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Межі світу у кожної людини свої. Чим ширше коло наших 
інтересів, вище рівень освіченості, нестримніша жага 
пізнавати нове - тим безмежнішим і відкритішим стає 
для нас сучасний світ.
Херсонський державний університет - один із 
найстаріших навчальних закладів Херсонщини. 
Спираючись на найкращі академічні традиції і найновіші 
досягнення, наш університет впевнено крокує у 
майбутнє. І сьогодні є визнаним флагманом вищої 
освіти в регіоні. В його стінах ми прагнемо створити 
якомога комфортніше середовище для капіталізації і 
розвитку наших студентів, для їх відпочинку і дозвілля. 
Адже свою головну місію бачимо не лише в тому, щоб 
давати глибокі знання, а й у тому, щоб творити Людину.
Шановні студенти! Цей Путівник ми створили саме для 
того, аби ви більше дізналися про ті безмежні 
можливості, які надає вам Alma mater. Щоб кожен із вас 
зміг вибудувати у стінах ХДУ власну траєкторію 
зростання. Адже студентські роки завжди будуть в житті 
людини тією першою важливою сходинкою, яка веде до 
вершин знань, до розширення світоглядних кордонів. В 
добру путь!

Олександр Співаковський, 

ректор Херсонського державного університету,
професор



²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíå ñåðåäîâèùå ÕÄÓ

Міжнародні проєкти: 
http://www.kspu.edu/About
/DepartmentAndServices
/DSAICI/internationalprojects
/InternationalProjects.aspx

Національні проєкти: 
http://www.kspu.edu/About/
DepartmentAndServices/D
SAICI/internationalprojects/
NationalProjects.aspx

Внутрішні проєкти: 
http://www.kspu.edu/About/
DepartmentAndServices
/DSAICI/internationalprojects
/Internal_Projects.aspx

Сайти фахових 
видань: 
http://www.kspu.edu
/sites_of_professional
_publications.aspx  

Сервіси:
http://www.kspu.edu/About
/DepartmentAndServices
/DSAICI/internationalprojects
/services.aspx
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Ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî

Кількість закордонних партнерів: 29. Серед них університети з таких країн як: Республіка Австрія, Республіка Болгарія,
Республіка Білорусь, Грузія, Литовська Республіка, ФРН, Республіка Польща, Республіка Хорватія, Румунія, Туреччина, 
Узбекистан, Чеська Республіка. Реалізація програми «Подвійний диплом»: програми подвійних дипломів  це спільні
освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно
проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати
два дипломи українського та європейського університетів. Згідно Програми «Подвійний диплом» студент навчається
одночасно за спільними навчальними програмами двох університетів і є студентом обох навчальних закладів. Періоди
навчання визначаються Сторонами та узгоджуються відповідно до спільних навчальних планів. Метою реалізації
програм подвійних дипломів в Університеті є забезпечення можливостей студентам Херсонського державного
університету не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної
підготовки, але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньомупрацевлаштуванні.

Співпраця ХДУ за програмою «Подвійний диплом» наразі відбувається з Поморською Академією
в м. Слупськ (Республіка Польща) на 4 факультетах: 

·педагогічний факультет (013 Початкова освіта); 
·факультет іноземної філології (014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська),
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша  англійська)); 
·факультет комп'ютерних наук, фізики та математики (121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки);
·факультет культури і мистецтв (025 Музичне мистецтво).

Участь за програмою академічної мобільності Erasmus+ відбувається з 3 ЗВО: 

·Університет Адама Міцкевича м. Познань (Республіка Польща) за напрямом підготовки «091 Біологія»; 
·Університет Отто Фрідріха м. Бамберг (Німеччина) за напрямом підготовки 035.041 Філологія (германські мови
та літератури (переклад включно), перша  англійська); 
·Університет Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія).

Реалізація програм академічної мобільності з зарубіжними університетами:

·Поморська Академія в м. Слупськ (Республіка Польща);
·Університет Адама Міцкевича м. Познань (Республіка Польща);
·Університет Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія);
·Університет Томаша Бати в Зліні (Чеська Республіка); 
·Університет Отто Фрідріха м. Бамберг (Німеччина);
·З 2020 року за програмою «Mevlana» з Університетом Аланія Алааддін Кейкубат
та Університетом ім. Сулеймана Деміреля (Туреччина).

Сторінка відділу міжнародних ініціатив
та проєктної діяльності на сайті ХДУ 
http://www.kspu.edu/InternationalActivities/
DInternatRelations.aspx

Група у Facebook з актуальними конкурсами,
грантами, стипендіями 
https://www.facebook.com/IROUKRAINEKSU 
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Ì³ñöå óí³âåðñèòåòó â íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãàõ

Ранг ХДУ
в Міжнародному

рейтингові
Webometrics
of universities  

97
Ранг ХДУ в рейтингові

вишів України
«ТОП-200 Україна»

