з грифом вченої ради ХДУ 44 
інші (практикуми, робочі зошити, методичні 
рекомендації) 

49 

Статті, надруковані в наукових фахових виданнях (категорії 
«А», «Б», «В»), з них: 

354 

категорії «А» (індексованих у НБД Scopus 
та/або WoS) 

73 

категорії «Б»  11 
категорії «В»  270 

Статті, надруковані в зарубіжних виданнях 96 
Статті, надруковані в наукових виданнях України 206 

 
Наукові фахові видання університету 

Херсонський державний університет є співзасновником наукового 
фахового видання категорії «Б» «Український журнал медицини, біології та 
спорту» (засновники: Чорноморський національний університет ім. Петра 
Могили (м. Миколаїв); Харківська медична академія післядипломної освіти; 
Херсонський державний університет, Львівський державний університет 
фізичної культури імені Івана Боберського). 

Херсонський державний університет є засновником 13 наукових фахових 
видань категорії «В»:  
- збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (гол.редактор – 
д.пед.н., проф. Співаковський О.В.); 
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-  журнал «Чорноморський ботанічний журнал» (гол. редактор – д.б.н., проф. 
Ходосовцев О.Є.); 
- науковий вісник ХДУ. Серія: Економічні науки (гол.редактор – д.е.н., проф. 
Шашкова Н.І.); 
- науковий вісник ХДУ. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація 
(гол.редактор – д.філол.н., проф. Бєлєхова Л.І.); 
- збірник наукових праць «Педагогічні науки» (гол.редактор – д.пед.н., 
проф. Федяєва В.Л.);  
- збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)»  (гол.редактор 
– д.філол., проф. Ільїнська Н.І.); 
- науковий вісник ХДУ. Серія «Юридичні науки»  (гол.редактор – д.ю.н., 
проф. Саінчин О.С.).  
- науковий вісник ХДУ. Серія: Психологічні науки (гол.редактор – д.психол.н., 
проф. Блинова О.Є.);  
- науковий вісник ХДУ. Серія: Географічні науки (гол.редактор – д.геогр.н., 
доц. Пилипенко І.О.); 
- науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» (гол.редактор – д.філол.н., 
проф. Олексенко В.П.);  
- журнал «Судова та слідча практика в Україні» (гол.редактор – д.ю.н., 
проф. Саінчин О.С.); 
- збірник наукових праць «Природничій альманах (серія біологічні науки)» 
(гол.редактор – д.б.н., проф. Зав’ялов В.П.).                                    
- електронний історичний журнал «Skriptorium Nostrum» (гол.редактор – д.і.н., 
проф. Андрєєв В.М.). 

Станом на грудень 2019 р. в міжнародній базі Index Copernicus за 2018 рік  
проіндексовано 11 наукових видань університету:   
-  збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (ІСV 2017: 
82,6;  ІСV 2018: 88,56); 
- збірник наукових праць «Педагогічні науки» (ІСV 2017: 54,82; ІСV 2018: 
64,67); 
-  журнал «Чорноморський ботанічний журнал» (ІСV 2017: 60,88; ІСV 2018: 
63,47); 
- науковий вісник ХДУ. Серія «Германістика та міжкультурна 
комунікація» (ІСV 2017: 44,61; ІСV 2018: 62,01); 
-  науковий вісник ХДУ. Серія: «Психологічні науки» (ІСV 2017: 60,57; ІСV 
2018: 58,42); 
-  збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» (ІСV 2017: 
48,27; ІСV 2018: 56,02); 
-  науковий вісник ХДУ. Серія: «Географічні науки» (ІСV 2017: 55,96; ІСV 
2018: 54,81);  
- журнал «Судова та слідча практика в Україні» (ІСV 2017: 52,35; ІСV 
2018: 53,20);  
-  науковий вісник ХДУ. Серія: «Лінгвістика» (ІСV 2017: 49,83; ІСV 2018: 
51,00); 
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- науковий вісник ХДУ. Серія: «Економічні науки» (ІСV 2017: 35,85; ІСV 
2018: 49,96);  
-  науковий вісник ХДУ. Серія: «Юридичні науки» (ІСV 2017: 52,00; ІСV 
2018: 49,85).  

 
У 2019 р. проведено моніторинг діяльності редакційних колегій наукових 

фахових видань університету. 
Таблиця 

Результати діяльності редакційних колегій  
наукових фахових видань ХДУ  

Кількість балів  
(max 100 балів) 

Рей-
тинг 

Назва наукового фахового видання 
2017 рік 2018 рік 

Динаміка  

1.  Збірник «Інформаційні технології в 
освіті» 83,5 86,5 + 3 

2.  Журнал «Чорноморський ботанічний 
журнал» 69,5 75 + 5,5 

3.  Збірник «Природничий альманах» (серія 
біологічні науки»)  33,5 57 + 23,5 

4.  Журнал «Науковий вісник ХДУ. Серія 
«Географічні науки» 42,5 56 + 13,5 

5.  Збірник «Науковий вісник ХДУ. Серія 
«Економічні науки» 46 53,5 + 7,5 

6.  Збірник «Науковий вісник ХДУ. Серія 
«Психологічні науки» 43 51,5 + 8,5 

7.  Журнал «Науковий вісник ХДУ. Серія 
«Перекладознавство та міжкультурна 
комунікація» 

45,5 47 + 1,5 

8.   Журнал «Науковий вісник ХДУ. Серія 
«Лінгвістика» 42,5 37 - 5,5 

9.  Журнал «Судова та слідча практика в 
Україні» 38,5 36 - 2,5 

10.  Збірник наукових праць «Педагогічні 
науки» 45 35,5 - 9,5 

11.  «Науковий вісник ХДУ. Серія 
«Юридичні науки» 43 35 - 8 

12.  Збірник «Південний архів (філологічні 
науки)» 44 33,5 - 10,5 

13.  Електронний історичний журнал 
«Skriptorium Nostrum» 36 23,5 - 12,5 

 
Головним редакторам (або особам, визначеним головними редакторами), 

чиї наукові фахові видання набрали понад 40 балів, навчальне навантаження на 
2018/19 н. р. зменшено на 100 годин, а головним редакторам (або особам, 
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визначеним головними редакторами), чиї наукові фахові видання набрали 
менше 40 балів, навчальне навантаження на 2018/19 н. р. зменшено на 50 годин. 

 
У 2019 р. 9 наукових фахових видань університету пройшли процедуру 

перереєстрації в Міністерстві юстиції України та отримали відповідні 
свідоцтва.  

Редакційні колегії шістьох збірників наукових праць подали документи до 
МОН України для реєстрації й присвоєння виданням категорії «Б»: 

– Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки» (гол.ред. Блинова 
О.Є.); 

– Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки» (гол.ред. Шашкова 
Н.І.); 

– «Науковий вісник ХДУ. Серія «Географічні науки» (гол.ред. 
Пилипенко І.О.); 

– Чорноморський ботанічний журнал (гол.ред. Ходосовцев О.Є.); 
– Інсайт: психологічні виміри суспільства (гол.ред. Попович І.С.); 
– «Південний архів (філологічні науки)» (гол.ред. Ільїнська Н.І.). 

 
Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки 

кадрів з вищою освітою 
 

Д.е.н., проф. Тюхтенко Н.А. розроблено концептуальну знаннєву модель 
формування соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу, в 
якій ключова роль відведена обміну соціальними вигодами, що актуалізується 
за умови реалізації соціальних принципів та розглядається як мотиваційне 
підґрунтя досягнення позитивних змін праці, тобто таких, що підвищують 
цінність і корисність кількісних та якісних трудових показників на основі 
отримання теоретичних знань, практичних навичок, професійних компетенцій; 
запропонована концептуальна модель дозволяє комплексно й системно 
розглядати процеси формування та реалізації соціальних стратегій активізації 
трудової діяльності персоналу; запропоновано парадигму соціальної природи 
активізації трудової діяльності персоналу, у відповідності з якою будь-які 
потреби/вигоди, що спонукають до трудової діяльності взагалі та її активізації 
зокрема розглядаються як цінності соціального характеру, що змінюються 
залежно від стадії соціального життєвого циклу працівника, при цьому 
соціальний життєвий цикл працівника слід розглядати з позицій соціальної 
корисності особистості в трудовому колективі, а соціальну корисність 
працівника можна розглядати як відповідність певним соціальним очікуваним 
вигодам фактичного рівня соціальних вигід, отримуваних від працівника; таке 
уявлення дозволяє застосовувати доцільні та дієві механізми мотивування та 
стимулювання активізації трудової діяльності персоналу підприємств; 
розроблено узагальнений механізм виявлення та запобігання перешкодам 
формування соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу, 
який включає три підсистеми: інформаційна підсистема; підсистема виявлення 
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перешкод; підсистема запобігання перешкод; запропонований механізм є 
важливим методологічним підґрунтям для подальшого оцінювання соціальних 
стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств; 
запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінювання соціальної 
стратегії активізації трудової діяльності персоналу на засадах соціального 
левериджу, в основу якого покладено принцип збалансування різних видів 
соціальних інвестицій з метою активізації трудової діяльності персоналу 
підприємств, а сам соціальний леверидж визначати як співвідношення 
досягнутих змін праці до інвестицій, які ці зміни забезпечили, за умови 
функціонування підприємства у певному зовнішньому середовищі та дії 
певного внутрішнього соціального менеджменту. Практичне значення 
одержаних результатів полягає в доведенні науково-обґрунтованих та 
методично-завершених положень до рівня практичних рекомендацій, 
спрямованих на формування та оцінювання соціальних стратегій активізації 
трудової діяльності персоналу підприємств. 

 
Д.е.н., доц. Кобцем В.М. обґрунтовано теоретико-методологічний підхід до 

формування комплексу адаптивних еволюційних моделей мікроекономічних 
систем з різними типами суспільної відповідальності, що дає можливість 
перевірити умови стабільності та біфуркації систем залежно від кількості 
учасників і рівня їх суспільної відповідальності; розроблено концепцію 
еволюційної адаптації до ринкового середовища стратегій фірм у 
позарівноважному стані за їх фінансовими показниками для різних сценаріїв 
розвитку МС засобами комп’ютерного моделювання, впровадження якої 
дозволяє визначити напрямок зміни стратегій фірм для підвищення їх 
прибутковості; розроблено модель прогнозування прибутків інвесторів, 
засновану на еволюційному алгоритмі підвищення ефективності їх стратегій 
для мікроекономічних систем, що дозволяє оцінити вплив зміни рентабельності 
економічних активів на перерозподіл інвестиційних фондів інвесторами; – 
розроблено комплекс еволюційних моделей із функціями суспільного 
добробуту економічних агентів для прогнозування напрямку адаптації стратегій 
учасників МС, динаміки показників діяльності мікроекономічних систем та 
пояснення системи еволюційного відбору між різними типами фірм; 
удосконалено модель подвійного електронного аукціону, яка, на відміну від 
існуючих, заснована на алгоритмі його адаптації до числа учасників, їх 
платоспроможності і граничних витрат, що дає можливість збільшити кількість 
трансакцій і, як наслідок, підвищує суспільний добробут; моделі митної, 
транспортної, податкової і регуляторної політики держави, які, на відміну від 
існуючих, спрямовані на експериментальне визначення напрямку зміни 
розмірів мита, тарифів, ставок і квот для мікроекономічних агентів задля 
досягнення комплексних суспільних цілей на ринках продукції даних товарів; 
модель «витрати-випуск» для оцінки еволюції рентабельності у результаті 
зміни технологічних коефіцієнтів, що дозволяє, на відміну від інших, 
спрогнозувати ефективність еволюційних стратегій інвесторів на основі 
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поточних відомих показників рентабельності і прибутку від інвестування; – 
моделі галузей економіки, які, на відміну від існуючих, отримані на основі 
біфуркаційного аналізу та дозволяють виділити проміжки стабільності та хаосу, 
що мають визначальний вплив на прогнозування динаміки мікроекономічних 
показників галузі, сценарії розвитку випуску і прибутку фірм галузі.  

Розроблені методичні положення щодо розробки еволюційних та 
експериментальних моделей адаптації МС використовуються кафедрою 
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського 
державного університету в освітньому процесі, методичному забезпеченні 
дисциплін «Фінансова економетрика», «Економічна кібернетика», 
«Моделювання економіки», «Моделі економічної динаміки», «Моделювання 
бізнес-процесів», «Моделі прогнозування цін фінансових інструментів», 
«Прогнозування соціально-економічних процесів» при підготовці фахівців для 
спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 122 «Комп’ютерні 
науки», 126 «Інформаційні системи та технології». 

 
Д.політ.н., доц. Костючковим С.К. обґрунтувано нову освітню концепцію, 

яка має в своїй основі біофілософську домінанту і спрямована на формування в 
особистості природовідповідного і природовідповідального світовідношення, 
де під природою розуміється не тільки довкілля, а і природа самої людини, а 
також біологічно стійкий розвиток конкретного суспільства і цивілізації. 
Затребуваність цієї концепції визначається тим, що вона буде сприяти 
продуктивному корегуванню через освітні інституції біополітичних аспектів 
суспільного життя, пов’язаних із проблемами охорони живого, гармонізації 
взаємодії людини і біосфери, а також покращення демографічної ситуації, стану 
здоров’я, тривалості і якості життя загалом шляхом піднесення рівня 
особистісної біосоціальної компетентності і становлення громадянського 
суспільства, зокрема вітчизняного, на засадах стійкого розвитку. 

Результати дослідження можуть бути використані у науково-дослідній 
діяльності, пов’язаній з філософсько-освітньою проблематикою, у навчальному 
процесі закладів вищої освіти України, а саме – у підготовці науково-освітніх 
програм, методичних матеріалів, підручників і навчальних посібників з 
філософії, філософії освіти, соціальної філософії, дисциплін гуманітарного 
циклу та проблемно-орієнтованих спецкурсів, зокрема – у розробці навчальних 
курсів «Філософія освіти», «Біофілософія», «Біополітика», «Біоетика», 
«Соціальна філософія». 

Д.пед.н., доц. Рускуліс Л.В. досліджено філософські й лінгвофілософські 
засади формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя 
української мови, його мовної картини світу; обґрунтовано феномен 
«лінгвістична компетентність»; продемонстровано його місце в ієрархії 
компетентностей; визначено субкомпетентності з урахуванням мовного й 
мовленнєво-комунікативного компонентів на основі аналізу інформаційного 
обсягу мовознавчих дисциплін; з’ясовано розвиток специфічних – академічних, 
мовленнєво-комунікативних, національноцентричних, чуттєвословесних, 
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естетичних і регулятивно-когнітивних – здібностей; схарактеризовано 
структуру мовної особистості майбутніх учителів української мови й етапи 
формування її; розроблено й експериментально апробовано методичну систему 
формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови 
у процесі вивчення мовознавчих дисциплін. Практична цінність дослідження 
полягає в тому, що збагачено й удосконалено навчально-методичне 
забезпечення мовознавчих дисциплін для студентів рівня вищої освіти 
«бакалавр» зі спеціальності 014 Освіта. 014.01. Середня освіта (Українська мова 
і література). Узагальнені положення, висновки, методичні рекомендації 
допоможуть скорегувати навчальні плани в циклі дисциплін професійної 
підготовки, визначити концепції побудови підручників і посібників, що 
сприятиме оптимізації професійної підготовки студентів. Розроблену й 
апробовану методичну систему формування лінгвістичної компетентності 
майбутніх учителів української мови в процесі вивчення мовознавчих 
дисциплін можна використовувати в практичній роботі викладачів у закладах 
вищої освіти.  

 
Конференції, наукова робота студентів та молодих учених 

У 2019 р. проведено 35 наукових та науково-практичних заходів. 
Конференції, семінари 2018 р. 2019 р. 
Міжнародні 11 6 
Усеукраїнські 29 21 
Регіональні 19 8 
Усього проведено 59 35 

 
Незважаючи на зменшення кількості проведених наукових заходів, 

підвищується їхній науковий і представницький рівні. Зокрема, найбільш 
представницьким науковим заходом була ХV Міжнародна науково-практична 
конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та 
індустріальних додатках» (ICTERI–2019). Програмним комітетом із 246 осіб з 
39 країн відібрано лише 30% статей. 263 учасники з 7 країн представили 124 
доповіді. У рамках роботи конференції працювало 5 воркшопів. 

