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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Херсонський державний університет (далі – ХДУ) – класичний заклад
вищої освіти Півдня України ІV рівня акредитації (Сертифікат серія РД-IV
№2270507 від 28 липня 2014 р.), розташований за адресою м. Херсон, вул.
Університетська, 27, індекс 73003 (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
Заклад вищої освіти 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 (від
06.06.2018 р. №246-к) 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, що проводить освітню діяльність з метою підготовки
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку України та Херсонщини, самореалізації особистості,
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих
фахівцях.
Освітній процес базується на принципах студентоцентрованості,
автономії, академічної свободи, науковості, академічної доброчесності,
гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, прозорості та
публічності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій,
громадських і релігійних організацій.
ХДУ посідає 55 місце в академічному рейтингу університетів «Топ 200 Україна» 2020 року.
До структури університету входять 9 факультетів, 35 кафедр, серед яких
32 є випусковими.
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 14 галузей знань 55 спеціальностей/предметних
спеціальностей, за другим (магістерським) рівнем
з 15 галузей 49
спеціальностей/предметних спеціальностей.
Відповідно до рішення АК України університет у 2015 році подовжив
ліцензію на
підготовку іноземних громадян за
акредитованими
спеціальностями й підготовку іноземців до вступу у заклади вищої освіти.
Контингент студентів станом на 01.10.19 складав 5177 осіб (3438 – очна
(денна) форма навчання, 1739 – заочна форм навчання). Серед студентів ХДУ
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випускники закладів освіти 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.
Здійснено заходи щодо створення відокремлених структурних
підрозділів – Бериславський
фаховий
педагогічний
коледж
ім. В.Ф.Беньковського ХДУ та Генічеський фаховий коледж ХДУ.
Чисельність науково-педагогічних працівників, які забезпечують
підготовку фахівців, на 11.11.2020 складає 410 осіб, з них штатних працівників
– 363 особи. Кількість науково-педагогічних та педагогічних працівників з
науковим ступенем, вченим званням та почесними званнями, що прирівнюється
до вчених звань – 330 осіб (80,48%) відповідно, з них штатних працівників 311
(85,67%). Серед штатних працівників 59 докторів наук, професорів та 252
кандидатів наук, доцентів (у тому числі осіб, які до них прирівнюються –
Народний та Заслужений художник України, Народний артист 29; 30 осіб
мають почесні звання: «Заслужений працівник освіти», «Заслужений працівник
культури», «Заслужений майстер спорту».
При університеті діє докторантура з 2 наукових спеціальностей (навчається
4 особи третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти), аспірантура – з 18
наукових спеціальностей, з яких 13 за освітньо-науковими програмами та 5
наукових спеціальностей відповідно до переліку спеціальностей 2015 року.
Всього навчається 80 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 11 наукових шкіл.
Чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази
даних Scopus (включно 2020 рік) – 338; чисельність цитувань викладачів за
показниками наукометричної бази даних Scopus – 972; ранжування за індексом
Гірша – 13. Чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної
бази даних WoS (включно 2020 рік) – 325. Сумарна кількість цитувань
викладачів за показниками наукометричної бази даних WoS – 741. Без
самоцитування – 597; ранжування за індексом Гірша – 13.
Херсонський державний університет є власником 38 патентів України на
винаходи та корисні моделі, 18 з яких отримано за останні 5 років. Викладачі
університету мають понад 440 свідоцтв про реєстрацію авторського права на
твір, з них за останні 5 років отримано понад 260 свідоцтв.
ХДУ є засновником наукових фахових видань:
а) збірники, що внесені до переліку наукових фахових видань України категорії
«Б»:
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- «Information Technologies in Education» (наказ МОН України від 17.03.2020
№ 409);
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки» (наказ МОН України від
17.03.2020 № 409);
- «Педагогічні науки» (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886);
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»
(наказ МОН України від 14.05.2020 № 627);
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки» (наказ МОН України від
17.03.2020 № 409);
- «Природничий альманах (серія біологічні науки)» (наказ МОН України від
17.03.2020 № 409);
- «Південний архів (філологічні науки)» (наказ МОН України від 17.03.2020
№ 409).
б) наукові журнали, що внесені до переліку наукових фахових видань України
категорії «Б»:
- «Чорноморський ботанічний журнал» (наказ МОН України від 17.03.2020
№ 409);
- «Науковий вісник ХДУ. Серія «Географічні науки» (наказ МОН України від
17.03.2020 № 409);
- «Інсайт: психологічні виміри суспільства» (наказ МОН України від 17.03.2020
№ 409).
в) інші видання: «Науковий вісник ХДУ. Серія «Юридичні науки»; «Науковий
вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика»; «Судова та слідча практика в Україні»;
«Scriptorium Nostrum»; «Наукові записки Херсонського відділу Українського
географічного товариства»; «Туризм і краєзнавство».
На базі ХДУ у 2017/2018 н.р., у 2018/2019 н.р. та у 2019/2020 н.р.
проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальностей «Гендерні дослідження» та «Загальна та соціальна психологія».
У рамках програми академічної мобільності здобувачі вищої освіти та
науково-педагогічні працівники університету проходять стажування та
навчання в закордонних вишах-партнерах, беруть участь у літніх практиках,
таборах, міжнародних програмах, обмінах, олімпіадах, кубках світу,
чемпіонатах, турнірах, виставках, фестивалях тощо. У 2019-2020 н.р. 13
здобувачів вищої освіти взяли участь в академічному обміні, зокрема,
проходили семестрове навчання, в університетах Польщі та Австрії та 50
здобувачів вищої освіти взяли участь у програмі «Подвійний диплом»
(Поморська Академія м. Слупськ (Польща)).
В університеті діє Інформаційний центр ЄС, що співпрацює із
Представництвом ЄС в Україні (м. Київ), Освітній центр Фрідріха Фребеля при
педагогічному факультеті, Центр дослідження історії Литви, Центр Болгарської
культури імені святих Кирила і Мефодія, Центр польської мови та культури,
Центр українсько-польських студій, Центр студій геноцидів ім.Рафаеля
Лемкіна.
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Упродовж року створено в університеті Лінгвістичний освітньо-науковий
центр, основними напрямами діяльності якого є визначення основних засад
мовної політики в Херсоні та області; розроблення науковцями Центру
пропозицій, тематики та методології оптимального вивчення та вирішення
мовних проблем у регіоні; збереження та примноження лінгвокультурних
цінностей і досягнень суспільства; формування особистості учнівської та
студентської молоді за допомогою мовно-патріотичного виховання; проведення
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді Півдня України.
Підготовка фахівців з вищою освітою в університеті здійснюється за
відповідними освітніми та науковими програмами на таких рівнях вищої
освіти: початковий (короткий цикл), перший (бакалаврський), другий
(магістерський), третій (освітньо-науковий), науковий.
Організація освітнього процесу в ХДУ – інтелектуальна, творча
діяльність у сфері вищої освіти й науки, що здійснюється через систему
науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу,
засвоєння, примноження і застосування сформованих компетентностей у
здобувачів вищої освіти.
Основними формами здобуття вищої освіти в університеті є:
інституційна: очна (денна, вечірня – для підготовки докторів філософії), заочна,
віддалена; змішана; елементи дуальної освіти. Форма здобуття освіти за
конкретною освітньою програмою визначається стандартом вищої освіти.
Університет за необхідністю може використовувати інші форми здобуття вищої
освіти і поєднувати їх.
Зміст вищої освіти включає обов’язкову складову, що представлена у
відповідних освітніх програмах та визначена програмними результатами
навчання, та вибіркову складову, що визначається внутрішніми і зовнішніми
стейкхолдерами (здобувачами, випускниками, роботодавцями, представниками
академічної спільноти тощо) для формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача, з урахуванням регіонального і національного контексту.
Реалізація змісту освіти у всіх формах і видах навчальної діяльності
здійснюється підрозділами університету, визначеними відповідно до Статуту
ХДУ. Основними нормативними документами, що визначають зміст та
організацію освітнього процесу, є стандарт вищої освіти, освітня (професійна,
наукова) програма та створений на її основі навчальний план, що
відображаються у підручниках та посібниках, методичних рекомендаціях,
дидактичних засобах та реалізуються в освітній, науковій, громадській і творчій
діяльності.
Практична підготовка здобувачів є невід’ємною складовою частиною
освітнього процесу в ХДУ, що спрямована на закріплення теоретичних знань,
отриманих здобувачами вищої освіти під час навчання, набуття й
удосконалення практичних навичок і вмінь, визначених освітньою програмою
підготовки фахівців за відповідною спеціальністю. Практична підготовка
здійснюється згідно з освітніми програмами підготовки шляхом проходження
практики на відповідних підприємствах, в установах та організаціях згідно з
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укладеними договорами або у структурних підрозділах університету, що
забезпечують виконання програми практики.
Пріоритетними базами практик є допоміжні та соціально-побутові
підрозділи ХДУ: Навчально-тренувальний центр, басейн ХДУ, СОТ
“Буревісник”, Ботанічний сад ХДУ тощо. 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. Кількість договорів: 386 (з освітніми базами
– 200; з підприємствами (організаціями) – 186).
Університет активно використовує залучення стейкхолдерів до участі в
атестації здобувачів вищої освіти на всіх спеціальностях/ освітніх програмах.
Захист кваліфікаційних робіт (проєктів) на підприємствах, в установах
здійснюється за такими спеціальностями, як 051 Економіка, 073 Менеджмент,
231 Соціальна робота, 061 Журналістика, 081 Право, 034 Культурологія тощо.
ХДУ має сучасну Наукову бібліотеку з коворкінг та конференц-залами,
класичними читальними залами, абонементами видавання літератури.
Бібліотечний фонд налічує 487966 документів, разом з електронними
документами фонд становить 499758 одиниць (на 01.12.2020). Електронний
архів наукових робіт викладачів університету, репозитарій eKhSUIR.kspu.edu
містить 11792 документи, обсяг записів електронного каталогу «eLibrary»,
складає 119256 назв.
В університеті організовано доступ до БД Web of Science та Scopus
(передплаченого за кошти держбюджету) зі всіх IP – адрес університету. У 2020
році університетська бібліотека має підключення до ресурсів Springer Nature.
До доступних колекцій увійшли журнали Springer 1997-2020 р.р.; електронні
книги Springer 2017 р. Доступ до відкритих інформаційних ресурсів
здійснюється за переліком корисних покликань з веб-сторінки Наукової
бібліотеки. Репозитарій ХДУ зареєстровано у міжнародних реєстрах відкритого
доступу OPEN DOAR та ROAR. Зали бібліотеки – комфортний інтерактивний
простір, обладнаний мультимедійною технікою, швидкісним доступом до
інтернет-ресурсів.
На сторінках кафедр платформи KSU-Online та «Херсонський
віртуальний університет» розміщені в електронному вигляді методичні
матеріали, що забезпечують освітній процес: силабуси, методичні рекомендації,
відеоконтент освітніх компонент, презентації, завдання для контролю якості
знань здобувачів тощо.
Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості ґрунтується на
Законі України «Про вищу освіту» та відповідає ключовим цілям Стратегічного
плану розвитку ХДУ. Система забезпечення якості освіти враховує і діє
відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти (ESG).
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Необхідною передумовою забезпечення якості освіти є опитування
здобувачів вищої освіти щодо їхньої задоволеності освітньою програмою, її
освітніми компонентами, організацією та забезпеченням освітнього процесу,
що реалізується шляхом опитування із використанням ресурсу feedback, googleформ, що дозволяє врахувати пропозиції стосовно вдосконалення освітніх
компонентів і освітнього процесу за кожною освітньою програмою.
Університет розробляє та активно використовує анонімні опитувальники
«Викладач очима студентів». Сервіс «KSU Feedback» призначений для
проведення анонімного або звичайного голосування за чітко визначеними
критеріями серед значної множини респондентів. Сервіс надає інструментарій
для організації зберігання даних, аналізу результатів. Результати опитування і
рейтингування впливають на конкурсний бал науково-педагогічних працівників
при проходженні ними конкурсів на вакантні посади кафедр університету.
ХДУ надає здобувачам вищої освіти та викладачам можливість
безкоштовної цілодобової роботи в локальній мережі комп'ютерних кабінетів з
особистих мобільних девайсів (пристроїв), що підключаються до мережі з
використанням безпровідної технології Wi-Fi. У 2020 році здійснено оновлення
зазначеної мережі.
Університет має сучасну матеріально-технічну базу, що є державною
власністю та налічує: 6 навчальних корпусів; студентське містечко; Наукову
бібліотеку; 2 актові зали; басейн; 4 спортивні зали; навчальні майстерні;
художні; хореографічні зали; обладнані спеціалізовані аудиторії та лабораторії;
навчально-тренувальний центр з водних видів спорту; ботанічний сад;
астрономічну
обсерваторію;
музей
наукових
колекцій;
парк
сільськогосподарської техніки та ін. На території ХДУ розміщені сучасний
спортивний і 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 навчальні корпуси та
студентські гуртожитки університету. У всіх навчальних корпусах та
гуртожитках наявні пандуси.
Соціальна інфраструктура ХДУ представлена таким чином: 3 гуртожитки
на 1547 місць, Амбулаторія КНП «Херсонська міська клінічна лікарня
ім. Є. Є. Карабелеша» ХМР, буфети, пункти гарячого харчування, їдальня,
спортивно-оздоровчий табір "Буревісник" на березі Чорного моря, виставкова
зала, студія звукозапису, музей історії університету, соціально-психологічна
служба, юридична клініка тощо.
Згідно з чинним законодавством, здобувачі університету входять до
складу вчених рад факультетів та університету, представлені здобувачі й у
Конференції трудового колективу ХДУ (не менше 10%). Фінансування
діяльності органів студентського самоврядування здійснюється у межах 0,5%