Scopus 2019 року

84 
Ранг ХДУ в 

консолідованому 
рейтингові вишів 

України 

97-98
6494

uniRank
University
Ranking™     

51

cò
óä

åí
ò

ñü
êè

é
 ï

óò
³â

íè
ê

20
19

|2
02

0



Óí³âåðñèòåò â ñîöìåðåæàõ

3. Інстаграм 

4. Telegram

Youtube ХДУ

2. Фейсбук 

ХДУ Пресцентр
https://t.me/ksuniver

https://www.facebook.com/
khersonstateuniversity

Офіційні Telegram 
канали Кsutalks
https://t.me/ksutalks

Youtube:
https://www.youtube.com/
user/KSU1917

 Офіційні сайт
http://www.kspu.edu

https://www.instagram.com/
kherson_state_university

StudTv KSU
http://studtv.kspu.edu/

StudTv KSU
https://www.facebook.
com/studTvKSU/

StudTv KSU
https://www.instagram.com/
studtvksu/?hl=uk

KSU_Talks_community
https://t.me/ksu_talks
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Херсонський державний університет багатопрофільний заклад вищої освіти зі столітньою

історією, який надає класичну університетську освіту за різноманітними галузями знань

і спеціальностями та є культурно-освітнім центром півдня України.

Херсонський державний університет  засновано 1917 році.

Наша місія

ХДУ розширює можливості для реалізації персональної освітньої траєкторії розвитку студентів.

Наші ключові цінності

1.Студентсько-орієнтоване навчання.

2.Якість сервісу має бути висока й забезпечена скрізь однаково.

3.Забезпечення вільного доступу студентів до всіх ресурсів університету, у межах законодавства.

4.Орієнтація на результати виміру задоволеності студентів.

5.Формування культури взаємоповаги, взаєморозуміння.

Наше бачення

Херсонський державний університет має стати центром підготовки висококваліфікованих

фахівців у галузі освіти, культури Південного регіону. 

Наші студенти та випускники повинні мати критичне мислення, робити значний внесок

у розвиток суспільства та держави шляхом реалізації власної професійної кар'єри. 

Çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî óí³âåðñèòåò
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Ñòðóêòóðà óí³âåðñèòåòó

http://www.kspu.edu/Information/structure.aspx

Щоб ознайомитися з переліком факультетів та відділів університету, а 
також їхньою діяльністю перейдіть за посиланням, просканувавши QR-коди:

Факультети

http://www.kspu.edu/About/Faculty.aspx

Відділи 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices.aspx
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Науковці Херсонського державного університету виконують дослідження в сучасних науково-дослідних лабораторіях: 

Протягом 2019 року наукові колективи університету виконали госпдоговірні науково-дослідні роботи на загальну суму 849,77 тисяч гривень.
Замовники  підприємства та організації міст Херсона, Миколаєва та Херсонської області.
Будо отримано п'ять патентів України на корисні моделі, 72 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.
В 2019 році було захищено 18 дисертацій, з яких: 4  на здобуття наукового ступеня доктора наук і 14  кандидата наук.  
В університеті діє три спеціалізовані вчені ради, які пройшли перереєстрацію в 2019 р. 

Протягом 2019 року наукові колективи університету виконали госпдоговірні науково-дослідні роботи на загальну суму 849,77 тисяч 
гривень. Замовники  підприємства та організації міст Херсона, Миколаєва та Херсонської області.
За результатами роботи наукових колективів на території Херсонської області було створено 3 Національна природні парки:

·«Олешківські піски» (2010)        ·«Нижньодніпровський» (2015)      ·«Кам'янська Січ» (2019)

Спеціалізована вчена рада
К67.051.05
із захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук
зі спеціальності 10.02.04 -германські мови
Голова спецради -
д.філол.н.проф. Бєлєхова Л.І.

Спеціалізована вчена рада
Д67.051.03
із захисту дисертацій на здобуття накового ступеня
доктора (кандидата) педагогічних наук
зі спеціальностей:
13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова)
13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова)
Голова спецради - Пентилюк М.І.

Спеціалізована вчена рада
К67.051.02
із захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук
зі спеціальностей:
 13.00.02-теорія та методик навчання(математика);
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
Голова спецради - д.пед.н.проф. Співаковський о.в.

Íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ âèêëàäà÷³â òà çäîáóâà÷³â âèùî¿ îñâ³òè

Активних форм навчання
біології та екології

Аналітичного контролю

Археологічна

Біорізноманіття та екологічного
моніторингу ім. Й.К.Пачоського

Екології рослин, охорони довкілля 
та раціонального природокористування

З проблем управління якістю навчання
з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій

Інтродукції рослин
(Агробіостанція  ботанічний сад)

Медикобіологічних основ
фізичного виховання та спорту

Молекулярної біології

Оздоровчі технології
у спеціальній освіті

Педагогічних досліджень
та інноваційно  освітніх технологій

Проблеми професійного становлення
фахівця у галузі соціальної роботи

Психолінгвістичні особливості
сучасної реклами Таврійського регіону

Розвивального навчання

Розвитку дитини «Надія»

Розвитку сім'ї та гендерних ресурсів

Фізика твердого тіла

Синтезу біологічно активних речовин

Соціологічна Соціальної роботи,
соціальної педагогіки та соціології

Технологія навчання державної мови
в освітніх закладах південно  східного
регіону України

