
ПИТАННЯ 2 

Про затвердження Концепції управління бізнес-процесами в 

Херсонському державному університеті 

 

Проєкт рішення: 

Затвердити Концепцію управління бізнес-процесами в Херсонському 

державному університеті. 



ПИТАННЯ 3 

Про затвердження Положення про раду ректорів Херсонського 

державного університету 

 

Проєкт рішення: 

Затвердити Положення про раду ректорів Херсонського державного 

університету. 

  



ПИТАННЯ 4 

Про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

 

По доповіді завідувача відділу аспірантури та докторантури професора 

Штепенко О.Г. відповідно Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.03.2019 № 167 (п.14) на підставі листів Міністерства освіти і 

науки України щодо попередньої експертизи дисертацій   

 

Проєкт рішення: 

1. Направити для проходження попередньої експертизи дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 091 Біологія з метою 

атестації у вигляді подальшого захисту аспіранта Дармостука Валерія 

Вікторовича  в Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного  НАН України,  як 

такого, який достроково успішно виконав освітню програму підготовки 

докторів філософії. Науковий керівник – д.б.н., професор Ходосовцев О.Є. 

2. Направити для проходження попередньої експертизи дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія з метою 

атестації у вигляді подальшого захисту аспірантки Мойсеєнко Вікторії 

Василівни в Східноукраїнський національний університет  імені Володимира 

Даля, як такої, що в термін успішно виконала освітню програму підготовки 

докторів філософії. Науковий керівник – д.психол.н., професор  Блинова О.Є. 

  



ПИТАННЯ 5 

Про затвердження Положення про комісію з питань спостереження 

за безпечною експлуатацією будівель та споруд Херсонського 

державного університету 

 

Проєкт рішення: 

Затвердити Положення про комісію з питань спостереження за 

безпечною експлуатацією будівель та споруд Херсонського державного 

університету 

  



ПИТАННЯ 6 

Про затвердження Положення про постійно діючу технічну комісію з 

уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних 

приміщень і обладнання в  Херсонському державному університеті 
 

Проєкт рішення: 

Затвердити  Положення про постійно діючу технічну комісію з уведення 

в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання 

в  Херсонському державному університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПИТАННЯ 7 

Про затвердження Положення про постійно діючі комісії з перевірки 

знань з питань безпеки життєдіяльності в  Херсонському державному 

університеті 

 

Проєкт рішення: 

Затвердити Положення про постійно діючі комісії з перевірки знань з 

питань безпеки життєдіяльності в  Херсонському державному університеті 

 

  



ПИТАННЯ 8 

Про затвердження Положення Херсонського державного університету про 

силабус навчальної дисципліни/освітньої компоненти  

 

Проєкт рішення: 

1. Затвердити Положення Херсонського державного університету про 

силабус навчальної дисципліни/освітньої компоненти 

2. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм до початку нового 

навчального року забезпечити підготовку, затвердження та оприлюднення в 

установленому порядку силабусів за всіма навчальними 

дисциплінами/освітніми компонентами кафедри на 2020/2021 навчальний рік. 

 

 

 

 

 
  



ПИТАННЯ 9 

Про затвердження Положення про Центр українсько-польських студій 

Херсонського державного університету 

 

Проєкт рішення:  

Затвердити Положення про Центр українсько-польських студій 

Херсонського державного університету. 

  



ПИТАННЯ 10 

Про затвердження Положення про археологічний музей Херсонського 

державного університету 

 

Проєкт рішення:  

Затвердити Положення про археологічний музей Херсонського 

державного університету. 