В університеті протягом 2019 р. діяло 84 наукових об’єднань студентів, у 
виконанні науково-дослідних робіт кафедр взяли участь 1030 студентів, у 24 
науково-дослідних лабораторіях здійснювали дослідження 344 студенти. 

У 2019  р. у Всеукраїнській студентській олімпіаді стали переможцями і 
призерами ІІ етапу 6 студентів університету. 
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Таблиця  
Порівняльно-кількісний аналіз переможців і призерів  

ІІ етапу олімпіади 
Роки І місце ІІ місце ІІІ місце Усього 

2016/17 - 3 4 7 
2017/18 1 - 6 7 
2018/19 1 - 5 6 

 
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей переможцями і призерами стали 29 студентських 
наукових робіт.  

Таблиця  
Кількість переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт за місцями 
Роки І місце ІІ місце ІІІ місце Усього 

2016/17 н.р. 5 6 11 22 
2017/18 н.р. 6 7 10 23 
2018/19 н.р. 8 13 8 29 

 
Зазначимо, що кількість призових місць у 2019 р. збільшилася на 6 

порівняно з минулим роком, спостерігається підвищення якісної 
характеристики робіт з огляду на кількість учасників, які посіли І та ІІ місця. 

Переможцями і призерами інших інтелектуальних конкурсів, змагань і 
турнірів у 2018/19 н.р. році стало 9 студентів. 

На базі соціально-психологічного факультету Херсонського державного 
університету у 2018/19 н. р. на високому рівні проведено ІІ тур конкурсу з 
галузей «Загальна та соціальна психологія» та «Гендерні дослідження».  

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених 
призначено Дармостукові Валерію Вікторовичу, аспіранту кафедри ботаніки 
(спеціальність 091 Біологія). 

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2018/19 н. р. 
призначено Тарасіч Юлії Геннадіївні, аспірантці кафедри інформатики, 
програмної інженерії та економічної кібернетики (спеціальність 121 Інженерія 
програмного забезпечення). 

Іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших 
молодих учених у 2019 році призначено Правоторовій Ользі Михайлівні, 
доктору юридичних наук, доценту кафедри адміністративного і господарського 
права та правоохоронної діяльності історико-юридичного факультету. 

Роботу колективу молодих учених у складі Песчаненка Володимира 
Сергійовича, Полторацького Максима Юрійовича, Тарасіч Юлії Геннадіївни 
«Методи реалізації систем інсерційного моделювання та їх застосування» 
подано до комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на 
отримання Премії Верховної Ради України молодим ученим. 
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Одним з найважливіших напрямів роботи Наукової бібліотеки є 
забезпечення повного оперативного інформаційного обслуговування всіх 
категорій читачів. До послуг читачів 2 читальні зали, 1 абонемент, зала 
каталогів, коворкінг-зала та конференц-центр, які надають можливість 
використання мультимедійної техніки. Рівень обслуговування підвищує 
швидкісний Wi-Fi.     

Кількість користувачів, зареєстрованих за єдиним читацьким квитком 
становить 7600 осіб. Наукову бібліотеку відвідало 166140 користувачів, 
книговидача становить 352620 документів. На абонементах та в читальних 
залах проводились контрольні дні обліку та аналіз відвідування читачами 
Наукової бібліотеки (4 рази на рік). 

 
Наукова бібліотека 

 
Загальні показники відділу обслуговування 

 
 2018 2019 
відвідування 253755 166140 
книговидавання 528040 352620 

 
Об’єктивно зменшилась кількість відвідувань у зв’язку з реорганізацією 

читальних залів № 2, 4. але водночас спостерігається збільшення користування 
вебресурсами Наукової бібліотеки. 

Електронний архів наукових робіт викладачів університету, репозитарій 
містить 9139 документи (на 15.10.2019). Структуру репозитарію оновлено  
відповідно до актуальної структури університету (внутрішня та зовнішня 
структура – назви інститутів, факультетів, кафедр). Створено нові розділи 
«Дисертації та автореферати», «Спадщина доктора філологічних наук, 
професора, заслуженого діяча мистецтв О. Мішукова». 

Електронний архів наукових робіт викладачів університету, репозитарій 
містить 9139 документи (на 15.10.2019). За 2019 р. до репозитарію внесено 1702 
документи,  порівняно з 2018 р. наповнюваність репозитарію зросла на 22 %, 
використання документів – на 35 % і становить 363 534 перегляди. 

 
Основні статистичні показники репозитарію університету 

 
Показники 2018 р. 2019 р. Динаміка Динаміка % 

Усього документів 6631 8543 1912 +29% 
візитів 104916 206058 101142 +96% 
переглядів 263210 363534 100324 +38% 
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Динаміка наповнення репозитарію за 2018-2019 рр. 
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Порівняно з 2018 роком наповнюваність репозитарію зросла на 22 %. 

 

Динаміка використання репозитарію за 2018-2019 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняно з 2018 роком використання документів репозитарію зросло на 
35%. 

Наукова бібліотека з січня 2018 року веде активну роботу з пропагування 
академічної доброчесності в університеті. Здійснюється: 

  організація та проведення семінарів з виявлення текстових запозичень й 
текстових модифікацій;  

  перевірка наукових текстів викладачів університету на ознаки плагіату; 
  організація доступу до самостійної перевірки текстів на ознаки плагіату; 
  консультування з використання антиплагіатних програмних засобів, 

тлумачення звітів. 
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У Науковій бібліотеці на ознаки плагіату перевіряються всі дисертації та 
статті наукових фахових видань університету, а з грудня 2019 р. запроваджено 
технічну перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів освіти. За цей період через 
сервіс Unicheck перевірено 2033 документи.  

Університету продовжено доступ до НБД Web of Science та Scopus. Доступ 
до баз даних мають і нові структурні підрозділи університету: Генічеське 
медичне училище і Бериславський педагогічний коледж імені 
В. Ф. Беньковського. 

У 2019 р. підписано угоду про членство Херсонського державного 
університету в Міжнародній асоціації видавців (Publishers International Linking 
Association, PILA). Протягом року Науковою бібліотекою згенеровано 775 DOI 
у CrossRef.  

 У 2019 р. у відкритих конференц-залі й коворкінг-центрі Наукової 
бібліотеки проведено більше 100 конференцій, семінарів, презентацій тощо.      

 
Діяльність народного зразкового музею історії університету 

За звітний період у народному зразковому музеї історії ХДУ було 
проведено 50 екскурсій для студентів університету та учнів ЗОШ м. Херсона та 
області, які відвідало 415 студентів та 80 учнів.  

Біля 200 гостей завітало до музею історії ХДУ, для яких проведено 20 
екскурсій. Зокрема, музей відвідали закордонні гості: делегація Клайпедського 
університету, відомий литовський режисер Раймундас Баніоніс; професор з 
Ноттінгемського університету (Великобританія) Пітер Стоквелл; доктор хаб. 
Інституту історії та політології Поморської Академії в Слупську (Польща), 
професор, президент Українського історичного товариства в Польщі Роман 
Дрозд; гості з Угорщини та Німеччини: Бенсе Мате журналіст, режисер 
(Будапешт, Угорщина); Георг Жено драматург, режисер, директор театру 
(Гамбург, Німеччина); Фелікс Крігсхайм продюсер, режисер (Берлін, 
Німеччина); Антон Яремчук режисер, оператор-постановник (Берлін, 
Німеччина).  

До того ж музей відвідали: фахівець з інформаційно-аналітичних ресурсів 
та навчання від Сlаrіvаtе Аnalytics (м. Київ)  ̶ кандидат біологічних наук І. 
Тихонкова; з Київського національного університету ім. Т. Шевченка ̶ доктор 
філологічних наук, професор, директор інституту журналістики В.Різун; 
учасники форуму «Формування людського капіталу Херсонщини: синергія 
влади, бізнесу та освіти»;учасники міжнародної науково-практичної 
конференції «Культурна дипломатія в контексті сучасної європейської та 
вітчизняної драматургії в рамках ХХІ міжнародного театрального фестивалю 
«Мельпомена Таврії»; учасники ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» 
та ін. 

В музеї було проведено 15 виховних заходів до різних пам’ятних дат, які 
відвідало близько 500 осіб. Серед них: круглий стіл «Педагогічна династія 
Голобородько в освітньому просторі Херсонщини», присвячений 120-річчю з 
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дня народження засновника династії вчителів, педагогів, науковців, 
журналістів, письменників Голобородька Костянтина Йосиповича; захід «25 
років успіху» до 25-річчя академічного ліцею ім. О.В. Мішукова при ХДУ; 
виховний захід «Козацькому роду — нема переводу», на який завітав крайовий 
отаман крайового обласного осередку «Херсонський Кіш Українського 
козацтва» Ю. Білик, випускник ХДУ; зустріч з інспектором групи по роботі з 
особовим складом військової частини 3056 Національної гвардії України, 
учасником АТО і студентом ХДУ А.Паляницею до дня Гідності та Свободи та 
ін. 

Традицією вже стало привітання в музеї викладачів-ювілярів. Такі зустрічі 
було організовано: до 70-річчя народного артиста України, професора 
Х.Ширінського; до 75-річчя доктора хімічних наук, професора В.Єзікова. 

За звітний період в музеї було організовано 14 виставок. Традиційними 
стали виставки: до дня народження університету; до ювілеїв викладачів; 
«Професори – наукова гордість ХДУ» до Днів науки; «Вони захищали 
Батьківщину» до дня Пам'яті та Примирення, «Випускники ХДУ - відомі поети 
та письменники» до Всесвітнього дня поезії, «Видатні постаті ХДУ» до дня 
заснування університету. 

На базі музейно-архівного центру проходять різноманітні практики 
студентів університету, а фонди музею використовуються в освітньому процесі 
ХДУ.  

Підготовлено й видано ювілейне видання «Херсонський державний 
університет: сторічна історія на шляху в майбутнє». 
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6. МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ Й ПАРТНЕРСТВО 
 

З метою організації та проведення роботи спрямованої на встановлення та 
розвиток міжнародного співробітництва, а також розширення участі 
університету у міжнародних освітніх та наукових програмах, проектах, в 
Херсонському державному університеті створений і діє відділ міжнародних 
ініціатив та проектної діяльності. За звітний період відділом проведена 
1. Реалізація та підготовка міжнародних проєктів 
- Надання допомоги в координації та реалізації українсько-шведського проекту 
«How the East Was Won: Towards an Environmental History of the Steppe» («Як 
був завойований Схід: на шляху до екологічної історії степу»);  
- Реалізація спільного з європейськими партнерами проекту за програмою 
ERASMUS «561592-EPP-1-2015-FR-EPPKA2-CBHE-JP-Establishing Modern 
Master-level Studies in Information Systems» («Cтворення сучасної магістерської 
програми з інформаційних систем»);  
- Оформлення заявки на отримання гранту міжнародної мобільності від Culture 
Bridges у розмірі € 1 191;  
- Оформлення заявки «ГІС пам’яток археології м. Херсона та Білозерського 
району Херсонської області» на отримання гранту 476 710 грн. від 
Українського культурного фонду;  
- Оформлення заявки «Analysis and modeling of Bio-Cyber Physical system» на 
отримання гранту € 586875 від програми Горизонт2020;  
- Оформлення заявки «Медіахарчування без ГМО» на отримання гранту $17970 
від міжнародної неурядової організації Internews;  
- Оформлення заявки «Детектор демократичних виборів» на отримання гранту 
459 000 грн. від фонду Відродження;  
- Оформлення заявки «Ботанічний сад ХДУ, як зразок бережливого відношення 
до квазіприродних рослинних угруповань в урбаністичному просторі»» на 
отримання гранту 90 000 грн. на конкурс «Програми екологічних громадських 
ініціатив» від ФРГО «Західноукраїнський ресурсний центр»;   
- Відділом міжнародних зв’язків подана спільна заявка з Університетом в 
Карагуєвці, Сербія щодо участі у програмі Еразмус+ за напрямом: КА1 
(2019 р);  
-   Оформлення заявки «Інклюзивний апгрейд» на отримання гранту € 60 658 
від посольства Болгарії в Україні;  
-  Оформлення документів та участь в торгах тендерної пропозиції «Науково-
технічні послуги в галузі інженерії (Послуги з інвентаризації та паспортизації 
зелених насаджень міста Херсона)» на отримання гранту 435312,53 грн. від 
Держзакупівель Прозоро;  
- Оформлення документів та участь в торгах тендерної пропозиції Розроблення 
проекту організації території природного заповідника «Єланецький степ» та 
охорони його природних комплексів і об'єктів (внесення змін) на отримання 
гранту 294 000 грн. від Держзакупівель Прозоро;  
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-   Оформлення заявки для участі в University partnership program in holocaust 
studies;  
- Оформлення заявки «Діджіталізація людей третього покоління» на отримання 
гранту $ 3955 від CCAP ALUMNI GRANTS;  
- Оформлення заявки КА 107 Академічна мобільність ЕРАЗМУС+ з 
Університетом Яна Евангеліста Пуркине в Усті-над-Лабем (Чехія);  
-   Оформлення заявки в номінації Малий грант для державних і комунальних 
закладів культури від Народного навчального театру "Студі-Арт"  на отримання 
гранту 74400 грн. від House of Europe (House of Europe Opportunities) 
- Грант на міжнародне наукове стажування в Центрі перспективних досліджень 
Голокосту імені Джека, Джозефа і Мортона Манделів Меморіального музею 
Голокосту Сполучених Штатів Америки;  
- Грант на участь у Міжнародній конференції «The Soviet Steppe – Culture, 
Environment, Economics and Politics» («Радянський степ - культура, навколишнє 
середовище, економіка та політика»), Університет Фрібура (Швейцарія);  
- Грант від Комітету нагород науково-освітнього центру вивчення Голодомору 
Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті на 
вивчення проблем із історії Голодомору-геноциду 1932-1933 р.р.; 
- Індивідуальний тревел-грант на експедицію разом з Європейським Степовим 
Товариством з дослідження степів; 
2. Організація та супровід академічної мобільності студентів, викладачів, 
співробітників ХДУ та партнерських навчальних установ 
- Організація, супровід та підготовка необхідної документації до організації 
поїздки 2 студенток ХДУ з метою семестрового навчання в Університеті імені 
Адама Міцкевича в рамках програми Еразмус+ згідно Угоди про 
співробітництво між Університетом імені Адама Міцкевича, Познань, Польща 
та ХДУ та в рамках програми Еразмус+ (надання необхідних документів 
партнерам за запитом; проведення зборів зі студентами, допомога у заповненні 
візових анкет, збір необхідних документів для отримання візи, оформлення 
документації по університету на направлення студентів, проведення 
інструктажів, консультування щодо трансферу та перебування);  
- Організація, супровід та підготовка необхідної документації до організації 
поїздки 1 студентки ХДУ з метою семестрового навчання на базі Університету 
Альпен-Адрія у м. Клагенфурт (Республіка Австрія) згідно Угоди про 
співробітництво між Університетом Альпен-Адрія (УАА) і ХДУ (надання 
необхідних документів партнерам за запитом; проведення зборів зі студенткою, 
допомога у заповненні візової анкети, збір необхідних документів для 
отримання візи, оформлення документації по університету на направлення 
студентів, проведення інструктажів, консультування щодо трансферу та 
перебування);  
- Організація, супровід та підготовка необхідної документації до організації 
поїздки 20 студентів педагогічного факультету, 21 студента факультету 
іноземної філології, 5 студентів факультету комп’ютерних наук, фізики та  
математики на навчання за Програмою «Подвійний диплом» в Поморській 



