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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про погодження кандидатур на посади проректорів університету.  

Доповідають Сергій КУЗНЄЦОВ, 

Оксана ЛАВРИКОВА, Віталій КОБЕЦЬ  

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

2. Про зміни у структурі університету. 

Доповідає перший проректор  

Сергій ОМЕЛЬЧУК  

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

3. Про рекомендацію претендента на здобуття іменної стипендії Верховної 

Ради України для молодих учених – докторів наук. 

Доповідає перший проректор  

Сергій ОМЕЛЬЧУК  

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

4. Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради 

Херсонського державного університету. 

Доповідає перший проректор  

Сергій ОМЕЛЬЧУК  

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

5. Про результати ревізії Держаудитслужбою фінансово-господарської 

діяльності Херсонського державного університету. 

Доповідає головний бухгалтер Ірина 

ПОПОВА 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

6. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в 

Херсонському державному університеті. 

Доповідає в.о. проректора з навчальної 

та науково-педагогічної роботи  

Віталій КОБЕЦЬ 



Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

7.  Про затвердження Порядку оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти у Херсонському державному університеті. 

Доповідає в.о. проректора з навчальної 

та науково-педагогічної роботи  

Віталій КОБЕЦЬ 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

8. Про затвердження Порядку оскарження процедури проведення та 

результатів оцінювання контрольних заходів у Херсонському державному 

університеті. 

Доповідає в.о. проректора з навчальної 

та науково-педагогічної роботи  

Віталій КОБЕЦЬ 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

9. Про внесення змін до Порядку виявлення та запобігання академічному 

плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти 

Херсонського державного університету. 

Доповідає в.о. проректора з навчальної 

та науково-педагогічної роботи  

Віталій КОБЕЦЬ 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

10. Про результати опитування науково-педагогічного персоналу щодо 

якості освітнього процесу в Херсонському державному університеті. 

Доповідає в.о. проректора з навчальної 

та науково-педагогічної роботи  

Віталій КОБЕЦЬ 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

11. Про внесення змін до Положення про соціально-психологічну службу 

Херсонського державного університету. 

Доповідає декан соціально-

психологічного факультету  

Ірина ШАПОШНИКОВА 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 



12. Про реалізацію сувенірно-рекламної продукції Херсонського 

державного університету. 

Доповідає проректорка з міжнародних 

зв’язків, науково-педагогічної роботи 

та комунікаційних технологій 

Оксана ЛАВРИКОВА  

Співдоповідач проректор з фінансово-

господарської частини та науково-

педагогічної роботи Максим ВІННИК 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

13. Про результати стажування в Польщі (Бидгощ) у період з 11.08.2020 по 

15.08.2020 науково-педагогічних працівників факультету фізичного виховання 

та спорту Херсонського державного університету. 

Доповідає декан факультету фізичного 

виховання та спорту Іван ГЛУХОВ 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

14. Про результати стажування в Болгарії (м. Бургас) університет «Проф.  

д-р Асен Златоров»  у період з 04.07.2020 по 08.07.2020 науково-педагогічних 

працівників факультету економіки і менеджменту Херсонського державного 

університету. 

Доповідає декан факультету економіки 

і менеджменту Андрій СОЛОВЙОВ 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

15. Про участь доцента кафедри географії та екології Молікевича Р.С. у 

стипендіальній програмі Міжнародного Вишеградського фонду для проведення 

досліджень у Щецинському університеті (Польща). 

Доповідає доцент кафедри географії та 

екології Роман МОЛІКЕВИЧ 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

16. Про відкриття культурно-мистецького ХАБу Херсонського державного 

університету. 

Доповідає декан факультету культури і 

мистецтв Микола ЛЕВЧЕНКО 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 



17. Про зміну гаранта освітньо-наукової програми зі спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки. 

Доповідає завідувач відділу 

аспірантури та докторантури 

Олександра ШТЕПЕНКО 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

18. Про спільне використання матеріально-технічної бази Херсонським 

державним університетом і Херсонським академічним ліцеєм імені 

О.В. Мішукова та стратегію розвитку відносин. 

Доповідає директор ліцею Галина 

БІБІК 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

19. Про затвердження освітньої програми підготовки експертів 

«Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти» в обсязі 1,3 кредити ECTS (40 годин). 

Доповідає завідувачка Центру 

післядипломної освіти Маргарита 

КЛИМОВИЧ 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: розширений розгляд 

 

20. Про внесення змін до додатків 7 та 11 Правил прийому для здобуття 

вищої освіти в Херсонському державному університеті в 2020 році. 

Доповідає відповідальний секретар 

приймальної комісії Наталія 

ВОРОПАЙ 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Статус: протокольний розгляд 

 

21. Різне 

 

 

Голова вченої ради      Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар вченої ради      Наталія ВОРОПАЙ 
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