ÀÁÂ

Українська література в англомовному світі

Фізіології кровообігу Центр прогнозно-планових ініціатив
Таврійського регіону
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З 2017 році плідно працює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДУ. За ініціативи Наукового товариства
в 2019 році на базі ХДУ проведено 1 міжнародну, 9 всеукраїнських та 6 регіональних конференцій молодих учених і аспірантів. Проведено
9 засідань ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету, на яких обговорювалися питання
діяльності студентських наукових об'єднань, створених на кафедрах університету, участь студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді,
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, результативність апробації наукових досліджень на студентських наукових конферен-
ціях, підготовка до друку студентських публікацій, участь молодих учених університету в наукових заходах міжнародного та всеукраїнського
рівнів тощо. Молоді вчені університету беруть участь у грантових програмах та програмах академічної мобільності. Зокрема, Галина Діденко, 
аспірантка IV курсу спеціальності 19.00.01  загальна психологія, історія психології, проходила стажування в Люблінському Католицькому 
університеті Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща); Юрій Юрчук, аспірант IV курсу спеціальності 015 Професійна освіта, стажувався в Універ-
ситеті Масаріков (м.Брно, Чехія); Наталія Чаура, аспірантка IV курсу спеціальності 10.01.01 Українська література, є лауреатом річної стипен-
дії на навчання молодих науковців у Варшавському університеті (м. Варшава, Польща). Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих
учених призначено аспіранту Валерію Дармостукові. Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2018/19 н. р. призначено аспірант-
ці Юлії Тарасіч. Іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2019 році призначено доктору юридичних
наук, доценту Ользі Правоторовій. 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. У ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей переможцями і призерами стали 29 студентських 
наукових робіт. Переможцями і призерами інших інтелектуальних конкурсів, змагань і турнірів у 2018/19 н.р. році стало 9 студентів.

Проведення в ХДУ наукових заходів (конференцій, круглих столів тощо)
На базі університету у 2019 р. проведено 39 наукових та науково-практичних конференцій, серед них
міжнародного рівня  8, усеукраїнського  24  та регіонального  7.

Íàóêîâå òîâàðèñòâî ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â òà ìîëîäèõ ó÷åíèõ
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Наукові школи, які функціонують у ХДУ       В університеті плідно працюють 11 наукових шкіл за керівництва провідних учених. 

Наукова підготовка
фахівців у системі

неперервної 
професійної освіти 

(д.пед.н., проф. Барбіна 
Єлизавета Сергіївна) 

Психологія соціальної
мобільності особистості

(д.психол.н., проф.
Блинова Олена

Євгенівна) 

Інноваційні технології 
викладання іноземних

мов у середніх та вищих 
закладах України
(д.пед.н., проф. 

Заболотська Ольга 
Олександрівна) 

Лінгвокогнітивні та 
комунікативно-

прагматичні аспекти 
дослідження тексту 

(д.філол.н.,
проф. Бєлєхова 
Лариса Іванівна) 

Філогенія, таксономія, 
різноманіття та охорона
фіто-, бріо- та ліхенобіо-
ти Північного Причорно-

мор'я (д.б.н., проф.
Бойко Михайло 
Федосійович) 

Інформаційно-
комунікаційні технології в 

освіті
(д.пед.н., проф. 

Співаковський Олександр 
Володимирович) 

Комунікативно-діяльнісний
підхід у формуванні мовної 

компетентності учнів
(д.пед.н., проф. Михайловська

Галина Олександрівна) 

Технології формування
комунікативно-професійної 

компетенції майбутніх
фахівців гуманітарної

сфери в умовах стандарти-
зованої мови освіти

(д.пед.н., проф. Пентилюк
Марія Іванівна) 

Теорія та практика
кримінального процесу та 

криміналістики
(д.ю.н., проф.Стратонов
Василь Миколайович) 



Ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â
За всіма напрямами та спеціальностями в університеті навчається:

Рівні підготовки (бакалавр, магістр, доктор філософії) 
В університеті на якісно високому рівні реалізуються програми підготовки:

102
Всього

53
СВО «бакалавр» 

49
СВО «магістр

Денна форма навчання 3183

Заочна форма навчання 1603
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Первинна профспілкова організація студентів Херсонського державного університету це
добровільна неприбуткова громадська організація студентів, аспірантів і докторантів університету,
метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та
інтересів членів профспілки. Для ефективної роботи організації на кожному факультеті існує
профспілкове бюро, на засіданнях якого обговорюються актуальні питання та проблеми, що
стосуються студентського життя факультету та університету. Голови профспілкових бюро
факультетів та голова профбюро аспірантури й докторантури формують профспілковий комітет
студентів ХДУ керівний орган ППОС, який сьогодні є потужною та згуртованою командою активістів. 