 62 

Академії у м. Слупськ (Республіка Польща),  (збір необхідної документації для 
отримання візи, оформлення документації по університету на направлення 
студентів, проведення інструктажів, допомога у заповненні візових анкет, 
надання підтримки щодо трансферу та перебування за запитом);  
- Допомога в організації візиту доцента кафедри соціально-економічної 
географії факультету біології, географії і екології Гоманюка М.А. на 
міжнародну конференція «The Soviet Steppe – Culture, Environment, Economics 
and Politics» («Радянський степ - культура, навколишнє середовище, економіка 
та політика») в Університет Фрібура (Швейцарія);  
- Допомога в організації поїздки щодо участі у святкових заходах з нагоди 50-
річчя Поморської Академії у м. Слупськ (в.о. ректора ХДУ професор Наталія 
Тюхтенко, проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 
комунікаційних технологій Оксана Лаврикова);  
- Організаційна підтримка щодо участі у першому етапі проєкту «Зміни 
педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» (за підтримки 
педагогічного факультету Університету імені Масарика (Чеська Республіка);  
- Організаційна підтримка участі студентів факультету української філології та 
журналістики та студентів соціально-психологічного факультету у 
Міжнародному кінофестивалі;  
- Організація, супровід та підготовка необхідної документації до організації 
поїздки 1 студента ХДУ з метою семестрового навчання на базі Університету 
Томаша Бати в Зліні (Чеська Республіка) згідно партнерського контракту між 
Університетом Томаша Бати в Зліні та Херсонським державним університетом 
(надання необхідних документів партнерам за запитом; проведення зборів зі 
студентом, допомога у заповненні візової анкети, збір необхідних документів 
для отримання візи) 
3. Організація, проведення конференцій, семінарів, заходів на базі ХДУ та 
участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо: 
- Участь в проведенні заходу – краєзнавче ворд-кафе з Британською Радою;  
- Лінгвістична школа факультету іноземної філології «Linguistic Studio for 
Students»;  
- Організація та проведення заходу «Зустрічаємо День Європи 2019 у ХДУ», 
присвячений Дню Європи в Україні, Року Австрійської Республіки в Україні та 
Року України в Австрійській Республіці. Лекція Першого секретаря Посольства 
Австрійської Республіки в Україні Флоріана Кольфюрста на тему:  «Громадська 
дипломатія на прикладі двосторонніх відносин між Австрією та Україною»;  
- Організація та проведення відкритої лекції др. габ. Інституту історії 
Університету гуманітарних та природничих наук ім. Я. Длугоша (Республіка 
Польща) Тадеуша Срогоша для студентів ХДУ на тему: «Контакти між Річ 
Посполитою та Херсоном у вісімдесятих роках XVIII ст.»; 
- Організація та проведення відкритої лекції професора, доктора габ., члена 
Сенату Університету гуманітарних та природничих наук ім. Я. Длугоша 
(Республіка Польща) Анджея Стройновського для студентів ХДУ на тему: 
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«Традиції багатонаціональної Речі Посполитої та концепція Версальських 
національних держав»;  
- Організація та проведення відкритої лекції професора, доктора габ. Інституту 
історії та політології Поморської Академії у м. Слупськ (Республіка Польща) 
Романа Дрозда на тему: «Українці у Польщі після ІІ світової війни» для 
студентів та професорсько-викладацького складу історико-юридичного 
факультету;  
- Організація та проведення інтелектуальної гри: брейн-ринг «Відкрий Європу 
для себе. Уявна подорож Німеччиною» за участю студентів-переможців 
Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів 2019 року і представників 
академічного ліцею ім. О.В. Мішукова в рамках святкування Днів Європи в 
Україні за участі Хайнріха Аммона – мовного асистента від Гете-Інституту та 
Лариси Дворнікової – керівника Херсонського міського центру німецької 
культури, члена Ради німців України від Херсонської області, члена 
Координаційної Ради Асоціації Німців України, члена Ради національних 
меншин та корінних народів України при ХОДА;  
- Допомога в організації та проведенні проекту Geht Wählen! (Твій Вибір) за 
організації Media Frontline e.V. (Берлін, Німеччина) та Think Tank Ukraine за 
підтримки Німецького міністерства закордонних справ Auswärtiges Amt. Участь 
студентів соціально-психологічного факультету та студентів факультету 
української філології та журналістики;  
- Допомога в організації Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в 
освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та 
трансфер знань» ICTERI 2019;  
- Координаційна підтримка по проведенню дискусії-тренінгу  «European projects 
lab for NGO». Організатором та ініціатором інтелектуального заходу виступило 
Представництво Європейського Союзу в Україні. 
- Участь у заході «Європейські освітні програми для України та можливості 
співпраці з представництвом ЄС» у приміщенні Херсонської обласної 
державної адміністрації;  
- Координаційна підтримка по проведенню заходу «Eurosession» для молоді на 
тему Європейського Союзу від Представництва ЄС в Україні;  
- Організаційна підтримка під час лекції професора Державного університету 
Нью-Йорка в Постдамі SUNY (США) Грегорі Гарднера;  
- Координаційна підтримка під час заходу у межах лекції «Методи та моделі 
обробки профілів експресій генів для реконструкцій генних регуляторних 
мереж». Від доцента кафедри інформатики університету Яна Евангелиста 
Пуркінє в Усті на Лабі (Чеська Республіка) Сергія Бабічєва;  
- Координаційна підтримка воркшопу «Україна - НАТО: співпраця заради 
миру» у рамках проєкту «Підвіщення рівня обізнаності громад півдня та сходу 
щодо діяльності НАТО в Україні». Захід пройшов за підтримки центру 
глобалістики «Стратегія ХХІ» і посольства Великої Британії в Україні;  
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- Участь у презентації програми малих грантів громадської дипломатії на 2019-
2020 роки Посольства США від Вікторії Михайленко, помічника аташе з 
питань освіти та культури Посольства США в Україні;  
- Організація семінару для викладачів Херсонського державного університету 
за результатами проєкту Університету імені Томаша Масарика за підтримки 
Чеської агенції з розвитку «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 
21 столітті». 
- Інформаційна зустріч для викладачів щодо можливостей подання проектів 
напряму Жан Моне Еразмус+;  
- Інформаційна зустріч «Актуальні проектні можливості для викладачів»; 
- Семінари-тренінги для викладачів соціально-психологічного факультету «Як 
підготувати успішну проектну пропозицію»;  
- Лекції «Як підготувати успішну проектну пропозицію» для слухачів Центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації ХДУ;  
- Інформаційна зустріч для викладачів «Досвід і можливості участі ХДУ в 
програмі ЕРАЗМУС+»;  
- Участь в Ізраїльсько-українській освітній місії «Співпраця надихає інновації», 
(м.Тель-Авів, Ізраїль);  
- Ознайомчий тренінг за участю відділу міжнародних зв’язків «Ключові 
напрями і конкурси проектів Еразмус+» в Україні, Fulbright Research and 
Development Program на 2020-21 академічний рік, Fulbright Visiting Scholar 
Program, стипендійні програми DAAD, ін. для уповноважених осіб від 
факультетів;  
- Майстер-клас із підготовки проектних пропозицій «Розбудова потенціалу 
вищої освіти»;  
- Майстер-клас із підготовки проектних пропозицій для конкурсів «Спільні 
магістерські програми», «Академічна мобільність»;  
- Участь у міжнародному інформаційному тижні програми ЕРАЗМУС+ 
Україна;  
- Майстер клас із підготовки проектних пропозицій Жан Моне;  
- Ознайомчий тренінг щодо заповнення заявки та розрахунку бюджету проектів 
програми Еразмус+;  
- Ознайомчий тренінг із заповнення логіко-структурної матриці проекту 
Еразмус+. 
4. Організація та проведення презентацій міжнародних програм у галузях 
освіти, науки, культури, спорту 
- Організація та проведення презентацій  щодо міжнародних програм, грантів, 
стипендій, конкурсів у галузях освіти, науки, культури та спорту (за запитом);  
- Презентація програми обміну  для студентів бакалавріату вищих навчальних 
закладів (Global Undergraduate Exchange Program) 2020-2021. 
5. Висвітлення міжнародної діяльності університету на web-сайті ХДУ  
- Подання інформації для розміщення в розділі новин на головній сторінці 
сайту ХДУ для прес-центру;  
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- Оновлення веб-сторінки відділу,  Інформаційного центру ЄС при ХДУ, 
Центру польської мови та культури, Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля, 
Центру болгарської мови та культури імені Святих Кирила та Мефодія;  
- Оновлення інформації щодо міжнародних програм, грантів, стипендій, 
конкурсів тощо в групі в соціальній мережі «Facebook». 
6. Організація  офіційних візитів 
- Допомога в організації візиту в ХДУ учасників програми Британської ради 
Active Citizens Ukraine (Активні Громадяни). Представники громадських 
організацій з Великої Британії, Палестини, Литви та Канади (Anna Jasmine 
Beattie (Велика Британія), Georgina Gambetta (Велика Британія), Thomas Oliver 
Makepeace (Велика Британія), Hayley Patricia Mundeva (Канада), Tamara 
Gaivoronskaja (Литовська Республіка), Renata Monkevic (Литва), Osayd Farhat 
Esmail (Палестина);  
- Організація прийому в ХДУ Делегації Клайпедського університету: доцент, 
доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та 
археології Балтійського регіону Сільва Поціт; професор, доктор технічних наук 
Віталіюс Денісовас; професор, доктор економічних наук Вітаутас Юшчіус; 
координатор навчання закордоном та студентів Erasmus+ Крістіна Матаітіене;  
- Організація візиту в ХДУ Другого секретаря Посольства Японії в Україні 
Хошіно Юічі;  
- Допомога в організації візиту литовського актора, режисера, театрального 
діяча Раймундаса Баніоніса;  
- Організація візиту до ХДУ Першого секретаря Посольства Австрійської 
Республіки в Україні Флоріана Кольфюрста;  
- Організація візиту до ХДУ професора, доктор габ. Інституту історії та 
політології Поморської Академії у м. Слупськ Романа Дрозда (Республіка 
Польща); професора, доктор габ. Інституту історії Університету гуманітарних 
наук ім. Я. Длугоша Тадеуша Срогоша (Республіка Польща); професора, доктор 
габ. Члена Сенату Університету гуманітарних наук ім. Я. Длугоша Анджея 
Стройновського (Республіка Польща);  
- Організація візиту до ХДУ мовного асистента від Гете-Інституту Хайнріха 
Аммона;  
- Візит до ХДУ делегації  на Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Культурна дипломатія в контексті сучасної європейської та вітчизняної 
драматургії» в рамках проведення XXI Міжнародного театрального фестивалю 
Мельпомена Таврія та Днів науки та Днів Європи у ХДУ (Турецький 
карикатурист, прозаїк, драматург, дитячий письменник, режисер 
документального кіно Бехіч Ак; професор, доктор наук Університету Дуйсбург-
Ессен, письменниця,  драматургиня, театральний критик Зехра Іпшиноглу 
(Турецька Республіка); турецький драматург Озен Юла; театрознавець, 
театральний критик, магістр мистецтвознавства, молодий науковий 
співробітник Центру дослідження білоруської культури, мови та літератури 
Національної академії Білорусі Дмитро Єрмолович-Дащинський; театральний 
режисер, художній керівник Паневезького драматичного театру ім. Ю. 
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Мільтініса Лінас-Маріюс Зайкаускас; грузинський автор, режисер, драматург 
Отар Катамадзе; актор і режисер-постановник, директор театральної компанії в 
місті Брага Руї Мадейра);  
- Допомога в організації візиту до ХДУ  викладача Центру іноземних мов 
Поморської Академії в Слупську Анни Левни;  
- Допомога в організації візиту до ХДУ професора кафедри літературної 
лінгвістики Ноттінгемського Університету Пітера Стоквелла (Велика Британія);  
- Допомога в організації візиту до ХДУ доцента Фребельсемінару, аспірантки 
напряму «Емпіризм дитинства», голови Благодійного фонду «Антонівка» 
м. Кассель Андреа Мойтас  (Федеративна Республіка Німеччина;  
- Організація візиту до ХДУ делегації в рамках реалізації проекту «Твій Вибір»: 
продюсер, режисер Фелікс Крігсхайм м. Берлін (Федеративна Республіка 
Німеччина)); драматург, режисер, директор театру Георг Жено м. Гамбург 
(Федеративна Республіка Німеччина); журналіст, режисер Бенсе Мате 
м. Будапешт (Угорщина); режисер, оператор-постановник Антон Яремчук 
м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина);  
- Допомога в організації візиту делегації на ХV Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та 
індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI 
2019);  
- Допомога в організації візиту до ХДУ представника Клузького університету 
(місто Клуж-Напока, Румунія), активіста Європейської асоціації молодих 
географів Константина Мірчі;  
- Організація візиту професора Інституту неофілології Поморської Академії в м. 
Слупськ (Республіка Польща) Тадеуша Осуха;  
- Візит до ХДУ професора Державного університету Нью-Йорка в Постдамі 
SUNY (США) Грегорі Гарднера;  
- Організація візиту до ХДУ делегації з Клайпедського університету: ректор 
Клайпедського університету (Литовська Республіка), професор, доктор Артурас 
Разбадаускас та доцент, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Сільва Поціте;  
7. Співпраця з закордонними університетами 
- Листування, ведення переговорів, підписання угод про співпрацю, здійснення 
академічного обміну, організація проходження стажування та навчання 
студентів і викладачів, розробка спільних наукових проектів, участь у 
грантових програмах тощо. 
Пошук нових партнерів. Підписання угод про співпрацю;  
- Укладені:  Угода про співпрацю між Бухарським державним медичним 
інститутом імені Абу Алі Ібн Сіно Міністерства охорони здоров’я Республіки 
Узбекістан і Херсонським державним університетом; Угода про співпрацю між 
університетом ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова та Херсонським державним 
університетом; Додаток до Угоди щодо семестрового академічного обміну між 
університетом ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова та Херсонським державним 
університетом;  Угода про співпрацю у процесі навчання студентів між 
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Поморською академією м. Слупськ (Республіка Польща) та Херсонським 
державним університетом (Україна);  
8. Організація міжнародної діяльності на факультетах ХДУ 
- Пошук в мережі Інтернет,  аналіз інформації про поточні міжнародні 
програми, грантові можливості, стипендії, стажування, конкурси, проєкти тощо 
для інформування, факультетів, кафедр, структурних підрозділів ХДУ. Надання 
інформації помічникам деканів з міжнародного співробітництва, 
консультування, адресні звернення до колег за певними напрямами;  
- Проведення інформаційних зустрічей із представниками факультетів 
(призначеними старостами) з метою інформування про діючі програми, гранти, 
стипендії, конкурси, проєкти тощо. 
9. Комерціалізація відділу 
- На рахунок ХДУ отримано частину гранту на організацію мобільності 
Erasmus+ від Університету Адама Міцкевича, Познань (Республіка Польща) у 
розмірі 100,00 євро (робота факультету біології, географії та екології та 
відділу). Грант може витрачатися, серед іншого, на оплату праці, придбання 
офісних матеріалів, придбання комп’ютерного обладнання, придбання книг для 
бібліотеки, послуг (наприклад переклад, друк, рекламні матеріали);  
- Відшкодування витрат за використання аудиторії 354. ауд. телерадіостудія 
«Медіаполігон» (факультет української філології та журналістики) задля 
проведення воркшопів для студентів факультету української філології та 
журналістики та соціально-психологічного факультету з концептуального 
розвитку ідеї соціально-політичного формату до виробництва аудіовізуального 
контенту в рамках навчальних програм для східноєвропейських країн. Захід 
відбувся в рамках реалізації проєкту Geht Wählen! (Твій Вибір) за організації 
Media Frontine e.V. (Берлін, Німеччина) та Think Tank Ukraine за підтримки 
Німецького міністерства закордоних справ Auswärtiges Amt. 
11. Програма подвійних дипломів 
- Продовжено співпрацю з зво-партнером ХДУ Поморською Академію у 
м. Слупськ (Республіка Польща) за Програмою «Подвійний диплом»;  
Співпраця здійснюється 4 факультетами;  
- Розпочато співпрацю за даною програмою з Академією імені Яна Длугоша в 
Ченстохова (Республіка Польща) 
12. Продовження співпраці відділу міжнародних ініціатив та проєктної 
діяльності з ЗВО-партнерами  
- Продовження співпраці ВМЗ з: Поморською Академією у м. Слупськ 
(Республіка Польща); Університетом Альпен-Адрія у м. Клагенфурт 
(Республіка Австрія); Університетом Томаша Бати в Зліні (Чеська Республіка); 
Університетом ім. Адама Міцкевича в м. Познань (Республіка Польща) та 
іншими зво-партнерами в сфері реалізації програм міжнародної академічної 
мобільності, участі у спільних заходах, проектах, тощо. 
13. Викладання іноземних мов для студентів та викладачів ХДУ 
- Організація та допомога в проведенні курсів англійської мови для 
професорсько-викладацького складу  на виконання Стратегічного плану 
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розвитку ХДУ на 2018-2023 рр., з метою покращення показників освітньої та 
наукової діяльності й підвищення кваліфікації з іноземної мови (англійської) 
науково-педагогічних працівників університету. Викладачі: доценти кафедри 
практики іноземних мов факультету іноземної філології Воробйова А.В., 
Кострубіна О.В., Лебедєва А.В. та старший викладач кафедри практики 
іноземних мов факультету іноземної філології Просяннікова Я.М.;  
- Організація процесу викладання польської мови для студентів ХДУ, які 
беруть участь в програмах навчання в рамках Угоди між ХДУ та Поморською 
Академією у м. Слупськ (Республіка Польща). 
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7. ІКТ – ІНФРАСТРУКТУРА 
 