10

від спеціального фонду університету. Очолює студентське самоврядування
Студентський парламент.
У ХДУ працює студентський волонтерський центр «Власний вибір», що
охоплює близько 300 здобувачів.
Діяльність щодо національно-патріотичного виховання координує
Український культурний центр. На кожному факультеті працюють творчі
колективи, серед яких такі, що мають звання народний і зразковий: хорові
колективи факультетів української й іноземної філології та журналістики,
педагогічного, хореографічні колективи «Ладовиця», «Сузір’я», театр «СтудіАрт», вокальний ансамбль «Коралі», симфонічний оркестр, вокальні ансамблі
та інші.
Діє Первинна профспілкова організація студентів ХДУ, яка є
громадською організацією, що представляє права й інтереси здобувачів вищої
освіти університету перед адміністрацією, органами влади та іншими
організаціями; входить до складу Профспілки працівників освіти і науки
України.
Структура Херсонського державного університету: 9 факультетів: бізнесу
і права; біології, географії та екології; комп’ютерних наук, фізики та
математики; культури і мистецтв; медичний; педагогічний; психології, історії
та соціології; української й іноземної філології та журналістики; фізичного
виховання та спорту.
Кафедри: економіки, менеджменту та адміністрування; галузевого права;
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; публічного та міжнародного
права і правоохоронної діяльності; фінансів, обліку та підприємництва; біології
людини та імунології; ботаніки; географії та екології; алгебри, геометрії та
математичного аналізу; інформатики, програмної інженерії та економічної
кібернетики; фізики та методики її навчання; культурології; музичного
мистецтва; образотворчого мистецтва і дизайну; хореографічного мистецтва;
медицини; фізичної терапії та ерготерапії; хімії та фармації; педагогіки та
психології дошкільної та початкової освіти; педагогіки, психології й освітнього
менеджменту імені проф. Є. Петухова; спеціальної освіти; теорії та методики
дошкільної та початкової освіти; загальної та соціальної психології; історії,
археології та методики викладання; практичної психології; соціальної роботи,
соціальної педагогіки та соціології; англійської мови та методики її викладання;
англійської філології та прикладної лінгвістики; німецької та романської
філології; слов’янської філології та світової літератури імені проф.
О. Мішукова; української філології та журналістики; медико-біологічних основ
фізичного виховання та спорту; олімпійського та професійного спорту; теорії та
методики фізичного виховання. Загальноуніверситетська кафедра 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: відділ аспірантури та докторантури; відділ з питань
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інтелектуальної власності; відділ забезпечення академічно-інформаційнокомунікаційної інфраструктури; відділ забезпечення якості освіти; відділ
кадрів; відділ міжнародних ініціатив та проектної діяльності; відділ охорони
праці; відділ по роботі з обдарованою молоддю; військово-мобілізаційний
підрозділ; гуманітарний відділ; договірний відділ; загальний відділ; інженернотехнічний відділ; інформаційно-обчислювальний відділ; музейно-архівний
відділ; навчальний відділ; навчально-методичний відділ; плановий відділ; пресцентр; приймальна комісія; редакційно-видавничий центр; сектор внутрішнього
аудиту; служба охорони; соціально-психологічна служба; юридичний відділ;
археологічний музей; офіс іншомовної освіти.

