
Х Е Р С О Н С Ь К И Й   Д Е Р Ж А В Н И Й    У Н І В Е Р С И Т Е Т 

В Ч Е Н А     Р А Д А   

 

27 квітня 2020 року          11:00               конференція ZOOM 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження Порядку про обрання вибіркових компонент 

освітньої програми циклів загальної та професійної підготовки у Херсонському 

державному університеті. 

Доповідає проректорка з навчальної 

та науково-педагогічної роботи 

Тюхтенко Наталія 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

2. Про затвердження змістових показників Формули розподілу видатків 

державного бюджету на підготовку фахівців між факультетами Херсонського 

державного університету. 

Доповідає перший проректор 

Омельчук Сергій  

Співдоповідач проректор з 

фінансово-господарської та науково-

педагогічної роботи Вінник Максим 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

3. Про затвердження Концепції управління бізнес-процесами в 

Херсонському державному університеті. 

Доповідає перший проректор 

Омельчук Сергій  

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

4. Про затвердження Положення про раду ректорів Херсонського 

державного університету. 

Доповідає перший проректор 

Омельчук Сергій  

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

5. Про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Доповідає завідувачка відділу 

аспірантури та докторантури 

Штепенко Олександра  



Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

6. Про затвердження Положення про комісію з питань спостереження за 

безпечною експлуатацією будівель та споруд Херсонського державного 

університету. 

Доповідає проректор з фінансово-

господарської та науково-

педагогічної роботи Вінник Максим 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

7. Про затвердження Положення про постійно діючу технічну комісію з 

уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і 

обладнання в  Херсонському державному університеті. 

Доповідає начальник відділу охорони 

праці Моргунов Євген 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

8. Про затвердження Положення про постійно діючі комісії з перевірки 

знань з питань безпеки життєдіяльності в  Херсонському державному 

університеті. 

Доповідає начальник відділу охорони 

праці Моргунов Євген 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

9. Про затвердження Положення Херсонського державного університету 

про силабус навчальної дисципліни. 

Доповідає проректорка з навчальної 

та науково-педагогічної роботи 

Тюхтенко Наталія 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

10. Про затвердження Положення про Центр українсько-польських студій 

Херсонського державного університету. 

Доповідає керівниця Центру 

українсько-польських студій 

Демченко Алла 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 



11. Про затвердження Положення про археологічний музей Херсонського 

державного університету. 

Доповідає завідувач археологічної 

лабораторії Немцев Сергій  

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

12. Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради 

Херсонського державного університету. 

Доповідає перший проректор 

Омельчук Сергій 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

13. Про надання рекомендаційного грифа вченої ради посібникам і 

навчально-методичним матеріалам викладачів університету. 

Доповідає проректорка з навчальної 

та науково-педагогічної роботи 

Тюхтенко Наталія 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

14. Про застосування технологій дистанційного навчання в Херсонському 

державному університеті. 

Доповідає проректорка з навчальної 

та науково-педагогічної роботи 

Тюхтенко Наталія 

Співдоповідач проректорка з 

міжнародних зв’язків, науково-

педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій 

Лаврикова Оксана 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

15. Різне 

 

 

Голова вченої ради      Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар вченої ради      Наталія ВОРОПАЙ 
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