Інформаційно-обчислювальним центром університету за 2019 рік 

виконано: 
1. Контроль та підтримка працездатності локальної мережі університету. 
2. Підтримка працездатності магістральних каналів зв’язку (Інтернет), 
робота з провайдерами (документальна та технічна). 
3. Придбання 150 ліцензій антивірусного забезпечення Eset Secure Business. 
Установка, налаштування та постійне адміністрування даного програмного 
забезпечення.  
4. Профілактика серверного обладнання, забезпечення стійкої та стабільної 
роботи поштових сервісів. 
5. Розробка та реалізація І етапу модернізації мережі університету. 
Створення нової логічної інфраструктури серверної частині університету. 
Інтеграція старої та нової інфраструктури університету: 
- Внесені змін до налаштування комутаторів; 
- Внесення змін до налаштування маршрутизатора; 
- Зміна правил firewall; 
- Налаштування діапазону адрес на DHCP- сервері; 
- Створення віртуальної машини; 
- Установка OC Debian на віртуальну машину; 
- Установка програмного забезпечення Ubiquity UniFi Controller; 
- Налаштування гостьової Wi-Fi мережі; 
- Налаштування тестової Wi-Fi мережі 
- Налаштування стекування світчів ядра мережі (4 світча). 
- Створення підмереж для 2х будівель (налагодження роутерів, свитчів, 
vlan-ів). 
- Внесення змін в конфігурацію світчів доступу в новій мережі (24 світча) . 
- З’єднання нової мережі з діючою мережею ХДУ. 
- Зміна налаштувань серверів. 
- Відновлення працездатності сервера MS Exchange.  
- Налаштування vlan мережі навчальних класів (10 комутаторів).  
- Переналаштування Active Directory після виходу з ладу контролера 
домену. 
- Чистка Active Directory після виходу з ладу контролера домену. 
- Перенесення FSMO ролей. 
- Оновлення схеми Active Directory. 
- Установка і налаштування нового контролера домену на базі Windows 
2016 Server (DC161). 
- Відновлення процесу резервного копіювання Microsoft Exchange. 
-    Переналаштування комутатора 5-го поверху для мережі навчальних 
класів. 
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6.  Розробка, розгортання та адміністрування (конфігурація, 
обслуговування, оптимізація, архівація) баз даних та файлових масивів 
інформації. 
7.  Встановлення та налаштування програмного забезпечення на 
комп'ютерах користувачів. 
8.  Налаштовано 19 безперервних інтернетз’єднань для онлайн трансляцій та 
конференцій. 
9.  Зареєстровано 76 користувачів в мережі університету. Більше 500 
користувачів отримали підтримку, консультації по роботі з ресурсами ХДУ. 
10. Підтримка і розвиток сайту університету, консультування 
відповідальних осіб з приводу роботи з функціоналом сайт. 65 користувачів 
отримали доступ до редагування сайту ХДУ. 
11. Реєстрація, консультування та налаштування доступу до розрахункових 
листів співробітників. 
12. Аналіз функціонування та розвитку, впровадження змін до 
інформаційно-аналітичної системи ІАС та системи звітності CrystalReports, у 
тому числі всі оновлення, пов'язані зі змінами законодавства: 
- Зміна глобальної структури ІАС відповідно до факультетів, до кафедр; 
- Приведені у відповідність весь контингент та персонал підрозділів; 
- Внесені бланки договорів про навчання, про інфляцію; 
- Оновлення компоненту «Заповнення робочого часу», «Заповнення утримань», 
«Розрахунок зарплат та стипендій»; 
- Розробка та реалізація механізму розбивання вартості додаткового договору 
по інфляції (щомісячно, семестрово, щорічно); 
- Внесені зміни посадових окладів науково-педагогічних працівників 
відповідно до наказу; 
- Проведені корективи в ІАС індексації посадових окладів співробітників; 
- Експорт даних з ІАС в програму FREDO для звітності в 1ДФ та єдиного 
соціального внеску(щомісячна модернізація даного експорту); 
- Редагування звітів у відповідності до потреб університету «оборотна 
відомість», «відомість по стипендії», «відсутність табеля на дату», «відомість 
обліку успішності» та інші; 
- Сформульований  звіт проплат студентів за навчання на 2019-2020. 
- Оновлення компоненту програми IAS «Виплати», «Голові», «Угода»;; 
- Оновлення серверних компонентів розрахунку зарплати; 
- Установлення тестового серверу MS Server 2019, MS SQL Server 2014; 
- Розроблення та перевірка міграції бази даних IAS з MS SQL Server 2000 до MS 
SQL Server 2014; 
- Тестування та debag  COM + компонентов  IAS; 
- Тестування та debug  COM + компонентов  IAS на сервері MS Server 2019; 
- Оновлення серверних компонентів розрахунку зарплати; 
- Тестування бази даних IAS та програм бухгалтерії на сумісність з MS SQL 
Server 2014; 
- Тестування та debug  COM + компонентів  IAS на сервері MS Server 2019. 
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13.  Адміністрування ЄДЕБО, інтеграція з «Абітурієнт», реєстрація 
користувачів та розробка документації. 
14. Зміни та розширення функціональності програми «Абітурієнт». 
- Внесені бланки договорів до програми «Абітурієнт»; 
- Перенесення укладених договорів з «Абітурієнт» в ІАС; 
- Додавання звітів в «Абітурієнт»; 
- Додавання нових елементів до програми «Абітурієнт»; 
- Оптимізація системи «Абітурієнт». 
15. Забезпечення автоматичного розподілу вартості навчання згідно з 
украденими договорами в «Абітурієнт» та ІАС; 
16. Підтримка функціонування репозитарію «Бібліотека». 
17. Налагодження та підготовка  оновлення репозітарію бібліотеки (Dspace). 
18.  Забезпечення та проведення виробничої практики студентів 4 та 5 
курсів спеціальності „Інформатика”. 
 

В 2019 році відділом забезпечення академічно-інформаційно-
комунікаційної інфраструктури розроблялись та підтримувались програмні 
засоби навчального призначення, Web-сайти за різними освітніми напрямами із 
застосуванням інформаційно-освітніх та  Open-source систем, сервіси для 
студентів та викладачів. 
 
Підтримка та адміністрування ресурсів: 
 Сайт дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет».  
Адреса ресурсу: http://dls.ksu.kherson.ua 
 Система дистанційного навчання «KSU Online». Адреса ресурсу: 
http://ksuonline.ksu.ks.ua 
 Web-сервіс для побудови зворотного зв'язку «KSU Feedback». Адреса  
ресурсу: http://feedback.ksu.ks.ua 
 Інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та  
програмування» для вищих навчальних закладів. Адреса ресурсу: 
http://weboap.ksu.ks.ua  
 Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи. 
Адреса ресурсу:  http://srw.ksu.ks.ua 
 Сайт збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті». Адреса 
ресурсу:  http:// ite.kspu.edu 
 Сайт збірника наукових праць «Чорноморський ботанічний журнал». 
Адреса ресурсу:  http://cbj.kspu.edu 
 Сайт збірника наукових праць  «Південний архів (філологічні науки)». 
Адреса ресурсу: http://pa.journal.kspu.edu 
 Сайт збірника наукових праць «Природничий альманах (біологічні 
науки)». Адреса ресурсу: http://na.kspu.edu 
 Сайт збірника наукових праць «Scriptorium nostrum». Адреса ресурсу: 
http://sn.kspu.edu 
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 Сайт журналу «Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Географічні науки». Адреса ресурсу: 
http://gj.journal.kspu.edu 
 Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія 
«Економічні науки».  Адреса ресурсу: http://ej.journal.kspu.edu 
 Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія 
«Юридичні науки». Адреса ресурсу: http://lj.journal.kspu.edu 
 Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія 
«Психологічні науки». Адреса ресурсу: http://pj.journal.kspu.edu 
 Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія 
«Германістика та міжкультурна комунікація». Адреса ресурсу: 
http://tsj.journal.kspu.edu 
 Сайт наукового журналу  «Судова та слідча практика в Україні». Адреса 
ресурсу: http://ssp.journal.kspu.edu 
 Сайт збірника наукових праць  «Педагогічні науки». Адреса ресурсу: 
http://ps.journal.kspu.edu 
 Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія 
«Лінгвістика». Адреса ресурсу: http://linguistics.journal.kspu.edu 
 Сайт наукового журналу «Інсайт: психологічні виміри суспільства». 
Адреса ресурсу: http://insight.journal.kspu.edu 
 Мультимедійний програмно-методичний комплекс «Віртуальна 
біологічна лабораторія»  
 Web-мультимедіа енциклопедія вивчення курсу «Історія педагогіки». 
Адреса ресурсу: http://webhp.ksu.ks.ua 
 Web-мультимедіа енциклопедія «Вільям Шекспір та Ренесанс». Адреса 
ресурсу: http://shakespeare.ksu.ks.ua 
 Web-мультимедіа енциклопедія «Дари Фрідріха Фребеля». Адреса 
ресурсу: http:// froebel.kspu.edu 
 Web-мультимедійна енциклопедія «Дискретна математика». Адреса  
ресурсу: http://dmath.ksu.ks.ua 
 Web-мультимедіа енциклопедія вивчення курсу «Історія загальної та 
дошкільної   педагогіки». Адреса ресурсу: http://izdp.ksu.ks.ua 
 Web-мультимедійна енциклопедія з дисциплін природничого циклу. 
Адреса ресурсу: http://webnc.kspu.edu 
 Дистанційний курс «Цитологія» з нормативної частини циклу дисциплін  
природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів біології. 
 Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 
7 клас». 
 Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 
8 клас». 
 Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої  
педагогічної освіти.  Адреса ресурсу: http://dl.ksu.ks.ua 
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 Система для збору науково-публікаційної діяльності роботи університету. 
Адреса ресурсу: http://publication.kspu.edu 
 Система персональних даних про наукову діяльність співробітників 
університету. Адреса ресурсу: http://tutor-net.kspu.edu 
 Сайт студмістечка Херсонського державного університету. Адреса 
ресурсу: http://campus.kspu.edu 
 Сайт басейну Херсонського державного університету. Адреса ресурсу: 
http://pool.kspu.edu 
 Stud TV Херсонського державного університету. Адреса ресурсу: 
http://studtv.kspu.edu 
 Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко-
математичних дисциплін нормативної частини.  Адреса ресурсу: 
http://economics.ksu.ks.ua 
 Сервіс електронного листування Office 365. 
 СЕО оптимізація канал KSU1917 університету на Youtube. Адреса 
ресурсу: http://www.youtube.com/ksu1917 
 Фотогалерея «KSU Gallery». Адреса ресурсу: http://photo.kspu.edu 
 
Презентаційні матеріали та поліграфія 
● Створення, редагування та оформлення презентацій про діяльність 
університету. 
● Розробка та редагування дизайну. Робота з фотозображеннями, розробка  
банерів, анімованих заставок, інфографіки, рекламних роликів, знаків, емблем, 
логотипів, WEB-дизайн. 
● Створення рекламних проспектів, буклетів, флаєрів, оформлення  програмних 
засобів. 
● Виготовлення шаблонів, візитівок, поздоровлень, об’яв, та іншої 
поліграфічної продукції, співпраця з типографією ХДУ. 
● Розробка рекламних матеріалів, презентаційних пакетів. 
● Розробка  банерів.  
● Проведення онлайн-трансляцій на каналі Youtube KSU1917.  
● Проведення консультацій щодо користування ресурсами відділу. 
● Адміністрування серверів відділу. 
● Керівництво виробничою практикою студентів 4-5 курсів.  
● Робота над презентацією університету та підвищенням його рейтингових 
показників 
● Підтримка та адміністрування ресурсу publication.kspu.edu. 
● Робота з системою U-multirank. 
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8. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА 
 

Організаційно-виховна робота 
Соціально-гуманітарна робота охоплює різні види позанавчальної 

діяльності. Серед виховних напрямів Херсонського державного університету 
сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне, 
громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як 
нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для 
формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. 

Виховна робота в Херсонському державному університеті базується на 
основних положеннях  Конституції України, законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», актами Президента України щодо забезпечення та розвитку 
освіти, Стратегічним планом розвитку ХДУ, Концепцією національно-
патріотичного виховання студентської молоді, актами Кабінету Міністрів 
України, наказами, листами, іншими актами Міністерства освіти і науки 
України, Статутом університету. 

Гуманітарний відділ координує роботу та тісно співпрацює зі 
студентським парламентом та первинною профспілковою організацією 
студентів. Наші студенти входять до складу обласної та міської студентських 
рад. 

За результатами 2019 року (відмінне навчання, наукова робота та активна 
участь у громадському житті) студенти вишу отримали наступні стипендії: 2 – 
Херсонської обласної ради,  6 – стипендій Президента України,  2 – стипендії 
Кабінету Міністрів України,   1 - стипендію Верховної Ради України. 

На ІІ семестр 2018/2019 н.р. рекомендовано кандидатури студентів на 
отримання стипендій: 
1. Президента України – Брагіна Романа, студента 3 курсу факультету 
іноземної філології,  Резніченко Олену студентку 3 курсу, медичного 
факультету, Харланову Альону, студентку 2 курсу історико-юридичного 
факультету.    
2. Кабінету Міністрів України – Гелдаш Любові, студентки 2 курс СВО 
«Магістр» педагогічного факультету. 

На І семестр 2019/2020 н.р.: 
1. Президента України – Соловйова Нікіту, студента 3 курсу факультету 
іноземної філології, Іосипчук Анастасію, студентку 1 курсу СВО «Магістр», 
Тарасюк Артура, студента 2 курсу факультету комп’ютерних наук, фізики та 
математики. 
2. Кабінету Міністрів України – Крапівнікову Анастасію, студентку 2 курсу 
факультету економіки і менеджменту. 
3. Верховної Ради України – Толочок Богдану, студентку 3 курсу 
педагогічного факультету. 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 
№1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих 
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навчальних закладів» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 
№1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах, 
наукових установах» протягом року проводилась робота щодо виплати 
стипендій студентам соціальних категорій (збір необхідних документів, 
передача до Дніпровської служби у справах дітей, внесення до єдиної бази 
тощо). 