№
з/п
1

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Загальна характеристика університету
Кількісні
Показники діяльності
параметри
2

Ліцензійний обсяг закладу вищої освіти (осіб)
у т. ч. за рівнями освіти
- фаховий молодший бакалавр (осіб)
- бакалавр (осіб)
- магістр (осіб)
Кількість здобувачів вищої освіти разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна (осіб)
- заочна (осіб)
Кількість навчальних груп (одиниць)

Кількість кафедр
з них випускових (одиниць):
Кількість факультетів (відділень) (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
З них:
- власні:
- орендовані:

3

5303
440
3335
1528
5698
3751
1947
317 денної/
196 заочної
форми навчання
35
32
9
46016,5
46016,5
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2. ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020 РОКУ
У своїй діяльності приймальна комісія ХДУ керувалася «Правилами
прийому на навчання до Херсонського державного університету в 2020 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 2020 році» від
11.10.2019 року за №1285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
№ 1192/34163 від 02.12.2019 р. зі змінами.
Перебіг вступної кампанії 2020 року
Початку активної фази вступної кампанії передувала робота, що
включала підготовку та затвердження Правил прийому на навчання до
Херсонського державного університету в 2020 році (рішення вченої ради від
20.12.2019 протокол № 6, наказ від 21.12.2019 № 1105-Д), внесення до ЄДЕБО
конкурсних пропозицій, формування пропозицій щодо обсягів державного
замовлення, розробка документів на розгляд Конкурсної комісії МОН України з
відбору виконавців державного замовлення, виготовлення бланкової продукції,
підготовка університетської програми «Абітурієнт», профорієнтаційна робота,
підготовка приміщення приймальної комісії для роботи у літній період.
До проведення профорієнтаційної роботи були залучені всі факультети.
Серед основних заходів: проведення олімпіади з дисциплін, за якими
проводиться ЗНО, проведення zoom-конференцій навчальними закладами, 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 освітніх центрів «Крим-Україна» та
започаткування центру «Донбас-Україна», виступи на телебаченні, радіо, у
пресі, розповсюдження інформації у соціальних мережах, виготовлення
рекламної продукції (листівки, буклети, банери, відеофільми, календарі тощо).
Суттєво змінилась політика ХДУ щодо визначення вартості навчання
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів щодо індикативної собівартості.
Підвищення відбулося у середньому на 20%.
Згідно з умовами прийому активна фаза вступної кампанії розпочалась у
травні 2020 року з реєстрації вступників за ступенем вищої освіти «магістр» за
спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, 024 Хореографія, 032 Історія та
археологія, 034 Культурологія, 035 Філологія (англійська, німецька, іспанська,
французька, російська), 051 Економіка, 053 психологія, 061 Журналістика, 071
Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 081 Право, 091 Біологія, 101 Екологія,
102 Хімія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 121 Інженерія програмного
забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології,
227 Фізична терапія, ерготерапія, 231 Соціальна робота, 241 Готельноресторанна справа, 242 Туризм, 262 Правоохоронна діяльність, 281 Публічне
управління та адміністрування для складання Єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та Єдиного фахового вступного випробування за технологіями
ЗНО. Для вступників 2020 року було передбачено складання другої сесії ЄВІ з
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іноземної мови, що дозволило вступникам або виправити свою негативну
оцінку або вперше скласти цей іспит і вступити на навчання в магістратуру.
Приймальна комісія ХДУ здійснювала у вересні реєстрацію на цей іспит,
оскільки Херсон визначено в переліку міст для проведення додаткової сесії
ЗНО.
У липні-серпні 2020 року приймальна комісія безпосередньо або через
он-лайн ресурси університету здійснювала реєстрацію вступників для
складання творчих конкурсів або вступних іспитів для пільгових категорій
вступників.
Продовження безпосередньої роботи зі вступниками та їх документами
розпочалась з 03.08.2020.
Серед організаційних нововведень вступної кампанії у 2020 році:
вступні іспити для пільгових категорій вступників, які вступали на
бюджетні конкурсні пропозиції здійснювалось у період з 03.08 по 12.08.2020;
мінімальний бал для вступу на бюджет у бакалаврат встановлений на
рівні – 125;
для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста обов’язковими
умовами вступу на всі спеціальності зазначалась наявність сертифікату ЗНО у
української мови та літератури.
Під час вступної кампанії відбувалась робота як зі вступниками, які
складали ЗНО, так і зі вступниками, які мали право на складання вступних
іспитів на базі університету: спеціальні умови вступу в межах квоти-1 та квоти2 на основі ПЗСО, творчі конкурси, фахові вступні випробування на основі
попередньої освіти для вступу на навчання за ступенем вищої освіти
«бакалавр» та «магістр».
Рекомендації вступників до участі в різних етапах вступу, зарахування,
переведення на вакантні місця державного замовлення відбувались у
встановлені строки, своєчасно оприлюднювались результати, здійснювалось
інформування вступників.
Регулярно проводились засідання приймальної комісії, на порядок денний
виносились як планові, так і нагальні питання, пов’язані з вирішенням
поточних питань, зверненнями вступників, аналізом інструктивних документів
МОН України тощо.
Для забезпечення нормальних умов роботи Приймальної комісії,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 обов’язково проводились регулярні дезінфекції та дотримання
протиепідемічних заходів щодо попередження розповсюдження гострої
респіраторної хвороби COVID-19 з щоденним температурним скринінгом
співробітників та вступників, було проведено ремонтні роботи в приміщенні
приймальної комісії, встановлено сонцезахисні парасольки, відремонтовано
кондиціонер, придбані комп’ютери та канцелярське приладдя, температурні
скринінги, встановлено кулери з водою.
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Основні складнощі вступної кампанії 2020 року
Серед проблемних питань вступної кампанії можна назвати такі:
- відтермінування строків вступної кампанії у зв’язку з пандемією
COVID-19
- недостатня підготовка вступників на базі СВО «бакалавр» до складання
ЄВІ з іноземної мови за тестовими технологіями ЗНО;
- незрозумілість окремих підходів до надання рекомендацій у межах
широкого конкурсу на навчання за рахунок коштів державного замовлення;
- великий обсяг роботи щодо перевірки та збору документів для
визначення права на вступ за пільговими умовами та за сільським
коефіцієнтом, звернення до ЗВО, приймальні комісії яких не враховували
зазначені документи;
- спілкування з іншими ЗВО щодо перерахунку середнього балу додатку
до свідоцтва про повну загальну середню освіту;
- недостатній рівень володіння інформацією щодо вступної кампанії
вступниками, що призводило до суттєвих помилок під час формування
електронних кабінетів, реєстрації заяв, обрання спеціальностей, встановлення
відповідності переліку необхідних сертифікатів ЗНО, розуміння механізму
функціювання широкого конкурсу, термінів подання документів та надання
документів, що підтверджують право на спеціальні умови вступу;
- обмеження переліку спеціальностей, на які можливий вступ на 3 курс
на базі попередньої вищої освіти;
- введення обов’язкових сертифікатів ЗНО для вступу на старші курси
бакалавріату за всіма спеціальностями на основі ОКР молодший спеціаліст;
- безумовна заборона вступу на бюджетну форму навчання за другим
(магістерським) рівнем осіб, які мають вже РВО спеціаліст або магістр,
незалежно від попередньої форми фінансування;
- здійснення прийому на навчання в умовах відкриття іншими ЗВО
Херсона спеціальностей, аналогічних нашому переліку, але суттєво з меншою
вартістю навчання та упередженим ставленням до нашого закладу в цілому.
Зокрема, цінова політика на цих спеціальностях представлена таким
чином:
Спеціальність

РВО

ХДУ

ХНТУ

ХДАЕУ

Туризм

Бак
Маг
Бак.
Маг
Бак.
Маг
Бак.
Маг
Бак.
Маг

19990
24100
19990
24100
18550
24100
18550
24100
19320
24560

18400
23850

15000

Готельно-ресторанна справа
Економіка
Менеджмент
Інженерія програмного забезпечення

15000
18400
23850
18400
23850
18400
23850

14000
17143
14000
17143

15
Комп’ютерні науки
Екологія
Філологія 035.041
Публічне управління та адміністрування

Бак.
Маг
Бак.
Маг
Бак.
Маг
Маг.