Склад профспілкового комітету студентів ХДУ:

Голова профкому студентів  Писларь Олександра
Факультет біології, географії і екології  Клименко Ольга
Педагогічний факультет  Кравець Анастасія
Факультет економіки і менеджменту  Макейчев Олександр
Факультет іноземної філології  Руденко Ангеліна 
Факультет культури і мистецтв  Грецький Марк
Медичний факультет  Бабінець Іванна
Соціально-психологічний факультет  Заволоко Олександра
Факультет комп'ютерних наук, фізики
та математики  Фіалковська Любов

Факультет фізичного виховання
та спорту Чепеляк Ксенія
Факультет української філології
та журналістики  Макаренко
Олександра
Історико-юридичний факультет
Пазинич Денис
Профбюро аспірантури та
докторантури  Ревенко Євгенія

Ми в соціальних мережах:

Ïåðâèííà ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ ñòóäåíò³â ÕÄÓ

FaceBook - @ProfkomKSU

Instagram - @profkom_ksu
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Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà

Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету  окремий підрозділ, метою якого є підвищення
рівня розвитку особистісного та професійного потенціалу майбутнього фахівця та забезпечення психологічної підтримки
абітурієнтів, студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників закладу.
Робота соціально-психологічної служби ведеться за наступними напрямами: 

Психодіагностичний, що охоплює 2 великих зрізи:

1) Дослідження мотивації до навчання студенті 1-го курсу;
2) Дослідження психологічного благополуччя студентів різних курсів у процесі навчальної діяльності.
Консультаційний, що передбачає проведення індивідуальних консультацій для студентів, професорсько-викладацького
складу університету, жителів міста. 
Тренінговий,   включає проведення тренінгів різної тематики за планом та за запитом кураторів або адміністрації факуль-
тетів та індивідуальні консультації. 
Соціально-волонтерський, це внутрішня соціальна та психологічна потреба бути потрібним, підтвердження своєї
самостійності і дорослості.
Науково-дослідницький,  Служба стає потужною базою для проведення наукових досліджень,бере участь в організації
Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, навчальних програмах. 
Зв'язки з громадськістю,    що передбачає активну співпрацю фахівців Служби з державними та громадськими органі-
заціями міста та області. 
Профорієнтаційний, протягом року фахівці Служби проводять різноманітні заходи профорієнтаційного плану для учнів
шкіл міста та області.
Також соціально-психологічна служба є базою практики для студентів спеціальностей психологія, соціальна робота,
соціальна педагогіка та соціології.

Працівниками Служби є психологи та соціальні працівники, кожен з яких представляє окремий напрям роботи: 

Єфімова Альона Вікторівна  керівник служби, куратор групових форм роботи;
Доманчук Дар'я Сергіївна  провідний фахівець із соціальної роботи, куратор сектора соціальної інклюзії;
Нікітенко Ганна Олегівна - провідний фахівець, куратор консультаційного напряму роботи служби;
Ревенко Світлана Павлівна - провідний фахівець, куратор психодіагностичного напряму роботи служби;
Теніченко Катерина Олегівна  фахівець із соціальної роботи.

Наша адреса: пров. Інженера Корсакова, 47 (5 навчальний корпус ХДУ) ауд. 411
Телефон: 063-272-42-77; 050-950-31-34

Сторінка фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/542407699551429

Сторінка інстаграм:
https://instagram.com/psychology_ksu
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Íàóêîâà á³áë³îòåêà
Розклад роботи Наукової бібліотеки:
абонемент видавання літератури, понеділокп'ятниця 8.00 - 17.15; 
читальна зала № 1 (головний корпус), понеділокп'ятниця 8.00 - 17.15;
читальна зала № 5 (корпус № 5), понеділокп'ятниця 8.00 - 17.15;
коворкінг-зала (головний корпус), понеділокп'ятниця 8.00 - 18.00, субота 10.00 - 16.00;
конференц-зала (головний корпус), понеділокп'ятниця 8.00 - 18.00,субота 10.00 - 16.00.

Наукова бібліотека ХДУ в соціальних мережах:  https://www.facebook.com/ksuSciLib

Доступ до баз даних в локальній мережі з усіх IP  адрес університету:

Організація доступу до відкритих інформаційних ресурсів
(корисні посилання з Web-сторінки Наукової бібліотеки).

Сервісний центр Наукової бібліотеки

Інформаційно-бібліотечне обслуговування
користувачів:
-реєстрування користувачів;
-консультування щодо ресурсів та послуг бібліотеки;
-видавання документів;
-міжбібліотечний абонемент.

Інформаційно-бібліографічне та інформаційно-аналітичне
забезпечення наукової діяльності:

-надавання довідок;
-формування тематичних бібліографічних списків;
-віртуальні довідки;
-визначення класифікаційних індексів наукових робіт (визначення
  індексів УДК та авторських знаків);
-забезпечення ідентифікації наукового об'єкту;
-технічна перевірка текстів на ознаки плагіату;
-організація та проведення семінарів, тренінгів та інших заходів;
-проведення занять з основ інформаційної культури;
-складання каталогів для особистих бібліотек;

Контакти та наявності сторінок у соціальних мережах

73000 Україна, м. Херсон, вул. Університетська, 27  Тел.: +380552326751
Email: OLadychuk@ksu.ks.ua

Бази даних власної генерації, що мають
постійний відкритий доступ в мережі Інтернет:

Електронний каталог eLibrary
http://elibrary.kspu.edu/

Електронний архів-репозитарій наукових публікацій працівників та студентів
Херсонського державного університету eKhSUIR http://ekhsuir.kspu.edu/

Web of Science
http://www.kspu.edu/About/
DepartmentAndServices/Library.aspx

Scopus 
http://www.kspu.edu/About/
DepartmentAndServices/Library.aspx

Springer Link
http://www.kspu.edu/About/
DepartmentAndServices/Library.aspx
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У Херсонському державному університеті функціонує дві система дистанційного навчання, що дає можливість 
студенту отримати доступ до навчальних матеріалів з усіх дисциплін. Окрім того, ці система передбачають 
проведення тестового контролю за результатами опрацювання кожної теми з метою закріплення та перевірки 
знань студентів. 