Станом на грудень 2019 року соціальну стипендію отримують студенти 
таких соціальних категорій: 
– 101 особа - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
– 53 особи - діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції 
Гідності та учасниками бойових дій; 
– 3 особи - діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер 
внаслідок поранення в АТО; 
– 36 осіб - діти - внутрішньо-переміщені особи;  
– 1 особа -   призначені соціальні стипендії Верховної Ради України; 
– 32 особи - діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи; 
– 2 особи - студенти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені; 
– 1 особа -  визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та 
учасниками бойових дій. 

 
У 2019 році університет організовував і проводив, а також брав 

участь у багатьох університетських, міських та обласних культурно-
масових заходах: 
– участь у загальноміських заходах присвячених Дню Соборності України; 
– конкурс «Хто найкращий?», в якому взяли участь дві команди – хлопців 
та дівчат (по одному представнику від кожного факультету 
– заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту та до Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 
– участь у міських заходах до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної 
Сотні; 
– загальноуніверситетський творчий конкурс «Голос ХДУ»  
– участь у відбірковому турі ІХ фестивалю студентської творчості «Молода 
Україна»; 
– зустріч  студентів з представниками Головного територіального 
управління юстиції у Херсонські області  «Я маю право!»; 
– освітня лекція для студентів від представників благодійної організації 
«ТВ люди України» (до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом); 
– акція з висадки дерев у парковій зоні університету; 
– Фестиваль мистецтв «Молода хвиля-2019» 
– учасник АТО (Іловайські події) Роман Зіненко презентував свою книгу 
«Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії»; 
– участь у фіналі конкурсу «Молода Україна», де студенти вишу вибороли 
Кубок Гран-прі; 
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– участь у загальноуніверситетській соціально-патріотичній акції «Ми 
пам’ятаємо» до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні; 
– участь в обласній молодіжній акції «Студентська молодь за здоровий 
спосіб життя», яка відбулась на базі ХДУ за сприяння  Департаменту освіти, 
науки та молоді ХОДА в рамках виконання обласної програми «Молодь 
Херсонщини 2017-2021 років»; 
– участь в урочистій ході до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні; 
– зустріч студентів університету із старшим інспектором сектору 
організації відбору та проведення атестування поліцейських управління 
кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в 
Херсонській області, лейтенантом поліції Полєвіковим Іллею Ігоровичем з 
питань працевлаштування; 
– участь в організації святкових заходів, присвячених Дням науки та Дням 
Європи в Україні (святковий концерт, профорієнтаційний захід за участю всіх 
факультетів університету на базі Агробіостації «Ботанічний сад»); 
– зустріч з представниками патрульної поліції у зв’язку з проведенням 
конкурсного набору на службу до Департаменту патрульної поліції Нацполіції 
України; 
– урочисте підведення підсумків роботи «Університету ІІІ-го покоління»; 
– «День знань» для студентів-першокурсників Херсонського державного 
університету та учнів Академічного ліцею імені О.В.Мішукова Херсонської 
міської ради при ХДУ;  
– участь  у відкритті басейну ХДУ; 
– участь творчих колективів університету у святкових заходах до Дня 
міста; 
– участь творчих колективів університету у святковому концерті, 
присвяченому Дню працівників освіти; 
– участь волонтерів університету у заході «Херсон-ОК»; 
– участь студентів ХДУ у зустрічі з представниками Національного 
антикорупційного бюро України (формат відкритої лекції); 
– організація та проведення святкового концерту, присвячений 90-річчу  
утворення ПрАТ  «Каховського заводу електрозварювального устаткування»; 
– участь  в організації та проведенні конкурсу читців «Пам’ять серця» 
пам’яті О.В. Мішукова;  
– участь  волонтерів  у  проведені заходу департаментом економічного та 
регіонального розвитку облдержадміністрації; 
– студентський квест на Кубок ректора ХДУ; 
– студенти університету взяли участь в Обласній студентській конференції 
студентів ХДУ, яка відбулась на базі Херсонського морехідного коледжу 
рибної промисловості; 
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– урочистості з нагоди 102-річниці від дня заснування Херсонського 
державного університету (за участі акторів Обласного Академічного музично-
драматичного театру ім. М.Куліша); 
– участь у мітингу з нагоди відзначення в Україні Дня Гідності та Свободи; 
– університету взяли участь у міських заходах з нагоди Дня пам’яті жертв 
голодоморів; 
– «День донора» на базі медичного центру ХДУ для студентів і 
співробітників вишу; 
– факультетській фестиваль мистецтв «Дебют - 2019»; 
– зустрічі представників амбулаторії університету зі студентами всіх 
факультетів з питання укладання договорів з лікарем; 
– університетський конкурс «Ліга сміху» на Кубок ректора ХДУ.  

Протягом 2019 року Українським культурним центром було проведено 
ряд заходів; 
– творчий вечір херсонського поета В.П. Кулика з нагоди Дня рідної мови 
та презентація його книги віршів «Трояндове вино»; 
– літературно-музичний захід до річниці від дня народження Т.Г.Шевченка 
«На струнах Кобзаревої душі»;  
– творча зустріч студентів із заслуженим журналістом України, 
перекладачем, письменником  Піддубняком В.Г.; 
– творча зустріч та презентація нової книги викладача університету, 
відомого поета Таврійського краю Василя Загороднюка «Йду до ХДУ»; 
– літературно-музичний захід до Дня матері «Ця дивна жінка зіткана з 
любові»;  
– літературно-творчий захід до 102-ї річниці від дня заснування ХДУ; 
– презентація сектором «Український культурний центр» нової книги 
«Озима осінь» відомого Херсонського письменника Василя Піддубняка;    
– зустріч з головою Національної Спілки письменників України Михайлом 
Сидоржевським. 

Протягом навчального року на факультетах працюють колективи 
самодіяльної творчості. Серед них – зразковий вокально-хоровий колектив 
педагогічного факультету (худ. керівник – Р.Козян), народний вокально-
хоровий колектив факультету української філології та журналістики (худ. 
керівник – Г.Гук). 

У виші працює Гуманітарна та Художня ради, які вирішують творчі та 
організаційні питання позанавчальної діяльності факультетів. Університет 
співпрацює з державними та громадськими організаціями міста, області, з 
управлінням освіти Херсонської міської ради. 

Протягом календарного року студенти університету активно долучались 
до благодійних заходів і акцій. Зокрема, студентський волонтерський центр 
«Власний вибір» надавав благодійну допомогу вихованцям Мар'їнської школи-
інтернату та Красногорівської ЗОШ №4 Донецької області (збір необхідних 
речей, канцелярії, іграшок, солодощів тощо). Збирав медикаменти, сухий корм, 
теплі речі  безпритульним тваринам організації «Шанс», відвідав дітей, які 
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знаходяться на лікуванні в денному стаціонарі дитячої поліклініки відділення 
відновлювального лікування КЗ «ХМКЛ ім. О.С.Лучанського» з ігровою 
програмою до хелоуіну. Протягом року проведено ярмарки для збору коштів 
тяжкохворим співробітникам та студентам. 

Протягом звітного періоду продовжилась робота «Університету третього 
покоління – для молодих душею студентів», який був відкритий у листопаді 
2018 року.  

 
Сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

З метою створення якісних умов для ефективного працевлаштування 
студентів і випускників університету у звітному періоді  проведені «Дні 
кар’єри» для студентів і випускників. Його учасниками  стали управління, 
відділи освіти, роботодавці (компанії, підприємства, фірми, які зацікавлені в 
підборі кадрів). Були присутні представники провідних ІТ-компаній, 
представники найбільших банків України, а також науковці кафедр 
університету. До уваги студентів і випускників було представлено 
інформаційний матеріал, рекламні відеоролики, інформацію про вакансії, 
роздатковий матеріал (буклети, анкети, візитки, пам’ятки). Випускники 
університету були запрошені на співбесіді до підприємств та організацій для 
подальшого працевлаштування. Поспілкувавшись з потенційними 
роботодавцями у режимі реального часу, молоді люди ознайомилися з 
особливостями кадрової політики та корпоративної культури підприємств та 
організацій, правовими аспектами працевлаштування молодих фахівців, 
отримали цікаву та корисну інформацію про стан ринку праці у місті та області, 
про критерії відбору працівників та вимоги роботодавців, ознайомилися з 
психологічними аспектами підготовки молодого спеціаліста до співбесіди, зі 
стратегією пошуку роботи та складання резюме, отримали життєві поради щодо 
працевлаштування та кар’єрного розвитку від організаторів та гостей заходів. 

В рамках Днів кар’єри відбулись зустрічі студентів із заступником 
начальника Міжрегіонального управління Національного агентства України з 
питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, 
Автономній Республіці Крим та Севастополі Оксаною Янос. Захід відбувся з 
метою ознайомлення та подальшого працевлаштування молоді в органах 
державного управління.  

У секторі сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
гуманітарного відділу створено банк потенційних роботодавців (підприємств, 
установ і організацій), який постійно оновлюється. 

Сектор постійно інформує факультети про наявні вільні вакансії для 
подальшого працевлаштування студентів і випускників. 

Постійно вдосконалюється робота по створенню банку з 
працевлаштування студентів-випускників ХДУ.  

У вересні – жовтні 2019 року випускникам 2018/2019 навчального року 
надавалися консультації щодо оформлення пакету документів для отримання 
одноразової адресної грошової допомоги.  2 випускники, які навчалися за 
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напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, уклали договори про 
працевлаштування та отримали одноразову адресну грошову допомогу в 
п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року  відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2006 року №1361 «Про надання одноразової 
адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників ВНЗ» та Порядку 
надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 
випускників вищих навчальних закладів,  затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 28.03.2016 року  № 343  

Важливим напрямом в роботі щодо працевлаштування студентської молоді 
університету є організація її вторинної зайнятості. 

Завдяки тісній співпраці Херсонського державного університету з 
Херсонським обласним центром зайнятості студенти мають змогу скористатись 
«Інформаційним банком тимчасових та постійних робочих місць» і 
працевлаштуватись протягом року. 

Основним місцем працевлаштування студентів ХДУ в літній період стали 
дитячі оздоровчі заклади та центри. Влітку 2019 року, відповідно до укладених 
договорів про співробітництво університет забезпечив працівниками  (57 
студентів)  ПП ПЗОВ «Романтик» (м. Скадовськ, Херсонська область), ДОТ 
«Веселка» (м. Скадовськ, Херсонська область), ТОВ «Прибрежний» (смт.  
Лазурне, Херсонська область), ТОВ «ГСОДЗ ім. І. Кулика» (с. Генічеська гірка, 
Херсонська область), ПЗОВ «Оздоровчий табір ім. І. Голубця» (м. Скадовськ, 
Херсонська область). 

Безкоштовними путівками до дитячих оздоровчих закладів та центрів були 
забезпечені  діти співробітників ХДУ.  

Співпраця з дитячими оздоровчими таборами та центрами є позитивною як 
для діяльності університету, так і для поглиблення практичних педагогічних 
навичок студентів, сприяє успішному процесу педагогічного спілкування, а 
також активній участі студентської молоді у дитячому громадському русі. 

Профорієнтаційна робота: 
Керівництво та колектив Херсонського державного університету приділяє 

значну увагу профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами, 
громадянами України та іноземцями. Агітаційна робота з нового прийому 
проводиться відповідно до затвердженого плану основних заходів університету. 
Усі заплановані заходи виконуються повністю у встановлені строки. Для 
абітурієнтів протягом року проводиться «День відкритих дверей», де 
збирається від 600 до 1000 відвідувачів. Проводяться екскурсії по факультетах 
університету, успішно проходять заходи разом з обласним та районними 
центрами зайнятості «Ярмарки професій», конкурс «Ерудит професій», виїзні 
агітаційні заходи для учнів шкіл та їх батьків м. Херсона та області. 

 У період з січня по червень 2019 року вперше проведено інформаційні 
зустрічі з випускниками обласних закладів освіти які мали назву «KSUSpeech. 
Твій шлях до успіху» і проходили у форматі відео-конференції. 
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Викладачі та співробітники університету розповіли про спеціальності 
університету та умови прийому учням Херсонського обласного ліцею, 
студентам та батькам Державного навчального закладу «Професійно-технічне 
училище №14» Нової  Каховки, учням випускного класу 
Киселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради 
Херсонської області, учням та батькам Преображенської ЗОШ Чаплинського 
району, випускникам Новодмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Агайманською 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Іванівського району, учням Григорівської ЗОШ 
Чаплинського району, випускникам Іванівської гімназії  та ліцею № 2 смт 
Іванівка, випускникам Олександрівської ЗОШ Белозерського району, 
випускникам Каланчацької ЗОШ №1, випускникам Нижньосірогозької ЗОШ, 
учням 10-11 класів Олександрівської ЗОШ і навчально-виховного комплексу 
«Роздольненський загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний 
заклад Каланчацької селищної ради», випускникам 10-11 класів Каланчацької 
ЗОШ № 2 і опорного закладу «Горьківський заклад повної загальної середньої 
освіти Каланчацької селищної ради», учням 11 класу Козачелагерської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, випускникам трьох закладів освіти: Снігурівської районної гімназії 
ім. Т.Г. Шевченка Снігурівської районної ради Миколаївської області, 
Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської 
області; Корсунської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новокаховської 
міської ради. 

Відбулися записи телепрограми «Кар’єра» у студії місцевого телеканалу 
«Український Південь»:  
– з проректором з наукової роботи нашого вишу Сергієм  Омельчуком, 
який розповів про свій шлях професійної кар’єри від студента до доктора наук. 
У ході розмови обговорювали питання пов’язані з вибором професії, першим 
кроком до професійної діяльності і кар’єрним зростанням, опануванням другої 
професії і поєднанням у сьогоднішньої професійній діяльності; 
– з лікарем вищої категорії, викладачем Мазуренко Сергієм 
Миколайовичем, який розповів про свій шлях професійної кар’єри. У ході 
розмови обговорювали питання пов’язані з вибором професії, першим кроком 
до професійної діяльності і кар’єрним зростанням, опануванням другої професії 
і поєднанням у сьогоднішньої професійній діяльності. 

Спільно з факультетом економіки і менеджменту: 
– у ЗОШ № 30 м. Херсона у двох 11 класах проведено профорієнтаційну 
гру «Акули бізнесу»; 
– до участі у «Форумі бізнес-ідей» залучили  учнів випускних класів ЗОШ 
м. Херсона № 57, 53, 27, 32, 52, Антонівської 21, Херсонського академічного 
ліцею імені О.В. Мішукова, Херсонського фізико-технічного ліцею, 
Олешківської гімназії. 
– Співробітники відділу та викладачі Херсонського державного 
університету з метою проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 
старших класів завітали до Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 та №3., Каховської школи мистецтв; 
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«Ярмарок вакансій» відбувся у квітні 2019 року. У ході цього заходу 
проведено «Фестиваль спеціальностей ХДУ», де факультети мали змогу 
представити свої спеціальності у різних цікавих видах, а саме: факультет 
біології, географії і екології  «Пізнай світ навколо себе» лабораторія і 
мікроскоп; історико-юридичний - «Юридична клініка» консультації юриста 
безкоштовно; соціально-психологічний - консультації психолога безкоштовно; 
іноземної філології - спілкування іноземними мовами; комп’ютерних наук, 
фізики та математики - пересувна фізична лабораторія та презентація 
робототехніки; економіки і менеджменту - майстер-клас «Ресторанний етикет; 
педагогічний - майстер-клас «Зустрічаємо Великдень»; української філології та 
журналістики - провели соціолінгвістичне опитування, практичний кейс 
«Спробуй себе у кадрі», «Мова геопростору». Факультети: медичний, культури 
і мистецтв, фізичного виховання та спорту, іноземної філології працювали 
разом з приймальною комісією. 