19320
24560
16950
20700
19730
24560
24100

18400
23850
14000
14286
18400
23850
23850

17143

Показники вступної кампанії 2020 року
Стратегічною метою роботи приймальної комісії у 2020 році було
виконання державного замовлення та здійснення набору студентів для навчання
за кошти фізичних та юридичних осіб.
Всього до Херсонського державного університету було подано на
навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 4251 заяв та за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 1109 заяв (разом – 5360 заяви).
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 – 530, з них
на базі ПЗСО – 498
магістри на базі ПЗСО – 32
скорочений термін навчання – 19
Рекомендовано МОН України станом на 27.08.2020 (% від максимального
обсягу) - 368
на базі ПЗСО – 344 (64.9%)
магістри на базі ПЗСО – 5 (15.6%)
скорочений термін навчання – 19 (100%)
Зараховано станом на 05.09.2020 (% від рекомендованих) - 329
на базі ПЗСО – 306 (88,95%)
магістри на базі ПЗСО – 4 (80 %)
скорочений термін навчання – 19 (100%)
Загальний показник зарахованих 329 (62,08% від первинно
визначеного обсягу державного замовлення, 89,4 % від осіб, які отримали
рекомендацію МОН)
СВО бакалавр, заочна форма, бюджет
Максимальний обсяг державного замовлення – 47, з них
на базі ПЗСО – 17
скорочений термін навчання – 31
Рекомендовано станом на 27.08.2020 та 10.09.2020-додаткові місця +6
скорочений термін (% від максимального обсягу) – 41 (70.2 %)
На базі ПЗСО – 10 (52.9%)
Скорочений термін навчання –31 (100%)
Зараховано станом на 05.09.2020 та 10.09.2020 (% від рекомендованих) – 40
(100%)
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На базі ПЗСО –9 (100%)
Скорочений термін навчання – 31 (100%)
Загальний показник зарахованих – 40 (85 % від первинно визначеного
обсягу державного замовлення).
Таким чином бачимо, що прогнозований ХДУ обсяг державного
замовлення спочатку зменшується на етапі надання МОН рекомендацій до
зарахування, а потім ще зменшується під час подавання оригіналів документів.
У той же час маємо зазначити відносну стабільність розміщення
адресного державного замовлення у 2020році в нашому університеті, а також
суттєве його збільшення за рахунок підготовки за скороченим терміном у
ХДАУта ХНТУ.
Різниця між
ЗВО
2016 2017 2018 2019 2020 показниками 2019 та
2020 років
ХДУ
443 369 369 379 482
+103
ХДАЕУ
86
111 129 140 192
+ 52
ХНТУ
178 106
97
87
186
+273
СВО Магістр
Обсяг державного замовлення за денною формою навчання 197 місць
(без урахування спеціальності 222 Медицина)
Зарахування за державним замовленням, денна форма навчання (без
урахування спеціальності 222 Медицина) – 186 осіб (94,4%)
Обсяг державного замовлення за заочною формою навчання 29 місць
Зарахування за державним замовленням, заочна форма навчання – 29
осіб (100%)
Відповідно до Умов прийому 2020 року приймальна комісія ХДУ
зверталась до Конкурсної комісії МОН з клопотанням щодо переведення на
вакантні місця держаного замовлення та надання додаткових місць державного
замовлення для осіб пільгових категорій. У цілому на ці запити було надано
дозвіл на переведення на місця державного замовлення 24 особам, з яких 1 –
здобувач СВО «магістр».
Таким чином, за звітний період на навчання за СВО «бакалавр»
зараховано:
- на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням – 347
осіб (у тому числі 19 осіб за скороченим терміном навчання);
- на 1 курс денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб – 407 осіб (у тому числі 8 осіб за скороченим терміном навчання);
- на 1 курс заочної форми навчання за державним замовленням – 39
осіб (у тому числі 30 осіб за скороченим терміном навчання);
- на 1 курс заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб – 71 особа.
Відповідно до Умов прийому та Правил прийому у 2020 році до ХДУ
були зараховані на навчання за державним замовленням за спеціальними
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умовами пільгові категорії осіб, а сааме: учасники бойових дій, діти загиблих
військовослужбовців, інвалід війни, діти шахтарів, діти-сироти та особи,
позбавлені батьківського піклування, особи, звільнені від складання ЗНО,
зокрема, інваліди І-ІІ групи, інваліди дитинства та особи з патологічними
станами здоров’я.
Серед осіб, які належать до соціально незахищених верств, до ХДУ
вступили:
- через ОЦ «Крим Україна» – 15 осіб,
- діти-сироти та особи з їх числа – 14 осіб;
- діти шахтарів, які мають стаж підземної роботи більше 15 років – 1
особа;
- інваліди (за переліком захворювань, діти-інваліди, інваліди І та ІІ групи)
– 18 осіб;
- учасники бойових дій – 5 осіб;
- діти загиблих військовослужбовців – 1 особа;
- діти учасників бойових дій – 9 осіб;
- діти із багатодітних сімей – 4 особи;
15 вступників з числа кримців оформили довідки ВПО після зарахування
до ХДУ.
За першим (бакалаврським) рівнем у 2020 році на старші курси (2-3
курси) за кошти фізичних та юридичних осіб було зараховано 145 осіб.
За другим (магістерським) рівнем за державним замовленням було
зараховано 219 осіб (денна форма навчання – 190; заочна форма навчання –
29), за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020 році було зараховано 350
осіб (денна форма навчання – 102; заочна форма навчання – 248).
Порівняльна таблиця вступної кампанії 2016,2017,2018, 2019 та 2020 рр.
2016

2017

2018

2019

2020

Різниця між
показниками
2019 та 2020
років

РВО бакалавр на основі ПЗСО
Денна форма бюджет
509
322
302
311
328
+17
Денна форма контракт
142
460
352
419
399
-20
Заочна форма бюджет
35
23
33
10
9
-1
Заочна форма контракт
91
146
83
118
71
-47
Всього:
777
951
770
858
807
-51
РВО бакалавр (на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти (ОКР))
1 курс (скорочений термін
25
25
20
22
19
-3
навчання) денна форма бюджет
1 курс (скорочений термін
16
25
20
30
30
0
навчання) заочна форма бюджет
1 курс (скорочений термін
0
1
2
11
8
-3
навчання) денна форма контракт
1 курс (скорочений термін
18
17
24
16
0
-16
навчання) заочна форма контракт
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2 курс контракт
131
146
201
324
127
3 курс контракт
26
56
66
52
18
Всього:
216
270
333
455
202
РВО магістр (у т.ч. на основі ПЗСО, спец-ть 222 Медицина)
Денна форма бюджет
408
318
329
313
190
Денна форма контракт
366
171
171
164
102
Заочна форма бюджет
90
78
57
57
29
Заочна форма контракт
327
324
306
350
248
Всього:
1191
891
863
884
569
Разом по університету:
2184
2112
1966
2197 1578

-197
-34
-253
-123
-62
-28
-102
-315
-619

Найвищі конкурсні бали (190-200) мали вступники на таких
спеціальностях: 014 Середня освіта (Математика), 014.024 Середня освіта
(Мова і література (іспанська)), 035 Філологія (германські мови та література
(переклад включно) перша – англійська), 014.03 Середня освіта (Історія), 017
Фізична культура і спорт, 053 Психологія, 061 Журналістика, 121 Інженерія
програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 072 Фінанси, банківська
справа та страхування. Найнижчий бал має вступник спеціальності 014 Середня
освіта (Трудове навчання та технології)- 125,63 бали.
Аналіз конкурсного балу вступників дозволяє зазначити, що маємо його
зростання порівнянно з 2019 роком по бюджетній формі навчання (162,815 у
2020 проти 157,25 у 2019) та по контрактній формі навчання на небюджетних
КП (148,51 та 150,05 відповідно).
Мінімальні та максимальні бали у 2020 році коливаються у межах від
125,63 до 200 по денній бюджетній формі, від 120,31 до 183,78 по денній
контрактній формі.
2016 рік
мін

макс

107,9 185,7

2017 рік
сер.