Як користуватись системою дистанційного навчання «KSUOnline»?

 Перейти на сайт дистанційного навчання:

Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ â ÕÄÓ 

Зареєструватись як новий користувач, на E-Mail адресу,
отримати підтвердження облікового запису.

Авторизуватись, ввівши особистий логін і пароль.
              Інструкція користувача:  

Як користуватись системою дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет»?

Перейти на сайт дистанційного навчання:

http://dls.ksu.kherson.ua/dls/

http://ksuonline.kspu.edu/

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1247#section-1

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 1
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Ìîæëèâîñò³ äëÿ ñòóäåíò³â ÕÄÓ!

Протягом навчального року студенти денної форми навчання (бюджет), окрім академічної стипендії,
можуть отримувати стипендії: 
Президента України,  Кабінету Міністрів України,  Верховної Ради України,  Херсонської обласної ради,
Верховної Ради України для соціальних категорій,    Херсонської міської ради,    Героїв Небесної Сотні. 

Умови отримання  відмінне навчання, наукова робота та активна участь у громадському житті.В кінці
кожного семестру (окрім 1 курсу) за результатами навчання студент може звернутись до деканату
факультету з пакетом документів для участі у конкурсі (копія залікової книжки за останні два семестри,
відгук студради факультету, копії сертифікатів, грамот тощо)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045 «Деякі питання
виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів» та постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних
закладах, наукових установах» виплачується стипендія студентам соціальних категорій (якщо
вони не отримують академічну стипендію) за такими соціальними категоріями:

–діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

–постраждалі ЧАЕС;

–учасники бойових дій та діти учасників бойових дій;

–діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) або помер внаслідок поранення в АТО;

–діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

–студенти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені;

–внутрішньо переміщенні особи.

Соціальна категорії «діти-сироти» отримує соціальну стипендію незалежно від отримання
академічної стипендії, а також виплати на харчування, підручники та одяг.
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Спортивний клуб проводить заходи, що спрямовані на популяризацію фізкультури та спорту, працюють секції з видів спорту:

В університеті функціонують дві спортивні зали, тренажерна зала, сучасний спортивний майданчик, басейн, який відповідає
сучасним вимогам. Існують університетські Ліги волейбольна, баскетбольна, футбольна. Щорічно проводяться Чемпіонати
вишу з різних видів спорту, включаючи настільний теніс та більярд. Інформація про діяльність спортклубу розміщується на
головній сторінці ХДУ та Телеграмі.

Ñïîðòèâí³ êëóáè

Факультет
фізичного
виховання
та спорту

ХДУ 

атлетична гімнастикаволейбол баскетбол футбол

шахи легка атлетикатуризм та скелелазіння бадмінтон 
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 Соціальний проєкт був започаткований викладачами кафедри туризму ХДУ навесні 2017 року до
100-ліття Херсонського державного університету.
Своє місією ініціатори проєкту бачили формування нової якості соціального та фізичного буття
індивідуума як результат особистісного переосмислення ним свого ставлення до природи, історії,
культури рідного краю на основі використання активних форм проведення дозвілля. Крім того,
проєкт розглядався як «майданчик» для соціальної комунікації у сфері туристичного краєзнавства.

 Мета проєкту:

· популяризація активних видів туризму серед мешканців та гостей Херсонщини;
· оцінка потенційних туристичних об'єктів, розробка та систематизація туристично-екскурсійних
    маршрутів з різними видами активного пересування  пішохідним, велосипедним, водним,
   комбінованим;
· активізація зусиль громади щодо охорони довкілля, збереження природної та культурної спадщини
   Херсонщини.

 Учасники проєкту:

· Херсонський державний університет.
· Херсонська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

Координатори проєкту:

· Сидорович Єгор Сергійович  кандидат історичних наук, cтарший викладач кафедри готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу Херсонського державного університету, член Національної
спілки краєзнавців України, журналіст незалежного громадсько-політичного тижневика «Вгору».

· Макієнко Олексій Анатолійович кандидат історичних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу Херсонського державного університету, голова Херсонської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України, секретар комісії з туристичного краєзнавства
Національної спілки краєзнавців України.

· Яровий Вадим Федорович  доктор економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та
  туристичного бізнесу Херсонського державного університету, відповідальний секретар Херсонської
обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Цільова аудиторія: мешканці та гості Херсонської області.

Ñîö³àëüíèé ïðî  êò ðîçâèòêó àêòèâíèõ âèä³â òóðèçìó
«Ìàíäðóéìî Õåðñîíùèíîþ»
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 Основні напрями реалізації проєкту:

· Проведення наукових та охоронних експедицій на території Херсонської області.
· Організація активних пішохідних прогулянок (теренкурів) у межах міста Херсона та області.
· Організація велосипедних прогулянок у передмістях Херсона й суміжних районах Херсонської області.
· Організація водних прогулянок у пониззі Дніпра з використанням байдарок, каяків, яхт та ін. плавзасобів.
· Організація тематичних автобусно-пішохідних екскурсій на Півдні України.