В рамках Дня науки і Днів Європи в Україні проведено 
профорієнтаційний захід на базі Агробіостанції-ботанічного саду ХДУ. 
Отримали інформацію про університет близько 500 випускників шкіл міста, які 
завітали на свято. 
 Протягом 2019 року університет взяв участь: 
– у презентація спеціальностей ХДУ на міжнародному форумі «АГРОПОРТ 
ПІВДЕНЬ ХЕРСОН», який пройшов у Херсонському аеропорту;  
– в обласному  заході, присвяченому Дню вчителя «Форум вчителів 
Херсонщини»; 
– у масовому заході - Херсонський конгрес «Міцна родина – міцна країна»; 
– у районному  масовому заході з профорієнтації шкільної молоді 
«Містечко професій – Освіторія» смт. Новотроїцьке; 
– 24 жовтня 2019 р. - участь у масовому профорієнтаційному заході «Твій 
вибір – твоє майбутнє» м.Скадовськ; 
– у заході для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української 
мови Херсонської академії неперервної освіти; 

Також проведено профорієнтаційні екскурсії: 
– для старшокласників  ЗОШ № 17 на соціально-психологічний факультет; 
– для  старшокласників ЗОШ № 52 школи м.Херсона  з відвідуванням 
заходу «Діалог словянських мов і культур» на факультеті іноземної філології;  
– для учнів ЗОШ № 50 на факультет української філології та журналістики 
з відвідуванням презентації книги «Помста» херсонської письменниці  Юлії 
Чернієнко; 
– на факультети: економіки і менеджменту, української філології та 
журналістики, історико-юридичного факультету для старшокласників шкіл 
Скадовського району; 
– для учнів ЗОШ №16 м. Херсона на медичний факультет  в рамках Дня 
відкритих дверей факультет; 
– для учнів ЗОШ №24 м. Херсона на факультет  біології географії та 
екології  в рамках Дня відкритих дверей факультету. 
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Спортивно-масова робота 
Спортивний клуб, що діє в університеті проводить активну роботу, що 

спрямова 
на на популяризацію фізкультури та спорту серед студентської молоді та 

співробітникі внуіверситету. Протягом навчального року працюють секції з 
видів спорту: волейбол, баскетбол, футбол, атлетична гімнастика, туризм та 
скелелазіння, легка атлетика, шахи, бадмінтон.  

Провідні учасники спортивних секцій клубу обслуговували в якості 
суддів обласні та міські змагання з ігрових видів спорту -  легка атлетика, 
туризму та скелелазіння. 

Спортивним клубом протягом 2019 року проведено наступні заходи: 
- Відкритий Кубок Херсонського державного університету з техніки 
пішохідного туризму. 134 спортсмени з Херсонської області, Миколаєва та 
Кривого Рога стали учасниками цих змагань; 
- змагання з баскетболу за програмою ХIV Універсіади Херсонської області 
(дівоча та юнацька команди ХДУ стали першими). 
- змагання з футболу за програмою ХIV Універсіади Херсонської області 
(команда ХДУ посіла  третє місце); 
- змагання з легкої атлетики за програмою ХIV Універсіади Херсонської 
області (жіноча команда ХДУ посіла  перше  місце, чоловіча – четверте); 
- відкритий День спорту ХДУ. За програмою заходу відбулись турніри з міні-
футболу, волейболу – МІХ, легкоатлетичний крос пам’яті випускника ХДУ, 
героя Радянського Союзу М. Москаленка  та змагання зі скелелазіння.  
- змагання з пляжного волейболу за програмою ХIV Універсіади Херсонської 
області (жіноча команда ХДУ посіла  п’яте  місце, чоловіча – перше) 
- спортивний фестиваль. Студенти університету були задіяні у змаганнях зі 
стрітболу та показових виступах із єдиноборств; 
- спортивне свято до Дня міста Херсона. До програми свята увійшли спортивні 
змагання, показові виступи, святковий концерт. Студенти факультету фізичного 
виховання та спорту, майстри спорту України провели «Олімпійський урок» з 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсона: № 7, 8, 46, 51, 53, 55і, 
Академічний ліцей імені О.В. Мішукова. Учні із захопленням слухали про 
спортивні досягнення студентів, здоровий спосіб життя та олімпійський рух 
Херсонщини. Наприкінці заходу всі присутні отримали подарунки від 
Херсонського обласного відділення Національного олімпійського комітету 
України; 
- спортивне свято на базі спортмайданчику Херсонського політехнічного 
коледжу.  
- участь у відкритті XV Універсіади Херсонської області. Представники 
університетського спортклубу  продемонстрували показовий виступ з таеквон-
до ІТФ; 
- Х День спорту Херсонського державного університету,  до програми якого 
увійшли змагання за Кубок з волейболу МІХ, легкоатлетичний крос, шаховий 
турнір, Кубок ХДУ з міні-футболу; 
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- легкоатлетичний крос за програмою ХV Універсіади Херсонської області. 
Перемогу в командному заліку здобули дівоча і юнацька команди Херсонського 
державного університету;  
- участь у змаганнях з волейболу за програмою XV Універсіади Херсонської 
області. Команди ХДУ стали переможцями цих змагань. 
- відкрита Першість ХДУ з настільного тенісу. Участь у змаганнях взяли 34 
студенти університету та гості із вищого училища фізичної культури та 
Херсонського Національного технічного університету. 
- першість ХДУ з більярду.  
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9. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

Чинна вчена рада Херсонського державного університету (далі – ХДУ) 
затверджена наказом ректора від 15.10.2015 р. № 582-Д, внесено зміни 
наказами ХДУ від 16.01.2016 р. № 17-Д, від 23.02.2016 р. № 99-Д, від 
23.03.2016 р. № 187-Д, від 05.09.2016 р. № 537-Д, від 13.09.2017 № 581-Д, від 
17.01.2018 № 25-Д, від 27.04.2018 № 339-Д, від 03.09.2018 № 670-Д,  від 
29.12.2018 № 1119-Д, від 05.09.2019 № 656-Д у складі 63 осіб.  

Упродовж 2019 року відбулося 13 засідань, на яких розглянуто питання 
відповідно до повноважень та функцій вченої ради, визначених чинним 
законодавством, Статутом університету та Положенням про вчену раду ХДУ.  

На засіданнях вченої ради розглядалися актуальні питання організації 
освітнього процесу, навчально-методичної та науково-інноваційної роботи 
викладачів, поліпшення кадрового забезпечення, моніторингу якості освіти, 
перспективи подальшого розвитку університету, зокрема: 

- розглянуто стан виконання Стратегічного плану розвитку Херсонського 
державного університету на 2018-2023 рр.; 

- затверджено Правила прийому на навчання до Херсонського державного 
університету в 2019 році та зміни до них; 

- затверджено програми вступних випробувань; 
- створено нові структурні підрозділи (Бериславський педагогічний коледж 

імені В.Ф. Беньковського, Генічеське медичне училище, басейн ХДУ, відділ 
міжнародних ініціатив і проєктної діяльності);  

- затверджено нову структуру університету; 
- затверджено та внесено зміни до положень, які регламентують діяльність 

університету. 
Щодо фінансової діяльності ХДУ, то на засіданнях вченої ради заслухано 

річний фінансовий звіт ХДУ за 2018 рік та фінансовий план ХДУ на 2019 рік, 
затверджена вартість навчання на 2019-2020 н.р. (за кошти фізичних та 
юридичних осіб) для: 

- студентів Херсонського державного університету (бакалавр, магістр, 
іноземні громадяни); 

- слухачів в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
(перепідготовка кадрів); 

- слухачів в Центрі довузівської підготовки (10-11 класи, іноземні 
громадяни); 

- аспірантів, які навчаються за програмою підготовки докторів філософії 
PhD. 

Також на засіданнях вченої ради розглядалися питання стосовно наукової 
діяльності, а саме: 

- розглянуто та схвалено звіт про підсумки наукової та науково-технічної 
діяльності ХДУ за 2019 рік; 

- затверджено, уточнено, змінено теми дисертаційних досліджень 
докторантам, аспірантам, здобувачам, викладачам університету; 
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- затверджено навчальні плани для підготовки докторів філософії PhD; 
- надано гриф затвердження вченої ради науковим виданням ХДУ. 
Розглядалися також і питання організації освітнього процесу та 

міжнародної співпраці університету, зокрема: 
- результати літньої та зимової заліково-екзаменаційної сесії; 
- затвердження навчальних і робочих навчальних планів; 
- затвердження тематики дипломних робіт (проектів), виконавців, наукових 

керівників, рецензентів у 2018-2019 навчальному році студентів денної та 
заочної форми навчання на здобуття ними рівня вищої освіти «бакалавр»; 

- затвердження тематики дипломних робіт (проектів), виконавців, наукових 
керівників, рецензентів у 2019-2020 навчальному році студентів денної та 
заочної форми навчання на здобуття ними рівня вищої освіти «магістр» (1 рік 9 
місяців); 

- затвердження освітньо-професійних програм за рівнями вищої освіти 
«бакалавр», «магістр»; 

- реалізація програм щодо міжнародної академічної мобільності студентів 
Херсонського державного університету. 

Рішенням вченої ради присвоєно вчене звання професора Осадчій Т.С., 
Шебановій В.І., Поповичу І.С., Шапошниковій І.В., Пилипенку І.О., 
Мальчиковій Д.С., Перміновій Л.А., Песчаненку В.С., вчене звання доцента 
Жосану І.А., Глухову І.Г., Макаренку С.М., Просянніковій Я.М., 
Якимчуку Д.М. 

Однією зі складових роботи вченої ради було обрання за конкурсом на 
вакантні посади науково-педагогічних працівників університету. Таких справ 
було розглянуто 18. 

Слід відмітити, що за рішенням вченої ради університету: 
- рекомендовано претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених, претендентів та їх робіт на присудження Премії 
Верховної Ради України, претендентів для призначення щорічної стипендії 
кращим педагогічним працівникам, претендентів на отримання міської 
стипендії для молодого науковця, претендентів на отримання обласної 
стипендії для молодого науковця; 

- рекомендовано кандидатури студентів на отримання стипендії 
Президента України, стипендії Кабінету Міністрів, соціальної стипендії 
Верховної Ради України, іменних стипендій, академічної стипендії імені Героїв 
Небесної Сотні; 

- присвоєно почесні звання «Почесний професор ХДУ» Топчієву О.Г., 
Єрмолаєву В.А., «Почесний працівник ХДУ» Арустамовій Н.А., 
Самсаковій І.В. 

 
Усі рішення введені в дію наказами ректора ХДУ та оприлюднені на 

сайті університету відповідно до чинного законодавства України. 
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10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ТА РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 
Фінансова, матеріально-технічна та адміністративно-господарська 

діяльність спрямовані в Херсонському державному університеті на 
забезпечення навчально-виховної, науково-дослідницької та інноваційної 
роботи університету, а також на соціальний захист студентів, аспірантів, 
докторантів, співробітників, створення належних умов для їх праці, навчання та 
відпочинку. 

Протягом 2019 року виконано цілий ряд робіт із метою подальшого 
розвитку матеріально-технічної бази університету.  

Перш за все, з 30 вересня 2019 введено в експлуатацію спортивний 
басейн Херсонського державного університету, який має велике значення для 
зростання загального іміджу університету та його конкурентної здатності в 
сфері надання освітніх послуг. Запланована вартість – 15 705 423 грн 60 коп, 
фактична – 14 887 249 грн 40 коп, сума зменшилась на 818 174 грн 20 коп.  

В університеті проведено капітальні ремонти на загальну суму – 1 153 218 
грн 27 коп: 

створено коворкінг-центр в ауд. № 210 навчального корпусу № 1 на суму 
149 409 грн 81 коп та інклюзивно-ресурсний центр в ауд. № 213 навчального 
корпусу № 1 вартістю 82 999 грн 27 коп;  

на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (бібліотека) виконано ремонт і 
обладнано сучасний санвузол на загальну суму 624 674 грн 00 коп; 

відремонтовано коридор аудиторного корпусу-актової зали ХДУ на 
296 135 грн 19 коп 

Зроблено поточний ремонт м’якої покрівлі на загальну суму 50 071 грн 67 
коп: 

актової зали університету вартістю 21 611 грн 42 коп;   
навчального корпусу № 2 на суму 5 703 грн; 
вхід до котельні у навчальному корпусі № 1 на суму 22 757 грн 25 коп 
Проведено поточний ремонт аудиторій на загальну суму 

198 864 грн 77 коп: 
лабораторія криптоекономіки ауд. № 517 навчального  корпусу № 1 – на 

47 751 грн 48 коп; 
лабораторія систематики рослин ауд. № 715 навчального корпусу № 1 на 

151 113 грн. 29 коп.  
Виконано технічне переоснащення на загальну суму 2 642 126 грн 84 коп: 
світло-звукової системи в приміщенні актової зали університету 

витрачено 1 316 616 грн; 
локальної комп’ютерної мережі навчального корпусу № 1 та 

аудиторного корпусу-актової зали на загальну суму 1 325 510 грн 84 коп. 
Крім того, у 2019 році: 

 відремонтовано систему опалення навчального корпусу № 2 і 
витрачено 1 283 384 грн 00 коп; 
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 в гуртожитку № 3 створено університетський Медичний центр; 
 в навчальному корпусі № 1 встановлено механічний підйомник для 
людей з особливими потребами вартістю 133 333 грн 33 коп; 
 придбано паркові лавочки та обладнання для освітлення паркової 
зони на загальну суму 57 030 грн 00 коп; 
 придбано професійне обладнання для прес-центру та факультету 
української філології та журналістики на загальну суму 202 248 грн 00 коп; 
 закуплено для потреб університету комп’ютери на суму 193 400 грн та 
принтери вартістю 166 015 грн 00 коп; 
 збудовано пандуси до входу медичного центру в гуртожитку № 3 та 
головного корпусу університету. 

Протягом 2019 року в студентському містечку було організовано і 
виконано комплекс заходів, спрямованих на покращення умов проживання 
студентів. Створено сучасну кухню в гуртожитку № 3 з облаштуванням 
новими меблями та побутовою технікою на загальну суму 28 279 грн 00 коп. 
Створено спортивну залу у гуртожитку № 2 витрачено 23 480 грн 00 коп. 

Проводилась заміна вікон на металопластикові (34 штуки). Розширено 
систему відеоспостереження в гуртожитках №2 та №3. Пральні кімнати 
поповнено 4 новими автоматичними машинами. Всі студентські кухні 
облаштовано електрочайниками та мікрохвильовками. 

Розпочато створення душових кімнат на поверхах гуртожитку № 2. 
За 2019 рік планові видатки загального фонду склали 

107 669 210 грн 00 коп, а спеціального фонду за статтями витрат по 
університету – 41 702 грн 00 коп. 

 
Стабільне фінансово - економічне становище закладу вищої освіти та 

ефективне використання майна. 

Фінансово-економічне становище забезпечує основні напрями діяльності 
Херсонського державного університету. Формування єдиного кошторису 
обґрунтовується відповідними розрахунками. Херсонський державний 
університет для забезпечення функціонування навчального закладу встановив 
економічні відносини з різними організаціями, які надають комунальні та інші 
послуги. 

У  2019 році середньомісячна заробітна плата по університету на одного 
працівника складала 7 419 грн., а у 2018 році – 6827 грн., темп зростання 
середньої заробітної плати становить 8,7 %. Середньомісячна заробітна плата 
науково-педагогічного працівника у 2019 році дорівнювала 10943грн.,  а у 2018 
р. – 9087 грн., темп зростання заробітної плати – 20,4 %. 

Все майно, яке знаходиться на балансі університету, ефективно 
використовується в навчальному процесі та знаходиться на зберіганні 
матеріально-відповідальних осіб, які є на кожній кафедрі відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001р. № 883. З кожною 
матеріально-відповідальною особою укладена угода повної матеріальної 



 88 

відповідальності. Фактична наявність та умови збереження матеріальних 
цінностей перевіряється щорічно інвентаризацією. 

Станом на 1 грудня 2019 року необоротні активи університету склали              
202 781 273,79 грн., у тому числі: 

Основні засоби (земельні ділянки, будинки та споруди, транспортні 
засоби, багаторічні насадження,  машини та обладнання, інструменти та 
інвентар) – 193 927 787,51 грн. 

Інші необоротні матеріальні активи (бібліотечний фонд, меблі, білизна, 
одяг та взуття) – 8 853 486,28 грн. 