146,8

мін

макс

116,4 146,4

макс

103,7 199,2

2016 рік
мін

БЮДЖЕТ
Денна форма
2018 рік
сер.

131,4

мін

макс

117,2 167,3

2016 рік
макс

сер

102,3

171,3

136,8

мін

сер.

2016 рік
макс.

сер.

101,7

173,7

137,7

мін

макс

108,4 188,1

2019 рік
мін

макс

сер

мін

макс

148,4 111,3 197,1

сер.

мін.

макс

сер.

154,6 114,5 200,0

157,3

125,6

200,0

162,8

сер.

2019 рік
мін

мін

макс

148,3 110,9 186,6

макс

154,1 124,9 160,9

сер

мін.

макс

сер.

142,9

130,7

148,6

139,7

макс

154,2 113,2 183,9

сер.

2020 рік
сер.

2019 рік
мін

Заочна форма
2018 рік
сер.

2020 рік

макс

КОНТРАКТ
Денна форма
2018 рік

2017 рік

мін.

мін

142,3 125,5 182,6

макс

104,4 192,5

сер.

Заочна форма
2018 рік

2017 рік

мін.

макс

151,5 112,6 196,7

2017 рік
сер.

мін

2020 рік
сер

мін

макс

сер.

148,5 120,3 183,8

152,1

2019 рік
мін

макс

148,7 110,4 199,8

2020 рік
сер.

мін

макс

сер.

148,5 116,3 200,0

158,1

19

У той же час, порівняльний аналіз КБ за окремими спеціальностями, де
було надане адресне розміщення державного замовлення, на основі даних МОН
сформованих в ЄДЕБО, показує таке:
Спеціальність
Дошкільна освіта
Філологія (Українська мова та
література)
Середня освіта(Історія)
Інженерія
програмного
забезпечення
Середня освіта(Біологія)
Середня
освіта(Фізичне
виховання)
Фінанси, банківська справа та
страхування
Фізична терапія, ерготерапія

КБ ХДУ
138,008
(-21% від найвищого по Україні)
174,096
(-3,9% від найвищого по Україні)
163,28 (-10% від найвищого по Україні)
180,544
(-7,8% від найвищого по Україні)
141,044
(-14,8% від найвищого по Україні)
149,136
(-80,5% від найвищого по Україні)
182,728
(-2,9 % від найвищого по Україні)
171,213,318
(-7,9 % від найвищого по Україні)

Найвищий КБ
Україна
174,371
181,064
181,356
195,713
165,424
162,843
188,136
185,844

Ураховуючи той факт, що ХДУ залишає за собою провідну роль у
підготовці педагогічних кадрів Херсонщини, було проведено порівняльний
аналіз кількості поданих заяв, надання обсягів державного замовлення та
зарахування на навчання за кошти державного замовлення на педагогічні
спеціальності на базі повної загальної середньої освіти за першим
(бакалаврським) рівнем у період 2018 – 2019 – 2020 р.р.
Здійснений аналіз дозволяє визначити таке співвідношення між
рекомендованими до зарахування за педагогічними спеціальностями на місця
державного замовлення та вступниками, які надали оригінали документів і,
відповідно, були зараховані на навчання.
2018 рік: обсяг держзамовлення – 279, зараховано – 214 (76,7%);
2019 рік: обсяг держзамовлення – 285, зараховано – 222 (77,9%);
2020 рік обсяг держзамовлення – 317, зараховано – 235 (74,1%)
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
(Логопедія),
Спеціальна
освіта
(Олігофренопедагогіка), Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і
спорт, Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Історія),
Середня освіта (Трудове навчання та технології).
У 2020 році зросла кількість вступників на спеціальності Середня освіта
(Фізика) з 6-ти до 10, Середня освіта (Математика) – з 10-ти до 13-ти осіб та
015.37
Професійна
освіта
(Аграрне
виробництво,
переробка
сільськогосподарської продукції та харчових технологій) з 0 до 2-х осіб.
За результатами вступної кампанії зараховано на навчання близько 90
осіб зі структурних підрозділів Генічеського фахового коледжу Херсонського
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державного університету та Бериславського фахового педагогічного коледжу
імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету
За результатами вступної кампанії зараховано на навчання 12
випускників Академічного ліцею ім. О.В. Мішукова, 6 осіб з урахуванням
додаткових балів на спеціальності, яким надається особлива підтримка, 2 особи
– переможці університетської олімпіади.
Прийнято іноземних громадян – 4 особи.
Приймальна комісія ХДУ у 2020 році діяла в межах норм чинного
законодавства. Апеляції на результати вступних іспитів не подавались.
За результатами вступної кампанії 2020 року можна зробити висновок,
що серед закладів вищої освіти м. Херсона Херсонський державний університет
посідає перше місце:
Загальна кількість здобувачів освіти
(станом на 01.12.2020 (дані з сайту https://mon.gov.ua)
НАЗВА ЗВО

ХЕРСОНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

БАКАЛАВР
ДЕННА
ЗАОЧНА
2689

РАЗОМ

ХЕРСОНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

РАЗОМ

757

3798
1625

РАЗОМ

ХЕРСОНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНОЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

1109

МАГІСТР
ДЕННА
ЗАОЧНА

586

1798

349

592

1760

5206

2211

522

2733

984

3095

2733

465

1057

РАЗОМ

5206

935

519

2038

3446

1408
173

1519

651

РАЗОМ
ДЕННА
ЗАОЧНА

2111

3095

21

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
На виконання наказів МОН України в університеті здобувачі отримують
дипломи та додатки до них європейського зразка з перекладом англійською
мовою. Академічна довідка заповнюється українською та англійською мовами.
Динаміка і загальна кількість випускників за 2020 рік за всіма ступенями
вищої освіти представлена в відповідних таблицях.
Випуск фахівців з вищою освітою
Отримали
Денна форма навчання
Динаміка
дипломи
2018-2019 н.р.
2019-2020 н.р.
Перший
805
637
-167
(бакалаврський) рівень
Другий
462
455
-7
(магістерський) рівень
Заочна форма навчання
2018-2019 н.р.
2019-2020
н.р.
Перший
378
366
-12
(бакалаврський) рівень
Другий
382
344
-38
(магістерський) рівень
Кількість випускників, які отримали диплом з відзнакою
Отримали
Денна форма навчання
Динаміка
дипломи
2018-2019 н.р.
2019-2020 н.р.
Перший
25
32
+7
(бакалаврський) рівень
Другий
77
108
+31
(магістерський) рівень
Заочна форма навчання
2018-2019 н.р.
2019-2020 н.р.
Перший
8
4
-4
(бакалаврський) рівень
Другий
38
50
+12
(магістерський) рівень
Практична підготовка студентів
Організація практичної підготовки здійснюється відповідно до
Положення про порядок проведення практики студентів Херсонського
державного університету та чинного законодавства, а також методичних
рекомендацій МОН України. Відповідно до стандартів освіти навчальними та
навчальними робочими планами визначаються перелік усіх видів практик для
кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення. Зміст і послідовність
практик визначається наскрізною програмою, на основі якої щорічно
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розробляються та затверджуються робочі програми відповідних видів
практики.
Практична підготовка студентів університету проводиться на базах
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
20182019-2020
2020
Динаміка
практики
2019 н.р. н.р.
н.р.
Кількість договорів:
391
344
386
+42
- з освітніми базами
255
233
200
-33
- з підприємствами
136
111
186
+75
(організаціями)
Загальна інформація щодо проведення практичної підготовки
у 2020 н.р.
Перший
(бакалаврс
Другий
Другий
Другий
ький)
(магістерсь (магістерсь Перший
(магістерсь
Рівень рівень ІV, кий) рівень кий) рівень (бакалаврс
кий) рівень
вищої
ІІ курси
ІІ курс
ІІ курс
ький)
Всьог
ІІ курс
освіти (скорочени
(1 рік 4
(1 рік 9
рівень ІV
о
(1 рік 4
й термін
місяці)
місяців)
курс
студен
місяці)
навчання)
тів
Форма
Денна
Денна
Денна
навча
форма
форма
форма
ння
навчання
навчання
навчання
629
411
22
Кількі
сть
1062
студен Всього студентів денної форми
тів
навчання

Заочна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання
339
377
716
Всього студенів заочної
форми навчання

1778

Кількість баз проведення
виробничої практики у 2018-2019 та у 2019-2020 н.р.
№
з/п

1.