  



ПИТАННЯ 11 

Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради 

Херсонського державного університету 

 

Проєкт рішення: 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

Омельчука С.А. про надання науковим виданням грифа затвердження вченої 

ради Херсонського державного університету, пропонується 

 

Проєкт рішення: 

Надати гриф затвердження вченої ради Херсонського державного 

університету: 

- збірнику наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки» (випуск 37, 2020 р.) (головний 

редактор – д.екон.н., доц. Шашкова Н.І.) на підставі витягу з протоколу 

засідання вченої ради факультету економіки і менеджменту від 13 квітня 2020 

року № 8; 

- збірнику наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-

психологічні технології розвитку особистості» (Херсон, Херсонський 

державний університет, 14 травня 2020 року). Редакційна колегія: А.М. Яцюк, 

В.В. Мойсеєнко, Н.О. Олейник. Рецензенти: Бочелюк В. Й., доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Національного 

університету «Запорізька політехніка»; Шевяков О. В., доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри психології Дніпровського гуманітарного 

університету. Підстава: витяг з протоколу засідання вченої ради соціально-

психологічного факультету від 22 квітня 2020 року № 7. 

 

 

  



ПИТАННЯ 12 

Про надання рекомендаційного грифа вченої ради посібникам і 

навчально-методичним матеріалам викладачів університету 

 

На розгляд науково-методичної ради Херсонського державного 

університету було подано 9 видань, з них: авторські програми навчальних 

дисциплін – 1, словники основних термінів і понять – 3, навчальні та 

навчально-методичні посібники – 2, методичні рекомендації для самостійних 

занять студентів – 1, практикум – 1, курс лекцій - 1.  

На підставі пропозицій науково-методичної ради ХДУ пропонується 

 

Проєкт рішення: 

Надати рекомендаційний гриф вченої ради навчальним і навчально-

методичним виданням, підготовлених викладачами та співробітниками 

університету:   

№ 

з/п 

Автор Назва видання 

1. Ушкаренко Ю.В., 

Чмут А.В.  

(кафедра економіки та 

міжнародних 

економічних відносин) 

Словник основних термінів і понять з навчальної 

дисципліни “Міжнародні економічні відносини 

для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр”  

спеціальностей 292 Міжнародні економічні 

відносини, 073 Менеджмент. 

2. 

 

 

Ушкаренко Ю.В., 

Чмут А.В.,  

Соловйов А.І. 

(кафедра економіки та 

міжнародних 

економічних відносин) 

Словник основних термінів і понять з навчальної 

дисципліни “Національна економіка” для 

здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр “ 

спеціальності 051 Економіка, 292 Міжнародні 

економічні відносини. 

3. Ушкаренко Ю.В. 

(кафедра економіки та 

міжнародних 

економічних відносин) 

 Словник з основних термінів і понять з навчальної 

дисципліни “Регіональна економіка” для 

здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” 

спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа  та 

страхування, 076 Підприємство, торгівля та 

біржова діяльність, 073 Менеджмент,  

242 Туризм. 

4. Васильєва Н.О., 

 Сокур  І.В.  

(кафедра медицини та 

фізичної терапії)  

Навчально-методичний посібник “Фізична терапія 

осіб з новоутвореннями”. 

5. Вишневська Л.В. 

(кафедра хімії та 

фармації) 

Етика і деонтологія у фармації. Практикум для 

студентів фармацевтичних спеціальностей. 

6. Вишневська Л.В. 

(кафедра хімії та 

Курс лекцій з навчальної дисципліни “Етика та 

деонтологія” для студентів фармацевтичних 



фармації) спеціальностей.   

7. Голяка С.К., 

Маляренко І.В.,  

Возний С.С.  

(кафедра медико-

біологічних основ 

фізичного виховання 

та спорту. 

Теорії та методики 

фізичного виховання ) 

Корекція постави та контроль за її формуванням у 

процесі фізичного виховання. Методичні 

рекомендації для студентів фізичного виховання та 

спорту. 

8. Федяєва В.Л.  

(кафедра педагогіки, 

психології й 

освітнього 

менеджменту імені 

проф. Є.Петухова) 

Навчально-методичний посібник “Методологія і 

методика сучасного історико-педагогічного 

дослідження" для здобувачів третього рівня вищої 

освіти (доктор філософії  PhD) . 

9. Омельчук Ю.О. 

(кафедра українського 

мовознавства) 

Навчальна програма дисципліни “ Ділова 

англійська мова" для студентів ІІ курсу ступеня 

вищої освіти “бакалавр” спеціальностей  

014 Середня освіта (Українська мова і література), 

035 Філологія (Українська мова та література). 

 

 

 

 