Херсонським державним університетом станом на 01.12.2019р. укладено 
34 договорів оренди майна загальною 3249,84 кв. м. Всі договори укладені 
орендарями університету з ФДМ України по Херсонській області відповідно до 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Всі орендарі 
з університетом розраховуються своєчасно. Заборгованості по оплаті орендної 
плати університету не має. За 11 місяців 2019 року на реєстраційний рахунок 
спеціального фонду університету надійшло 448 985,19 грн. за оренду 
приміщень та обладнання. 

 
Цільове та ефективне використання коштів  

державного бюджету 
Фінансування університету проводиться на нормативній основі за 

рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок надання платних 
послуг, проведення науково-дослідних робіт, здачі в оренду приміщень, коштів 
від господарської діяльності, благодійних внесків, грандів та дарунків. 

На 2019 рік кошторис Херсонського державного університету 
сформувався з надходжень і видатків в розмірі 180 970 096,00 грн. 

З них  124 011 310,00 грн. – це загальний фонд,  ( загальний наука – 408 
300 грн.; загальний основний – 107 669 210 грн., академічна стипендія - 15 933 
800 грн..) та 52 393 948,00 грн. – це спеціальний фонд, який формується з 
надходжень від оплати за навчання студентів і аспірантів, осіб, які підвищують 
кваліфікацію самостійно, передачі приміщень в оренду та центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, плати студентів за проживання у 
гуртожитку та наукової діяльності університету. 564 421,00 грн. – це рахунок за 
дорученням, який включає благодійну допомогу у грошовій формі 248 824,79 
грн., у натуральній формі 315 596,21 грн. Та 4 000 417 грн. цільові кошти 
отримані по  субвенції на будівництво басейну. На початок року кошторис 
загального фонду основного складав 99 005 400 грн. - збільшення відбулось за 
рахунок додаткових надходжень на капітальні видатки в розмірі 5 550 000 грн. 
та на поточні в розмірі 3 647 510 грн. В зв'язку зі зменшенням контингенту з 
01.09.2019 року фонд заробітної плати зменшено на 533 700 грн. 

За 11 місяців  2019 року основними видатками університету є видатки на 
заробітну плату і стипендію. 

В кошторисі видатки на заробітну плату складають 84,00%, а в 
сумарному виразі це 114 248 000,82 грн., з них 79 851 925,96 грн. – кошти 
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загального фонду, та 34 396 074,86 грн. – це кошти спеціального фонду 
університету. 
Касові видатки по КПКВ 2201160 загального фонду ( основний  без наукової 
діяльності) за 11 місяців 2019 року складають: 
 

Найменування видатків Сума (грн.) % 
Оплата праці працівників (зарплата та 
нарахування) 

79 851 925,96 84,67 

Придбання предметів, матеріалів та інші 
послуги, необхідні для утримання бюджетних 
установ 

1 459 180,28 
 

1,55 
 

Оплата комунальних послуг 3 436 100,74 3,64 
Оплата послуг (крім комунальних) 318 903,41 0,34 
Стипендії, харчування, одяг та придбання 
літератури дітям-сиротам 

3 009 481,80 3,19 

Виплата коштів на харчування студентам з 
числа дітей-сиріт 

2 272 673,85 2,41 

Одноразова грошова допомога випускникам 70 704,00 0,07 
Капітальні видатки 3 890 887,30 4,13 
Всього 94 309 857,34 100% 

 
Касові видатки по КПКВ 2201190 спеціального фонду за 11 місяців 2019 року 
складають : 

Найменування видатків Сума (грн.) % 
Академічна стипендія 13 985 852,00 100 
Всього  13 985 852,00  

 
Касові видатки по КПКВ 2201160 спеціального фонду за 11 місяців 2019 року 
складають: 

Найменування видатків Сума (грн.) % 
Оплата праці працівників (зарплата та 
нарахування) 

34 396 074,86 82,48 

Придбання предметів постачання і матеріалів, 
утримання бюджетних установ 

1 959 621,57 
 

4, 70 
 

Оплата комунальних послуг 2 382 325,09 5,71 
Відрядження 191 608,08 0,46 
Оплата послуг (крім комунальних) 1 807 787,81 4,34 
Інші видатки 427 019,08 1,02 
Окремі заходи по реалізації держ. програм 26 866,00 0,06 
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

511 268,00 1,23 

Всього 41 702 570,49 100% 
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Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти 
забов`язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду 

України, державними соціальними фондами. 
Відповідно до Бюджетного кодексу України обслуговування університету 

проводиться  Головним Управлінням Державної казначейської служби України 
у Херсонській області. Університет своєчасно та в повному обсязі перераховує 
платежі до державного бюджету, в тому числі податок на доходи фізичних осіб, 
єдиний соціальний внесок, військовий збір, податок на додану вартість, 
екологічний податок, плату за землю, рентну плату за водо - та 
землекористування орендарів.  

Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету за 11 
місяців 2019 року склала 39 905 390,54 грн., в т.ч.: 
- податок на доходи фізичних осіб – 17 175 230,96 грн.; 
- єдиний соціальний внесок – 20 411 593,83 грн.; 
- військовий збір – 1 444 489,97 грн.; 
- інші податки та збори – 874 075,78 грн.,  
          в т. ч.: 
- податок на додану вартість – 820 624,67 грн.; 
- екологічний податок – 3 250,00 грн.; 
- рентна плата надра – 4 000,00 грн.; 
- плата за землю – 11 020,00 грн.; 
- судовий збір за судовими позовами – 35 181,11 грн. 
 

Херсонський державний університет потягом 11 – ти місяців 2019 року не 
мав заборгованості по заробітній платі, стипендії, харчуванню та своєчасно 
розрахувався за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Споживання 
енергоносіїв використовував в межах доведених лімітів. 

 
 

 
 



 91 

11. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства,  
стандартів вищої освіти. 

 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Херсонським 

державним університетом за поданням Вченої ради університету було 
обговорено і прийнято на Конференції трудового колективу університету 
17.04.2019 Статут ХДУ у новій редакції, який затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки України від 08.08.2019 №1083. 

У Статуті, зокрема запроваджено новий порядок представництва у 
вищому колегіальному органі громадського самоврядування університету- 
Конференції трудового колективу. При цьому не менш як 75 відсотків складу 
делегатів виборного органу становлять науково-педагогічні та педагогічні 
працівники університету, які працюють у ньому на постійній основі, і не менш 
як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються 
студентами шляхом прямих таємних виборів. 

На відповідність чинному законодавству юридичним відділом перевірено  
та завізовано 3949 договорів зі студентами зарахованими на навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб та студентами зарахованими на бюджетну форму 
навчання. 

Вивчено та завізовано 1018 договорів за різними напрямками 
господарської, навчальної та наукової діяльності. 

Здійснено юридичну експертизу проектів усіх наказів з кадрових питань 
та чисельних наказів з основної діяльності. 

Надано 210 роз’яснень щодо застосування чинного законодавства, у тому 
числі 77 письмово. 

З метою підвищення рівня правових знань та недопущення службових 
зловживань, проявів хабарництва та корупції з боку працівників ХДУ наказами 
ректора  розповсюджено серед працюючих, підготовлені юридичним відділом 3 
методичних рекомендації та 1 роз’яснення на теми: 

- «Охорона праці»; 
- «Попередження корупції у навчальних закладах»; 
- «Робочий час»; 

Здійснено правову експертизу 66 положень та 6 порядків.    
Продовжується активна робота  щодо стягнення боргу за навчання зі 
студентів-контрактників, які здобували освіту за кошти фізичних та 

юридичних осіб та були відраховані з університету у 2019 році і у минулих 
2007-2018 роках. Зокрема, протягом тільки 2019 року університетом 
пред’явлено до вищезгаданих осіб 17 позовів на загальну суму 77948,42 грн. 

З метою досудового врегулювання питання щодо погашення 
заборгованості за навчання колишніми студентами, за 2019 рік університетом 
було направлено 30 досудових попереджень на суму 65515,09 грн. 
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За звітний період до університету було пред'явлено 4 позовні заяви від 
Фокіна Р.П., Галютдінова Д.Р. та Таібова Р.Т. щодо визнання незаконним 
звільнення, поновлення на роботі і стягнення середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу. Крім того, Лабенською Ю.О. було подано позов до ХДУ 
про позбавлення права постійного користування земельною ділянкою СОТ 
«Буревісник». Розгляд справ триває. 

Постійно знаходиться на контролі питання щодо виконання рішень судів 
відділами державної виконавчої служби. 

Університетом підтримувалися позови з інших питань, зокрема, щодо 
сторонніх землекористувачів, які протягом 10-15 років розмістили майно у 
вигляді різноманітних будівель на земельній ділянці, наданій Херсонському 
державному університету у постійне користування під розміщення існуючого 
спортивно-оздоровчого табору «Буревісник» на узбережжі Чорного моря.  
Після низки позовів, остаточною Ухвалою Великої Палати Верховного Суду 
було  задоволено позовні вимоги ХДУ щодо скасування договорів оренди 7 
сторонніх землекористувачів, які користувались частинами земельної ділянки 
СОТ «Буревісник». 

Питання трудової дисципліни знаходиться у центрі уваги керівництва 
університету, деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів. 

Херсонський державний університет дотримується стандартів вищої 
освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 
 

Вжиття заходів щодо запобігання проявів  
корупційних правопорушень  

 
В Херсонському державному університеті протягом 2019 року 

продовжилась активна робота спрямована на роз’яснення антикорупційного 
законодавства та недопущення корупційних проявів зі сторони професорсько-
викладацького складу та  співробітників університету. 

У другому півріччі 2019 року, було проведено зустрічі з професорсько-
викладацьким складом на теми: «Основні положення антикорупційного 
законодавства України», «Недопущення корупційних проявів та службових 
зловживань», звертаючи особливу увагу на розвиток партнерських, чесних, 
доброзичливих  стосунків зі студентами. 

Окрім цього, постійно напередодні заліково-екзамінаційної сесії під час 
кураторських годин на факультетах в академічних групах проводяться зустрічі 
зі студентами ХДУ на теми: «Права та обов’язки студентів». 

Також, з метою отримання упереджувальної інформації з приводу 
дотримання антикорупційного законодавства професорсько-викладацьким 
складом університету, в тісній співпраці з діючим на базі первинної 
профспілкової організації студентів антикорупційним студентським Центром, 
проводиться анонімне анкетування студентів всіх факультетів університету.  
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Захист інформації відповідно до законодавства 
 

Технічний захист відомостей, що складає державну, службову та 
комерційну таємницю в Херсонському державному університеті виконується 
відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та згідно Постанови 
Кабінету Міністрів № 373 від 29.03.2006 «Про затвердження Правил 
забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних системах». 

Наказом ректора по університету в вересні 2010 року затверджено 
«Положення про Перелік відомостей з обмеженим доступом, що підлягають 
технічному захисту в галузі освіти і науки України в Херсонському державному 
університеті». 

В університеті працює постійно діюча експертна комісія по факультетам, 
кафедрам. Всього в постійно діючу експертну комісію входить 60 чол. З 
членами експертної комісії проводяться інструктажі з питань «Задачі і 
обов’язки експертної комісії», ознайомлення з нормативними документами. 
Голова комісії – проректор з наукової роботи університету. 

Наказом ректора університету створено постійно діючу комісію по 
технічному захисту інформації та персональних даних співробітників та 
студентів.  

В листопаді 2012 року отримано Атестат Відповідності системи захисту 
інформації автоматизованої системи класу «1», відділу охорони праці та 
техніки безпеки, військово-облікового відділу Херсонського державного 
університету. 

Витоку конфіденційної інформації, що становить державну таємницю в 
університеті немає, а також немає порушень роботи з документами «Для 
службового користування».  
 

Вжиття заходів по удосконаленню управління  
та підвищення трудової дисципліни 

 
У 2019 році діяльність університету була спрямована на правильне 

застосування і неухильне дотримання норм законодавства України та порядку в 
університеті. 

Зокрема, в університеті дотримуються вимоги законодавства щодо 
провадження освітньої та наукової діяльності, оформлення трудових відносин, 
використання коштів державного бюджету, охорони праці, укладення 
господарських і цивільних договорів тощо.  

У звітному періоді ректора університету у межах наданих йому 
повноважень: - організовував та координував діяльність усіх структурних 
підрозділів щодо ефективного провадження освітньої діяльності та 
забезпечення якості підготовки фахівців;  
- забезпечував дотримання законності та порядку в університеті; 
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- контролював дотримання університетом Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 №1187;  
 - оперативно доводив до відома трудового колективу нормативно-правові акти 
та розпорядчі документи в галузі освіти; 
 - дотримувався, при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників, 
Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Херсонському державному 
університеті, затвердженого наказом ХДУ від 03.10.2019 року №773-Д; 
- спільно з профспілковим комітетом вирішував питання забезпечення 
зайнятості, нормування й оплати праці працівників; 
- забезпечував науково-педагогічних працівників належними робочими 
місцями, необхідними технічними засобами для виконання роботи, 
контролював своєчасність доведення до їхнього відома розкладу занять та 
місце їх проведення; 
 - контролював дотримання вимог законодавства з формування, надходження та 
використання бюджетних коштів, зокрема придбання товарів, робіт та послуг 
університет здійснював відповідно до вимог Законів України «Про здійснення 
державних закупівель», «Про публічні закупівлі» тощо.      

Упродовж звітного періоду ректор повсякчас сприяв розширенню 
демократичних засад та оптимізації управління університетом, використанню 
та розвитку можливостей університетської автономії та самоврядування, 
залученню максимально широкого кола членів трудового колективу до 
обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх 
виконанням. Питання розвитку університету, провадження освітньої, наукової, 
інноваційної та фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші питання 
обговорюються колегіально. 

30.08.2019 року ректор звітував перед колективом університету про 
«Підсумки діяльності університету за 2018-2019 навчальний рік та 
перспективні завдання діяльності університету на 2019-2020 навчальний рік» в 
світлі вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Протягом звітного періоду ректор забезпечував своєчасне подання до 
Міністерства освіти і науки України, органів державного казначейства, 
статистики та інших державних органів, яким законодавством України надане 
право контролю за відповідними напрямами діяльності університету, необхідну  
статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про 
роботу і стан справ в університеті. 

Важливою умовою ефективної діяльності університету є належна трудова 
та виконавська дисципліна працівників, яка регламентується Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку для осіб, які працюють та навчаються у 
Херсонському державному університеті, затверджених Конференцією 
трудового колективу ХДУ (протокол №1  від 15.06.2016 р.)  та умовами 
контракту з науково-педагогічними працівниками.  
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Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами 
 

Станом на 16 грудня 2019 року в університеті за денною формою 
навчання здобувають освіту 30 осіб з особливими потребами (студенти-
інваліди). Окрім того, 45 інвалідів в університеті працюють на постійній роботі. 
 Кількість студентів-інвалідів: 

- інвалідами ІІ групи є - 11 студентів; 
- інвалідами ІІІ групи є - 16 студентів; 
- інвалідами з дитинства є - 3 студента. 

 Кількість студентів-інвалідів, які навчаються за денною формою: 
Стипендіальне забезпечення вищезгаданих осіб з особливими потребами 

здійснюється у відповідності з чинним законодавством, у тому числі з 
вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 
«Питання стипендіального забезпечення» зі змінами і доповненнями та від 
28.12.2016 №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій (курсантам) 
вищих навчальних закладів». 

У 2019 році студенти-інваліди отримали: 
   -   соціальних стипендій на загальну суму 408 280,00  грн. 

5 студентів-інвалідів на час навчання забезпечені житлом у гуртожитках 
університету. 46 осіб з числа дітей-сиріт та осіб позбавлених батьківського 
піклування проживають у гуртожитках університету відповідно чинного 
законодавства - безкоштовно. 25 студентів – дітей учасників АТО проживають 
у гуртожитках університету здійснюючи оплату у розмірі 50 %. 

До Приймальної комісії ХДУ у 2019 році було подано: 
- 28 заяв подано від осіб які мають статус дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. 
- 12 заяв подано від осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю 

віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною 
спеціальністю. 