Факультет

Української й іноземної філології та
журналістики

Бази практики
2018 2019
2020
на
2019 2020 01.10.202
0
36

53

45

Відхиле
ння +/-

-8
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Історико-юридичний
Комп'ютерних наук, фізики та
математики
Соціально-психологічний
Економіки і менеджменту
Медичний
Педагогічний
Культури і мистецтв
Фізичного виховання та спорту
Біології, географії та екології
Загальноуніверситетська кафедра
педагогіки, психології й освітнього
менеджменту імені проф. Є.Петухова
Всього

39

46

70

+24

13

27

13

-14

15
47
25
64
6
15
22

21
20
27
82
20
15
18

34
32
24
114
7
10
27

+13
+12
-3
+32
-13
-5
+9

28

113

114

+1

310

442

490

+48

Кількість керівників практики від університету 2019-2020 н.р.
Перший (бакалаврський) рівень,
ВикладачіВикладачідругий (магістерський) рівень
керівники за фахом керівники за фахом
з вченими званнями
і науковими
ступенями
Перший (бакалаврський) рівень
167
139
ІV курс денна форма навчання
Другий (магістерський) рівень
116
110
ІІ курс (1 рік 4 місяці)
денна форма навчання
Другий (магістерський) рівень ІІ
10
10
курс (1 рік 9 місяців)
денна форма навчання
Перший (бакалаврський) рівень
51
40
ІV курс
заочна форма навчання
Другий (магістерський) рівень
48
46
ІІ курс (1 рік 4 місяці)
заочна форма навчання
Разом
392
345
Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, а
загальні підсумки – на науково-методичній раді університету, на вчених радах
факультетів і університету не менше одного разу протягом навчального року.
На базах практик створено належні умови для проходження практичної
підготовки здобувачів.
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ В АСПІРАНТУРІ
Й ДОКТОРАНТУРІ
Контингент здобувачів наукового ступеня доктора філософії,
кандидата наук та доктора наук
Загальний контингент аспірантів та докторантів на кінець 2020 року
становив 84 осіб, з яких:
- 80 аспірантів за 20 спеціальностями (15 – за переліком наукових
спеціальностей 2011 р., 5 – за переліком 2015 р.,),
- 4 докторанти (за 2 спеціальностями),
Серед них на бюджетній формі навчається – 71 особа (4 докторанти та 67
аспірантів); за кошти фізичних та юридичних осіб – 13 аспірантів.
Вступ
У 2020 н.р. до аспірантури та докторантури ХДУ вступило 17 осіб, з них
16 здобувачів наукового ступеня доктора філософії з 9 спеціальностей та 1
докторант зі спеціальності 015 Професійна освіта.

Порівняно з попереднім роком відзначаємо зниження кількості вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб (3 особи).
Аналіз пріоритетності та затребуваності наукових спеціальностей та
спеціалізацій показав, що при вступі до аспірантури 2019 р. спеціальності, на
які не спостерігався попит: 121 Інформаційні технології, 017 Фізична культура
та спорт. У вступну кампанію 2020 року спеціальності, на які не спостерігався
попит: 015 Професійна освіта, 231 Соціальна робота, 014 Середня освіта
(українська мова).
Серед наукових спеціальностей, при вступі на які три роки поспіль
спостерігається конкурсна ситуація, лідерські позиції займають спеціальності
051 Психологія, 035 Філологія, 081 Право.
Випуск
Випуск аспірантури та докторантури ХДУ у 2018 н.р.склав 20 осіб: 17
аспірантів та 3 докторанти. У 2019 н.р. випуск аспірантури та докторантури
ХДУ становив 18 осіб: 17 аспірантів та 1 докторант. У 2020 н.р. випуск
аспірантури та докторантури становив 24 особи: 22 аспіранти та 2 докторанти.
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Загальна кількість аспіратів та докторантів, які захистили дисертації
достроково або у термін перебування в аспірантурі та докторантурі, складає:
докторських дисертацій – 1; кандидатських дисертацій та дисертацій доктора
філософії – 13.
Аспіранти та докторанти, які захистилися достроково
або у термін навчання
Аспіранти з
Аспіранти з
Аспіранти та
Динаміка за
випуску 2018 н.р. випуску 2019 н.р. докторанти з випуску
звітній н.р.
2020 н.р.
3 особи на здобуття 6 осіб:
4 особи:
Захист у 2020
наукового ступеня на здобуття
- на здобуття
році 3
кандидата наук:
наукового
наукового ступеня
дисертацій на
- 19.00.05
ступеня
доктора наук 10.02.04 здобуття
Соціальна
Германські мови – 1
наукового
кандидата наук
психологія - 2
- 10.02.04
особа Цапів А.О.
ступеня
особи (Самкова Л., Германські мови - - на здобуття
доктора
Чиньона І.)
3 особи:
наукового ступеня
філософії
- 10.01.01
Приходько І.,
доктора філософії – 3
Українська
Божко О.,
особи: Дармостук В.
література -1 особа Омельчук Ю.
(091 Біологія),
(Бокшань Г.)
- 07.00.06
Смутченко О. (015
Історіографія – 1 Професійна освіта),
особа (Сачко Д.)
Моісеєнко В. (053
- 13.00.04 Теорія
Психологія);
та методика
- на здобуття
професійної
наукового ступеня
освіти – 2 особи
кандидата наук – 1
Фесенко О.,
особа (19.00.01
Дендеренко О.)
Загальна психологія та
історія психології
Нікітенко Г.)
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Кількість захищених дисертацій
Протягом 2019-2020 н.р. було захищено 9 дисертацій, з них: на
здобуття наукового ступеня доктора наук – 2, доктора філософії – 3,
кандидата наук – 4. Порівнянно з попереднім навчальним роком (16
дисертацій, з яких – 6 докторських та 10 кандидатських) знизилась кількість
захищених дисертаційних досліджень у зв’язку із призупиненням на
законодавчому рівні процедури захистів на період карантинних обмежень.
Особи зі складу ППС, які захистили дисертації у 2019-2020 н.р.
Докторські дисертації
Дисертації на здобуття ступеня
доктора філософії (або кандидата
наук)
Валько Наталія Валеріївна
Доктор філософії:
Цапів Алла Олексіївна
1.Дармостук Валерій
2. Смутченко Ольга
3.Мойсеєнко Вікторія
Кандидата наук:
4Діденко Галина
5.Ревенко Світлана
6.Гавриленко Любов
7.Нікітенко Ганна

Кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії,
поданих до захисту або направлених
для проведення попередньої експертизи
Протягом 2020 р. для проведення попередньої експертизи дисертаційних
досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії за рішенням
вченої ради університету направлено на захист 12 аспірантів випускних курсів,
які успішно виконали освітньо-наукові програми, серед яких – 8 осіб у заклади
вищої освіти (3 з яких захистили дисертації на здобуття ступеня доктора
філософії) та 4 особи – у разові спеціалізовані вчені ради Херсонського
державного університету.
Спеціальність

Аспірант

035 Філологія Пасенчук
Наталія

Науковий
керівник

Гізер В.С.

ЗВО, в який
направлено
дисертації
аспірантів для
рецензування й
подальшого
захисту
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка

Результати

Етап
рецензування
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011 Освітні,
педагогічні
науки

Кан
Олена

Слюсаренко Н.В.

081 Право

Чемерис
Ігор

Саінчин О.С.

081 Право

Дмитренко Саінчин О.С.
Наталія

014 Середня
освіта
(українська
мова)
091 Біологія

Костюшко Омельчук С.А.
Вікторія

015
Професійна
освіта

Смутченко Заболотська О.О.
Ольга

053
Психологія

Мойсеєнко Блінова О.Є.
Вікторія

053
Психологія

Дрозд Л.

Бистрова

121 Інженерія
програмного
забезпечення
121 Інженерія
програмного
забезпечення

Тарасвч
Юлія

Львов М.С.

Полторацький
Максим

Летичевський
О.О.