 Очікуванні результати:

· Залучення мешканців та гостей Херсонщини до активних форм проведення дозвілля.
· Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів у регіоні.
· Активізація краєзнавчого руху та пам'яткоохоронної роботи, формування екологічної свідомості населення.
· Підвищення рівня туристичної привабливості Херсонщини.

Покликання на
соціальні мережі
та сайт:

https://travel.ks.ua/
https://www.facebook.com
/proekttourism/

https://www.instagram.com
/proekttourism/

cò
óä

åí
ò

ñü
êè

é
 ï

óò
³â

íè
ê

20
19

|2
02

0

Ñîö³àëüíèé ïðî  êò ðîçâèòêó àêòèâíèõ âèä³â òóðèçìó
«Ìàíäðóéìî Õåðñîíùèíîþ»



Îñâiòíié ïðîöåñ

графік освітнього 
процесу для студентів
денної та заочної форми 
навчання різних
освітніх рівнів
http://www.kspu.edu
/Legislation/Plan.aspx

Графік освітнього

процесу 2019-2020 н.р. 

http://www.kspu.edu

/Legislation/Plan.aspx

Розклад дзвінків
http://www.kspu.edu
/ForStudent/Timetable.aspx

Розклад занять
http://www.kspu.edu
/ForStudent/Shedule.aspx
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ßê ñòóäåíòè ÕÄÓ âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü îñâiòíüîãî ïðîöåñó?

Оцінювання науково-педагогічних працівників на підставі анонімного анкетування
«Викладач очима студентів» відбувається з метою оцінки педагогічних якостей
викладача та його орієнтованості на студентоцентрований підхід з використанням
онлайн сервісу Feedback 2.0 http://feedback.ksu.ks.ua/

Результати опитування студентів на підставі комп'ютерного анкетування «KSU 
feedback» аналізуються конкурсною комісією при оцінювання науково-педагогічних 
працівників щодо якості викладання ними освітньої компоненти (теми, курсу, 
навчальної дисципліни, практики). 

Результати опитування впливають на конкурсний бал науково-педагогічних 
працівників при проходженні ними конкурсів на вакантні посади кафедр 
університету. Викладач з більшими конкурсними балами має перевагу при виборі 
на посаду.

У відповідності до Порядку опитування здобувачів вищої освіти щодо якості 
освіти та освітнього процесу в ХДУ (наказ від 27.12.2019 № 1129-Д) за 
результатами вивчення кожної дисципліни студенти всіх освітніх програм і форм 
навчання проходять опитування із використанням гугл-форм, що дозволяє 
враховувати їх пропозиції щодо вдосконалення освітніх компонент і освітнього 
процесу за кожною освітньою програмою: 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=a41899b4-5fe7-4c3b-b780-0e1faa512595
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Результати опитування, що містять як закриті, так і відкриті питання, системати-
зуються і узагальнюються відділом забезпечення якості освіти 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx

і надаються гарантам освітніх програм, які враховують пропозиції студентів при 
перегляді освітніх програм. Перегляд ОП відбувається не рідше 1 разу на 2 роки 
згідно до Положення про освітню програму 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=ab3937be-a852-411b-90f7-e1b91837ed47

Для перегляду ОП проводяться опитування здобувачів вищої освіти й консультації з 
роботодавцями щодо відповідності ОП професійним потребам майбутніх фахівців і вимогам ринку 
праці, що дає змогу наблизити профіль ОП до реальних потреб здобувачів освіти та запитів 
суспільства, збільшити придатність майбутніх випускників до працевлаштування.
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ßê ñòóäåíòè ÕÄÓ âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü îñâiòíüîãî ïðîöåñó?



Àêàäåì³÷íà äîáðî÷åñí³ñòü
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còóäåíòñüêèé ïóò³âíèê

дотримання норм
законодавства про
авторське право;

контроль за дотриманням
академічної доброчесності

здобувачами освіти.

http://www.kspu.edu
/Information
/Academicintegrity.aspx

З питань порушення академічної

доброчесності студенти можуть

звернутись до контактних осіб.

Контактні особи з питань дотримання
принципів академічної доброчесності:

Арустамова Нателла Артемівна
директорка Наукової бібліотеки
(0552) 32-67-51; внутрішній  293, 180.

Блах Валерія Сергіївна

керівниця відділу з питань

інтелектуальної власності

(0552) 32-67-08; внутрішній  285.

Кобець Віталій Миколайович

керівник відділу забезпечення
якості освіти
(0552) 32-67-92; внутрішній - 126.

посилання
на джерела

інформації у разі
використання

ідей, тверджень,
відомостей;

самостійне виконання
навчальних завдань, 
завдань поточного та

підсумкового контролю 
результатів навчання
(для осіб з особливим 
освітніми потребами
ця вимога застосову-
ється з урахуванням

їх індивідуальних пот-
реб і можливостей);

надання достовірної
інформації про результати

досліджень та власну
педагогічну (науково-
педагогічну,творчу)

діяльність;



Àíòèêîðóïö³ÿ: 

http://www.kspu.edu/Anticorruption.aspx?lang=uk#!/FileDownload.ashx
/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80.jpg?id=

6c140048-e3c9-4853-884c-e36d8afc95d6/0/

З метою запобігання та виявлення корупції в 
Херсонському державному університеті 
введено посаду уповноваженої особи ректора 
з питань запобігання та виявлення корупції.
 