- 21 заяв подано від дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій 
відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 
За результатами вступної кампанії 2019 року було зараховано: 
на денну форму навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» та 

«магістр» за кошти держбюджету 40 студентів з числа осіб з особливими 
потребами (діти-сироти та особи з їх числа, інваліди (перелік захворювань, 
діти-інваліди до 18 років, інваліди І-ІІ групи). Та 18 осіб на виконання рішення 
конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України, рішення приймальної 
комісії ХДУ зазначені студенти були переведені з навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на навчання за кошти держбюджету. 

З числа 45 інвалідів, які працюють в університеті на постійній  основі, 8 
осіб є інвалідами ІІ групи і 37 осіб є інвалідами ІІІ групи. Незалежно від посад, 
що обіймають ці особи з особливими потребами, усім їм надається щорічна 
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основна відпустка, згідно ст. 6 Закону України «Про відпустки» (інвалідам ІІ 
групи 30 календарних днів, інвалідам ІІІ групи 26 календарних днів). 

Відповідно до Колективного договору між ректором та профкомом  
профспілкової організації співробітників Херсонського державного 
університету на 2016-2020 роки, який затверджено 15 червня 2016 року на 
Конференції трудового колективу, для працюючих інвалідів вживаються 
додаткові заходи безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям 
цієї категорії осіб. 

Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час 
допускається лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить вимогам 
медико-соціальної експертної комісії. 
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12. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 
 

Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» у 
2017 році визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 
року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки 
щодо майбутнього країни. Одна із цілей: гідна праця та економічне зростання – 
спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників. 

Для досягнення поставлених цілей та популяризації культури безпеки і 
гігієни праці у 2019 році робота відділу охорони праці університету 
проводилася відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 
Кодексу законів про працю України, Кодексу цивільного захисту України, 
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2018 № 1669, Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що 
належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 
304 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017 № 
1514), з метою створення безпечних і здорових умов праці, освітнього процесу, 
виконання вимог техногенної й пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій, 
удосконалення роботи щодо профілактики травматизму, посилення 
повсякденного контролю за дотриманням норм і правил безпеки 
життєдіяльності, охорони праці, пожежної і техногенної безпеки всіма 
учасниками освітнього процесу університету.  

Однією з головних цілей університету є та залишається впровадження 
європейських норм, стандартів і цінностей в питаннях охорони праці, реалізація 
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я.  

Херсонський державний університет у звітному періоді брав участь 
у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсу стану умов і охорони праці в 
навчальних закладах Міністерства освіти і науки України. Який проводився з 
метою поліпшення умов праці, дотримання нормативів з охорони праці, 
передбачених Законом України «Про охорону праці», підвищення 
відповідальності за дотримання правил безпечної праці та навчання учасників 
освітнього процесу. 

Центральна оглядова комісія за підсумками заключного етапу 
Всеукраїнського огляду-конкурсу рішенням колегії Міністерства освіти і науки 
України від 30.05.2019 протокол № 4/2-22 та постановою президії ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2019 протокол № П-
22-2 визнала переможцями Всеукраїнського огляду-конкурсу колективи 
навчальних закладів, які досягли кращих показників у створенні безпечних 
умов праці та навчання, і нагородила їх дипломами та грошовими преміями. 
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В тому числі у номінації III категорії (вищі навчальні заклади ІІІ та ІV рівнів 
акредитації) дипломом I ступеня і грошовою премією у розмірі 10000 гривень 
нагороджено колектив Херсонського державного університету. 

У звітному періоді в університеті продовжувалося проведення роботи по 
забезпеченню безпечних і здорових умов освітнього процесу, додержання 
вимог законодавства України щодо прав працівників і здобувачів освіти у сфері 
охорони праці та безпеки життєдіяльності, створенню і вдосконаленню на 
кожному робочому місці в кожному структурному підрозділу умов праці і 
навчання відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони 
праці та безпеки життєдіяльності. 

Створена система управління охороною праці визначає основні напрямки в 
організації роботи з питань охорони праці, нормативні основи організації, 
права, обов’язки й відповідальність посадових осіб університету з питань 
охорони праці, контроль за станом охорони праці, забезпечення безпечної 
експлуатації обладнання, машин, механізмів, будівель та споруд. 

З метою забезпечення функціонування в університеті єдиної системи 
організації роботи з охорони праці проведено розподіл (розмежування) 
функціональних обов'язків з питань безпеки життєдіяльності проміж керівників 
та посадових осіб університету, учасників освітнього процесу. Обов'язки 
керівників та посадових осіб університету з цих питань затверджені наказом 
ректора університету. 

Згідно зі статтею 15 Закону України "Про охорону праці" для забезпечення 
виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-
економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці і 
освітнього процесу в університеті створена служба охорони праці, яка працює 
відповідно до розробленого і затвердженого ректором університету Положення 
про службу охорони праці. Призначені посадові особи, які забезпечують 
розв’язання конкретних питань з охорони праці, а також контролюють їхнє 
виконання. 

Відповідно до Колективного договору між ректором та профкомом 
профспілкової організації співробітників університету з метою забезпечення 
працівників соціальними гарантіями у галузі охорони праці на календарний рік 
розроблялися, фінансувались та виконувались комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження 
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій. 

З метою забезпечення в університеті безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки на виконання вимог ст. 21 Закону України 
"Про охорону праці", "Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 жовтня 2011 року № 1107, в Державній службі України з питань праці 
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одержані відповідні дозволи: на експлуатацію дахових котелень, ліфтів, 
виконання газонебезпечних робіт, на експлуатацію системи газопостачання 
природним газом хімічних лабораторій, а також гуртожитку № 2. 

Проведено навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових 
осіб університету, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки, в спеціалізованих навчальних закладах – 20 
осіб. 

Комісією університету проведено щорічне навчання і перевірка знань з 
питань охорони праці робітників, зайнятих на роботах з підвищеною 
небезпекою – 14 осіб. 

Для запобігання виробничого і побутового травматизму в університеті 
створена безперервна система навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів освіти. 

Протягом листопада проведено навчання і перевірка знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності усіх без винятку посадових осіб та 
працівників університету з урахуванням умов їх праці та діяльності. 

З метою попередження нещасних випадків організовано проведення 
інструктажів. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично у процесі 
роботи, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 

З усіма працівниками під час прийняття на роботу незалежно від їх освіти, 
стажу роботи та посади фахівцями служби охорони праці проводиться вступні 
інструктажі з охорони праці. 

У звітному періоді вступний інструктаж пройшли – 327 осіб. 
З метою проведення з працівниками університету первинних і повторних 

інструктажів з охорони праці на робочому місці в університеті діють 87 
інструкцій з охорони праці за професіями і видами робіт. З них у звітному 
періоді знов розроблені і затверджені наказом ректора університету чотири 
інструкція з охорони праці: 

 Інструкція з охорони праці для адміністратора басейну; 
 Інструкція з охорони праці для медичної сестри басейну; 
 Інструкція з охорони праці для інструктора (тренера) 
 Інструкція з охорони праці для оператора з дезінфекції. 

З метою проведення первинних і цільових інструктажів з безпеки 
життєдіяльності зі здобувачами освіти в університеті діють 57 інструкцій з 
безпеки життєдіяльності.  

 Для забезпечення своєчасного та якісного проведення інструктажів з 
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з метою попередження 
травматизму серед працівників і здобувачів освіти університету, у звітному 
періоді проведено перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, що діють в університеті, на відповідність чинному 
законодавству України, вимогам державних нормативних актів та у зв’язку з 
закінченням встановленого терміну перегляду інструкцій. Було переглянуте 12 
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інструкцій з охорони праці та 57 інструкцій з безпеки життєдіяльності, та 
продовжено термін їх дії.  

Відповідно до статті 41 Закону України "Про охорону праці" з метою 
забезпечення своєчасного контролю з боку адміністрації й трудового колективу 
за станом умов і безпеки освітнього процесу і праці, постійного підвищення 
рівня безпечності освітнього процесу, спрямованого на виключення випадків 
травматизму як серед працівників, так і серед здобувачів освіти в університеті 
діє система адміністративно-громадського контролю (АГК) І – ІV ступеню: 

– І ступінь АГК – щоденний контроль на рівні безпосередніх керівників 
робіт; 

– ІІ ступінь АГК – контроль на рівне керівництва структурного підрозділу, 
не рідше одного разу на місяць; 

– ІІІ ступінь АГК – контроль на рівне декану факультету, проректора з 
фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи, не рідше одного разу 
на три місяці; 

– ІV ступінь АГК – контроль на рівне ректора університету, проводиться 
комісією, що призначена наказом, у кожному структурному підрозділу 
університету не рідше одного разу на рік, відповідно до затвердженого графіка. 

В ході проведення адміністративно-громадського контролю ІV ступеню 
керівникам структурних підрозділів надавалась практична допомога з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме: 

– своєчасності та якості проведення інструктажів з питань охорони праці 
з працівниками; 

– професійної підготовки працівників, їх навчанні з питань охорони праці 
та перевірки знань; 

– своєчасності та якості проведення інструктажів з безпеки 
життєдіяльності зі здобувачами освіти; 

– організації та проведення адміністративно-громадського контролю за 
станом охорони праці І, ІІ і ІІІ ступеню. 

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці та навчання, 
службою охорони праці проводилися перевірки стану охорони праці в 
структурних підрозділах університету.  

Під час проведення контролю за станом охорони праці працівниками 
служби охорони праці виявлено 8 порушень нормативно-правових актів з 
питань охорони праці, видано 6 приписів на усунення виявлених порушень, 
призупинено експлуатацію 6 одиниць обладнання та устаткування. 

У Всесвітній день охорони праці 28 квітня, девізом якого у 2019 році за 
рекомендацією Міжнародної організації праці є «Безпечне та здорове майбутнє 
праці», в університеті були сплановані та проведені заходи з нагоди Дня 
охорони праці в Україні.  

У серпні на початку навчального року з метою забезпечення здорових і 
безпечних умов освітнього процесу згідно з чинним законодавством, 
міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими 
документами з охорони праці, організовані і проведені призначеною комісією 
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перевірки готовності факультетів університету, інших навчальних підрозділів 
до нового навчального року. Складені акти готовності до нового навчального 
року.  

У кращу сторону в організації роботи по забезпеченню здорових і 
безпечних умов освітнього процесу й праці слід зазначити:  

– педагогічний факультет, декан факультету Пєтухова Любов Євгенівна; 
– факультет культури і мистецтв, декан факультету Левченко Микола 

Григорович; 
– соціально-психологічний факультет, декан факультету Шапошникова 

Ірина Василівна. 
Стан травматизму серед працівників і студентів університету 

характеризується такими даними. Нещасні випадки на виробництві та під час 
освітнього процесу відсутні. Нещасні випадки невиробничого характеру – 10 
випадків. 

Стан охорони праці в університеті забезпечує створення в кожному 
структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці 
відповідно до вимог законодавства, а також додержання прав працівників, 
гарантованих законодавством про працю. 

З метою забезпечення захисту життя та здоров'я людей, навколишнього 
природного середовища і споруд університету від впливу небезпечних факторів 
пожежі, посилення пожежної безпеки закладу та місць проживання учасників 
освітнього процесу, в університеті проводиться цілеспрямована робота. 

Проведені роботи по відновленню не справного, розібраного внутрішнього 
протипожежного водопроводу в навчальному корпусі № 1. 

Здійснено придбання комплектуючих і проводиться доукомплектування 
пожежних кран-комплектів в навчальних корпусах університету. 

Для забезпечення навчальних корпусів університету первинними засобами 
пожежогасіння закуплені та встановлені пожежні щити з протипожежним 
обладнанням в навчальних корпусах № 2, № 5 і № 6. 

Здійснено придбання протипожежного обладнання і проведено 
доукомплектування пожежних щитів у навчальних корпусах № 1 і № 3. 

Проведено обов'язкове щорічне технічне обслуговування усіх 
вогнегасників у пункті технічного обслуговування вогнегасників.  

Проведено технічне обслуговування 46 кран-комплектів в системі 
внутрішнього протипожежного водопроводу гуртожитків студмістечка. 

З метою контролю дотримання вимог пожежної безпеки, запобігання 
виникненню пожеж та їх гасіння організовано роботу добровільної пожежної 
дружини університету. 

Проведена робота по страхуванню членів добровільної пожежної дружини. 
Усі члени добровільної пожежної дружини застраховані. 

З усіма працівниками під час прийняття на роботу незалежно від їх освіти, 
стажу роботи та посади провадяться вступні інструктажі з пожежної безпеки. У 
звітному періоді вступний інструктаж пройшли – 327 осіб. 



 102 

Розроблені для учасників освітнього процесу інструкції, пам’ятки, плани 
евакуації з навчальних корпусів, плани індивідуальної евакуації з житлових 
кімнат гуртожитків; інструкції для вахт та інструкції з проведення евакуації з 
навчальних корпусів і гуртожитків, інструкції під час проведення 
пожежонебезпечних робіт та для окремих приміщень.  

З метою попередження травм і загибелі людей під час пожеж проведені: 
– спеціальне об’єктове тренування з відпрацювання дій керівного складу, 

органів управління, добровільних формувань по здійсненню термінової 
евакуації особового складу, здобувачів освіти у випадку техногенної аварії, 
пожеж, терористичного акту, стихійного лиха та їх ліквідації; 

– протипожежні тренування у структурних підрозділах університету з 
відпрацювання дій персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 
евакуації учасників освітнього процесу, організації гасіння пожежі на 
початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння; 
взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами, підрозділами екстреної 
медичної допомоги, іншими аварійно-рятувальними службами. 

З метою запобігання виникненню пожеж, попередження травм і загибелі 
людей під час пожеж в університеті під час освітнього процесу зі здобувачами 
освіти проводяться вивчення правил пожежної безпеки та широка 
роз’яснювальна робота щодо необхідності додержання цих правил. 
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13. ВИКОНАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 
СТАТУТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Протягом 2019 року забезпечувалося дотримання умов Колективного 

договору між адміністрацією та первинною профспілковою організацією 
викладачів і співробітників Херсонського державного університету, Статуту 
ХДУ. 

На розширеній Конференції трудового колективу ХДУ, було заслухано 
звіт ректора про результати роботи університету у 2018 році, у тому числі і про 
результати фінансово-господарської діяльності університету. Про хід 
виконання Колективного договору безпосередньо інформувався профспілковий 
комітет як ректором особисто, так і окремими представниками адміністрації, 
зокрема начальниками юридичного відділу, відділу охорони праці та інш.  

Профком, у свою чергу, звітує перед трудовим колективом та 
адміністрацією університету про використання відрахованих ним коштів. 

Згідно умов Колективного договору виробничі та соціальні питання 
обговорювались на зустрічах з представниками трудового колективу під час 
профспілкової конференції або під час проведення розширених засідань Вченої 
ради та засідань ректорату університету. Дотримуючись умов Колективного 
договору, керівництво університету в обов’язковому порядку інформує 
профспілкову організацію про передачу в оренду чи продовження оренди 
споруд та приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні ХДУ і 
використовуються ним для цілей соціально-побутового характеру, а також про 
здійснення захисту законних прав та інтересів університету при користуванні 
виділених йому земельних ділянок, зокрема, на узбережжі Чорного моря. 

В університеті забезпечується постійний контроль за додержанням 
законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення 
безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту. 

Для здійснення контролю за виконанням умов Колективного договору в 
університеті з представників Сторін утворено робочу комісію, яка періодично 
інформує ректора і профком про хід його виконання, вносить необхідні 
пропозиції щодо змін і доповнень до нього. 

У відповідності з положеннями Статуту, з метою забезпечення 
безперебійного функціонування вищого колегіального органу громадського 
самоврядування, ще у грудні 2016 року організовано і проведено загальні збори 
в усіх структурних підрозділах вищого навчального закладу по обранню 
делегатів Конференції трудового колективу Херсонського державного 
університету на 2017 – 2022 роки. 
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