014
Професійна
освіта

Бальоха А. Петухова Л.Є.

Дармостук Ходосовцев
Валерій
О.Є.

Дрогобицький
державний
педагогічний
університет імені
Івана Франка
Міжнародний
гуманітарний
університет
(м. Одеса)
Одеський державний
університет
внутрішніх справ
Київський
університет імені
Бориса Грінченка
Інститут ботаніки
НАН України
ім.М.Г.Холодного
Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет імені
К.Д.Ушинського
Східноукраїнський
національний
університет імені
Володимира Даля
Херсонський
державний
університет
Херсонський
державний
університет
Херсонський
державний
університет
Херсонський
державний
університет

Етап
рецензування

Етап
формування
разової ради та
виходу на
захист
Етап
рецензування
Етап
рецензування

Захищено
дисертацію
25.02.2020
Захищено
дисертацію
20.11.2020

Захищено
дисертацію
28.11.2020
Етап створення
разової
спеціалізованої
ради
Етап
рецензування
Етап
рецензування

Етап
рецензування
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Підготовка до астестації аспірантів та здобувачів
у вигляді захисту у разових спеціалізованих вчених радах,
утворених при Херсонському державному університеті:
З вересня 2020 року проводиться робота по організації процедури атестації
аспірантів у вигляді захистів у разових спеціалізованих вчених радах. Зараз
формується рада по захисту дисертаційного дослідження зі спеціальності 053
Психологія (аспірантка Дрозд Л.), у грудні формуватиметься разова
спеціалізована рада зі спеціальності 035 Філологія (випускниця аспірантури
2020 року Плетена О.).
Підготовка до акредитаціїї освітньо-наукових програм

Подані заяви про намір акредитуватися 8 освітньо-наукових програм: 011
Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (фізика), 035 Філологія, 051
Економіка, 081 Право,091 Біологія, 106 Географія, 121 Інженерія програмного
забезпечення.
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Нові форми взаємодії у РhD -середовищі, що запроваджені у 2020 році
відповідно до Стратегії розвитку університету:

Результатами впровадження в PhD-середовище нових форм взаємодії та
спілкування аспірантів, наукових керівників та гарантів ОНП є:
1. Проведення опитування серед аспірантів стосовно якості освітньої
програми та вивчення рівня задоволеності аспірантами організацією освітнього
процесу.
Проведено 5 опитувань, результатами яких стало внесення змін
відповідно до побажання здобувачів вищої освіти в освітньо-наукові програми
та навчальний план освітньо-наукової програми.
2. Внесення зміни та затвердження на вченій раді оновлених освітньонаукових програм на 2020- 2021 н.р. за всіма спеціальностями ІІІ освітньонаукового рівня вищої освіти відповідно до нових законодавчих вимог та з
урахуванням результатів опитувань здобувачів та стейкхолдерів.
3. Запровадження нових форм наукового спілкування та апробування
дисертаційних досліджень аспірантів – науковий аспірантський семінар,
який проведено на факультетах університету у період травневої (проміжної) та
вересневої (основної) атестації аспірантів усіх років та форм навчання.
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4. Переведення освітньої програми на ІІІ освітньо-науковому рівні
відповідно до карантинних обмежень у змішаний режим навчання.
5. Розроблення механізму та впровадження процедури анонімного
вибору аспірантами дисциплін вибіркової освітньої компоненти на освітній
університетській платформі KSU-online.
7. Розроблення та верифікація на університетському сайті силабусів
обов’язкових компонент освітньої програми підготовки докторів філософії та
силабусів вибіркових компонент професійного циклу освітньої програми
підготовки докторів філософії.
8. Запровадження та виконання 2 наукових авторських онлайн відеопроєктів – «Карантинний щоденник науковця» та «Формула наукового
успіху».
9. Розроблення та запровадження оновленого варіанту індивідуальних
планів аспірантів та докторантів у електронному вигляді з метою
подальшого оприлюднення в Електронному кабінеті аспіранта ХДУ після
створення відповідної бази на університетському сайті.
9. Участь аспірантів у грантових програмах та програмах академічної
мобільності 2020 р.
1. Освітній проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у
21 ст.» м. Брно, Чеська Республіка 17-23.03.2020 завідувачка відділу
аспірантури та докторантури проф. Штепенко О.Г. та аспірантка кафедри
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти педагогічного факультету
Бальоха А.
2. Projekt: Kreativwerkstatt 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung und
ukrainische Revolution auf Granit (дистанційно Україна-Німеччина)
(підтвердження – сертифікат, друковані матеріали, матеріали на сайті проєкту
http://kreativwerkstatt.d-u-forum.de/): аспірантка кафедри Мандич Т.
3. Онлайн-змагання ІНФОТОН у форматі хакатону від UNICEF та
INSCIENCE (дистанційно)
http://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?newsId=12851&lang=uk
Аспіранти 2 року навчання спеціальностей 035 Філологія
та 015
Професійна освіта: Мандич Т., Волянюк А., Ревенко Є.
10. Набуття аспірантами інформальної освіти (участь у експедиціях,
міжнародних конференціях, стажуваннях, тренінгах тощо).
1. Експедиція до Карпатського Біосферного заповідника у рамках
виконання спільного українсько-чеського двостороннього наукового проекту
Широколужанський масив Карпатського біосферного заповідника 20-30 травня
2019 року в експедиції брали участь науковці Чеської Академії наук (Інститут
ботаніки). Від ХДУ: доктор біологічних наук, професор Ходосовцев О.Є.;
аспірант кафедри ботаніки Дармостук В.В.
2. Закордонне стажування «Здоров’язберігаючі технології та якість
життя: медичні, педагогічні тa соціально-психологічні виміри». м. Люблін,
Республіка Польща 31.07.19-09.08.19 – аспіранти кафедри практичної
психології соціально-психологічного факультету Діденко Г.О., Нікітенко Г.О.
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Наукове стажування та підвищення професійної кваліфікації (180 год),
публікація матеріалів
3. ХVІ Міжнародний конкурс творчих робіт школярів, вчителів,
студентів, аспірантів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності»
м. Дніпро, Україна 26-28.09.2019. Від ХДУ: Виконавець – аспірантка І року
навчання Мандич Т.М. Науковий керівник – доцент кафедри української мови
Карабута О.П. Диплом ІІ ступеня, грошова винагорода 3 тис. грн.
4. IV Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і
мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко (м. Київ,
Україна 09.06-01.11.2019). Від ХДУ: Виконавець – аспірантка І року
навчання Мандич Т.М. Науковий керівник – доцент кафедри української
мови Карабута О.П. Диплом з відзнакою, грошова винагорода 1 тис. грн.
Участь за рахунок HREC in Ukraine
5. Тренінг для викладачів з реалізації програми післядипломного навчання
«Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів,
менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» м. Київ;
Україна сервіс Zoom platform з 25 по 28 січня 2020 року - з 14 по 23 квітня 2020
року. Від ХДУ: Тюхтенко НА. – проректор з навчальної та науковопедагогічної роботи, професор кафедри менеджменту і адміністрування;
Соловйов А.І. – декан факультету економіки і менеджменту; Шашкова Н.І. –
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування; Макаренко С.М.,
Синякова К.М., Казакова Т.С. – доценти кафедри менеджменту і
адміністрування та аспірантка Кметь О.С.
6. V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених,
аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку
особистості» 14 травня 2020 року (дистанційно): Блінова О.Є. – завідувач
кафедри загальної та соціальної психології; Попович І.С. – професор кафедри
загальної та соціальної психології; Бабатіна С.І., Крупник І.Р., Яцюк А.М. –
доценти кафедри загальної та соціальної психології; Мойсеєнко В.В. – асистент
кафедри загальної та соціальної психології. Аспіранти: Каленчук В.О., Круглов
К.О., Урсуленко О.Б., Крупник Г.А., студенти спеціальності «Психологія».
А також:
-Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Таврійські
філологічні наукові читання» (м. Київ, Україна 24-25.01.2020) – аспірант
кафедри факультету іноземної філології Нечай Н.В.
-Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Actual Problems
of Science and Education – APSE – 2020 (м. Будапешт, Угорщина 02.02.2020).
Від ХДУ: аспірант кафедри факультету іноземної філології Нечай Н.В.
-VІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових
умовах та критичних ситуаціях життя» (м. Суми, Україна 13-14.02.2020 року).
Від ХДУ: завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор
психологічних наук, професор Блінова О.Є., професор кафедри загальної та
соціальної психології Попович І.С., доцент кафедри загальної та соціальної
психології Крупник І.Р., аспірант Ільницька І.А., аспірант Каленчук В.О.,
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аспірант Круглов К.О., аспірант Крупник Г.А., аспірант Сергет І.В., аспірант
Урсуленко О.Б.
-Міжнародна наукова конференція «Психологія XXI століття» (м. Бухара,
Узбекистан 18-20.03.2020). Від ХДУ: доцент кафедри загальної та соціальної
психології Крупник І.Р., аспірант Крупник Г.А.
- ІІ Міжнародна, наукова інтернет-конференція «Методологічні,
теоретичні та практичні проблеми психологічної науки» (м. Дрогобич,
Львівська область, Україна 25.02.2020). Від ХДУ: завідувач кафедри загальної
та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Блінова О.Є.,
аспірант Каленчук В.О., аспірант Круглов К.О., аспірант Урсуленко О.Б.
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА
ТА РОБОТА З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ
За звітний період центром довузівської підготовки та роботи з
іноземними громадянами була проведена
- агітаційна та профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл,
студентів коледжів, училищ, інститутів, університетів, випускників навчальних
закладів минулих років і населення міста та області з метою залучення на
навчання до Центру та ХДУ (відвідані класні години та батьківські збори у 43
освітніх закладах міста та області. Розміщено 156 рекламних листівок про
початок освітнього процесу в Центрі);
- агітаційна та профорієнтаційна робота з суб’єктами господарювання щодо
надання послуг з набору іноземців, як кандидатів на навчання,
дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних
держав в Україні й серед іноземців, з метою їх залучення на навчання до
Центру та до ХДУ (укладено 1 договір про співпрацю в освітній та науковій
сферах);
- організація набору та оформлення відповідних документів для навчання
громадян України у Центрі;
- організація набору та оформлення відповідних документів іноземцям, які
бажають навчатися на підготовчому відділенні Центру та претендують на вступ
до ХДУ (оформлено та видано 15 запрошень на навчання іноземцям);
- підготовка та подання відповідних документів для оформлення посвідки на
тимчасове проживання в Україні (її скасування) слухачам і студентаміноземцям до УДМС України в Херсонській області;
- підготовка громадян України до зовнішнього незалежного оцінювання;
- підготовка іноземців для вступу до вишів України;
- мовна підготовка громадян України і іноземців у Центрі іноземних мов
«Іноземні мови для всіх» Центру;
- оформлення та подання до Українського державного центру міжнародної
освіти відповідних документів для визнання документів про освіту (8 особам);
- підготовка супровідних документів для отримання апостилю (12 особам);
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- контроль обліку слухачів та студентів-іноземців, дотримання ними паспортновізового режиму та Правил перебування в Україні й подання, відповідно до
чинних нормативно-правових актів, необхідної інформації керівництву
університету та іншим установам, організаціям;
- організація та проведення 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;
- популяризація додаткових освітніх послуг ХДУ.
№