З будь-якими питаннями та проблемами 
звертайтесь на електронну адресу-довіри. 
 anti.koruptsiya@ukr.net
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Ëþäñüêèé êàï³òàë: 

http://www.kspu.edu/FileDow
nload.ashx/%D0%9B%D1%
8E%D0%B4%D1%81%D1%
8C%D0%BA%D0%B8%D0
%B9%20%D0%BA%D0%B0
%D0%BF%D1%96%D1%82
%D0%B0%D0%BB.pdf?id=6
f2dfb84-348b-4d8c-9064-
fa706292b069

Більш детально ознайомитись із умовами 
участі у програмі «Розвиток людського 
капіталу в Херсонській області» можна
за покликанням:

http://uon.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%
ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d
0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be
%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/
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Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà ðåãóëþâàííÿ
îñâiòíüîãî ïðîöåñó ó ÕÄÓ

Закони України: 
https://mon.gov.ua/ua/npa

Положення в 
університеті 
http://www.kspu.edu/About
/NewScienceActivity
/position.aspx

Накази МОН
http://www.kspu.edu
/SupervisoryBoard.aspx

Листи МОН
http://www.kspu.edu
/Legislation/Normative
_decrees_and
_orders.aspx
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Ñòîð÷åóñ Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷
( 11.01.1979  25.08.2014)
êîìàíäèð áàòàëüéîíó ïàòðóëüíî¿
ñëóæáè ì³ë³ö³¿ îñîáëèâîãî
ïðèçíà÷åííÿ “Õåðñîí” ,ÿêèé
ãåðî¿÷íî çàãèíóâ ï³ä ²ëîâàéñüêîì
25 ñåðïíÿ 2014 ðîêó.
Óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
íàãîðîäæåíèé îðäåíîì
“Çà ìóæí³ñòü” ²²²  ñòóïåíÿ (ïîñìåðòíî).
Âèïóñêíèê 2001 ðîêó ïñèõîëîãî-
ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó
ñïåö³àëüíîñò³ “ãåîãðàô³ÿ òà á³îëîã³ÿ”.

Áåðåø Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
(12.10.1977-29.02.2004)
àáñîëþòíèé ÷åìï³îí ªâðîïè
(2000 ð³ê) ,ñð³áíèé òà áðîíçîâèé
ïðèçåð ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
â Ñ³äíå¿ ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè
(2000 ð³ê) ,çàñëóæåíèé ìàéñòåð
ñïîðòó. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì
“Çà çàñëóãè” ²²²  ñòóïåíÿ.
Âèïóñêíèê ÕÄÏÓ 2000 ðîêó.
Çàãèíóâ â àâòîêàòàñòðîô³.

Í³ê³ò³í Þð³é Â³êòîðîâè÷
òðèðàçîâèé ÷åìï³îí ªâðîïè,
áðîíçîâèé ïðèçåð ÷åìï³îíàòó
ñâ³òó (2003) ,÷åìï³îí
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð â Àô³íàõ
ç³ ñòðèáê³â íà áàòóò³ (2004).
Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì
“Çà çàñëóãè” ²²²  ñòóïåíÿ.
Âèïóñêíèê ÕÄÓ 2002 ðîêó.

×åðíÿâñüêèé Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
ðåêòîð Õåðñîíñüêî¿ äåðæàâíî¿
ìîðñüêî¿ àêàäåì³¿ ,äîêòîð
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê ,ïðîôåñîð.
Âèïóñêíèê ÕÄÏÓ 1999 ðîêó.

Ê³ëüäåðîâ Äìèòðî Åäóàðäîâè÷
äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê ,ïðîôåñîð,
äåêàí ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íîãî
ôàêóëüòåòó Íàö³îíàëüíîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Ì.Ï. Äðàãîìàíîâà (Êè¿â).
Âèïóñêíèê ÕÄÏÓ 1999 ðîêó.

Êèÿíîâñüêèé Àðòåì Îëåêñàíäðîâè÷
äèðåêòîð íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
êîìïëåêñó “Øêîëà ãóìàí³òàðíî¿
ïðàö³” Õåðñîíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè,
êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê ,äîöåíò,
çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè,
äåïóòàò Õåðñîíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Âèïóñêíèê ÕÄÏ² 1991 ðîö³.

Ðàñòüîã³í Ìèõàéëî Þð³éîâè÷
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàóêîâî-
ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè Õåðñîíñüêîãî
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ë³öåþ,
â÷èòåëü ô³çèêè òà àñòðîíîì³¿
âèùî¿ êàòåãîð³¿ ,â÷èòåëü-ìåòîäèñò,
êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê,
âõîäèòü â òîï-50 «Global Teacher
Pr ize Ukraine».
Âèïóñêíèê ÕÄÓ 2003 ðîêó. 

Ïåñ÷àíåíêî Âîëîäèìèð
Ñåðã³éîâè÷
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ³íôîðìàòèêè,
ïðîãðàìíî¿ ³íæåíåð³¿
òà åêîíîì³÷íî¿
ê³áåðíåòèêè ,äîêòîð ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íèõ íàóê ,ïðîôåñîð,
ãîëîâà ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿
ðàäè ³ç çàõèñòó êàíäèäàòñüêèõ
äèñåðòàö³é.
Âèïóñêíèê ÕÄÓ 2004 ðîêó.

Âèïóñêíèêè ÕÄÓ 1990-2020 ðð.

còóäåíòñüêèé ïóò³âíèê



Ãàëë-Ñàâàëüñüêà Îëåíà ²ãîð³âíà
íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ,ïðîâ³äíà
àêòðèñà Õåðñîíñüêîãî îáëàñíîãî
àêàäåì³÷íîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî
òåàòðó ³ì. Ì. Êóë³øà. Âèïóñêíèöÿ
 ÕÄÓ 2003 ðîêó.

Ãîëÿêîâà Òàòüÿíà Ôåäîð³âíà
íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè,
ñîë³ñòêà áàëåòó Íàö³îíàëüíî¿
îïåðè Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà ,ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ
êîíêóðñ³â àðòèñò³â áàëåòó
³ì. Ñåðæà Ëèôàðÿ ,³ì. Ðóäîëüôà
Íóð³ºâà ,ëàóðåàò Ïðåì³¿
Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó Ñåðæà
Ëèôàðÿ ,ëàóðåàò Ïðåì³¿ ³ìåí³
Àíàòîë³ÿ Øåêåðè ó ãàëóç³
õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà.
Âèïóñêíèöÿ ÕÄÓ 2004 ðîêó.

²âàíîâ Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð õîëäèíãó
"Àâòîïëàíåòà" ,äåïóòàò
Õåðñîíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII
ñêëèêàííÿ.
Âèïóñêíèê ÕÄÓ 2002 ðîêó. 

Ðîìàí÷åíêî Â³êòîð Äìèòðîâè÷
óêðà¿íñüêèé ñï³âàê ,ðîê-ìóçèêàíò,
ïåðåìîæåöü ²²  ñåçîíó ìóçè÷íîãî
òàëàíò-øîó “Õ-Ôàêòîð”.
Âèïóñêíèê ÕÄÓ 2002 ðîêó.

Îëåêñþê Îëåã Âàñèëüîâè÷
ãîëîâà îáëàñíîãî îá'ºäíàííÿ
Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
“Ïðîñâ³òà” ,÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿
Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè
òà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè,
çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê
êóëüòóðè Óêðà¿íè.
Âèïóñêíèê ÕÄÏÓ 1999 ðîêó.
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Âèïóñêíèêè ÕÄÓ 1990-2020 ðð.



Êîðèñíà ³íôîðìàö³ÿ

Усі умови вступу можна
знайти за покликанням: 
http://www.kspu.edu/Entrant
/SelectionCommittee.aspx

Підготовчі курси в 
університеті:
http://www.kspu.edu/About/F
aculty/Cdp.aspx

Центр післядипломної 
освіти
http://www.kspu.edu/About/F
aculty/Cppk.aspx

Басейн 
http://pool.kspu.edu/

Студмістечко 
http://campus.kspu.edu/

Сайт фотоальбому 
http://photo.kspu.edu/
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Êîíòàêòè

Херсонський державний університет

73000 Україна, м. Херсон, вул. Університетська 27

Тел.:+380 552 326705, 326731
Факс:+380 552 492114

Email:office@ksu.ks.ua

Приймальна комісія

Тел.:+380 552 494375,   +38 095 59 29 149,   +38 096 61 30 516

Email:EntranceExamination@ksu.ks.ua



Звернення ректора до студентів                                                                                                                           
Інформаційно-комунікаційне середовище ХДУ                                                                                                   
Міжнародне співробітництво 
Співробітництво партнерство обмін досвідом                                                                                      
Місце університету в національних та міжнародних рейтингах                                                                          
Університет в соцмережах                                                                                                                                     
Загальна інформація про університет
Структура університету                                                                                                                
Наукові досягнення викладачів та здобувачів вищої освіти                                                                            
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених                                                  
Наукові школи, які функціонують у ХДУ                                                                                                           
Кількість студентів                                                                                                                                             
Первинна профспілкова організація студентів                                                                                                  
Соціально-психологічна служба                                                                                                                       
Наукова бібліотека                                                                                                                                            
Дистанційне навчання в ХДУ                                                                                                                            
Можливості для студентів ХДУ!                                                                                                                        
Спортивні клуби                                                                                                                                                  
Соціальний проєкт розвитку активних видів туризму «Мандруймо Херсонщиною»                                     
Освітній процес                                                                                                                                              
Як студенти ХДУ впливають на якість освітнього процесу?                                                                         
Академічна доброчесність                                                                                                                                   
Антикорупція:                                                                                                                                                        
Людський капітал:                                                                                                                                                
Нормативно-правова база регулювання освітнього процесу у ХДУ                                                               
Відомі випускники університету                                                                                                                              
Корисна інформація                                                                                                                                               
Контакти        
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