Підготовка до ЗНО

1.

Кількість слухачів

2.

Кількість слухачів, що вступили до ХДУ

№
з/п
1.

89
41 слухач, що
складає 46,06 %

Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх»
Мовна підготовка
Кількість слухачів

48

Співбесіда 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:
Кількість
прийнятих Кількість
осіб,
які Кількість осіб, які склали
документів
складали іспит
іспит
23
22
21
Відділення по роботі з іноземними громадянами
Слухачі і студенти-іноземці:
Форма навчання
Кількість
Денна
16
Заочна
4
Підготовче відділення Центру
4
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Центр післядипломної освіти надає освітні послуги, зокрема підвищення
кваліфікації: курсова перепідготовка, семінари, стажування тощо.
Упродовж 2020 навчального 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 кращий досвід передових систем освіти, зокрема фінської та
польської;
розроблено, разом із юридичним відділом Херсонського державного
університету, Договір про співпрацю між Херсонським державним
університетом та директорами закладів загальної середньої освіти;
розроблено і проведено цикл навчально-методичних семінарів з нового
шкільного предмета «Громадянська освіта»;
розроблено і проведено 5 науково-методичних семінарів: «Використання
відеоматеріалів на уроках історії як засіб формування критичного мислення»,
«Інформаційно-комунікативні технології в практиці навчання», «Інклюзивна
освіта: умови реалізації за вимогами НУШ», «Розвиток критичного мислення
учнів: формування навичок аргументування», «Використання інтегрованих
уроків при вивченні історії», на яких навчання пройшли 63 особи.
У 2019 р. було проведено курси підвищення кваліфікації для викладачів
спеціальних та загальних дисциплін (Херсонський базовий медичний коледж,
Генічеське медичне училище, Бериславський педагогічний коледж), усього 40
осіб, вартість навчання – 1400,00 грн. на 1 особу/56000грн.).
За рішенням Вченої ради ХДУ від 26.12.2016 року на базі Центру
післядипломної освіти Херсонського державного університету відкрита STEMшкола з освітніми
курсами «Основи робототехніки і програмування»
(відповідно до калькуляції вартість навчання 1 учня на курсах становить
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 670,00 грн.). Жовтень 36 осіб (1
особа – 670. Загальна сума 24120,00). Листопад 36 осіб (1 особа - 670 загальна
сума 24120,00). Грудень 30 осіб (1 особа - 670 загальна сума 20100,00). Лютий
29 осіб (1 особа - 670. Загальна сума 19430,00).
У листопаді 2019 р. ЦПО було проведено курси підвищення кваліфікації
для слухачів лікарів-наркологів, психологів, психіатрів зі спеціальності ТУ:
«Когнітивно-поведінкова терапія у роботі з аддиктивними розладами» (усього
27 осіб, вартість навчання –1200,00 грн. на 1 особу / 32400,00 грн.).
У 2020 р. було проведено підвищення кваліфікації для групи слухачів за
напрямом «Фізична культура, спорт і здоров`я людини» зі спеціальності:
«Спорт» (усього 22 особи, вартість навчання – 825,00 грн. на 1 особу / вартість
навчання 18150,00 грн.).
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Також у 2020 р. було проведено курси підвищення кваліфікації за
ваучерами Державної служби зайнятості для вікової категорії 45+ зі
спеціальності «Психологія» (усього 6 осіб, вартість навчання на 1 особу –
20.070 грн.). Загальна сума – 120420,00 грн.
Проведено вебінар у червні 2020 р. «Сучасні підходи до діагностики та
корекції стертої форми дизартрії» (усього 49 осіб, вартість навчання на 1 особу
– 150 грн.). Загальна сума – 7350,00 грн.
Проведено серпневий освітній інтенсив з 06.08 по 20.08.2020 року для
педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти, логопедів,
спеціалістів
інклюзивно-ресурсних
центрів,
студентів
педагогічних
спеціальностей, батьків, батьків дітей з особливими освітніми потребами,
батьків дітей-логопатів тощо. У програмі підвищення кваліфікації було
запропоновано такі теми:
●
«Сервіси Google в роботі вчителя»;
●
«Організація дистанційного навчання в Google Classroom»;
●
«Вебінструменти для проведення опитувань»;
●
«Навчання інформатиці молодших школярів у дистанційному
режимі»;
●
«Можливості використання інтерактивної підлоги в психологопедагогічному супроводі дітей з особливими освітніми потребами в умовах
загальноосвітнього середовища»;
●
«Теорія дитячої гри Ф.Фребеля. Розумовий розвиток дитини
засобами фребельпедагогіки»;
●
«Організація ефективної освітньої взаємодії у процесі викладання
англійської мови в дистанційному режимі: 7 кроків до успіху»;
●
«Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми-логопатами
при виправленні вад звуковимови в умовах дистанційного навчання»;
●
«Використання інноваційних методів корекції при виправленні
мовленнєвих вад у дітей дошкільного віку у процесі дистанційної логопедичної
роботи»;
●
«Методика розв’язування задач учнями початкових класів з
використанням технологій дистанційного навчання».
Усього видано 9 сертифікатів про участь у 15 вебінарах з внесенням
даних до реєстру виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації й
оприлюдненням на сайті ЦПО.
Проведено 19-21 серпня 2020 року І Літній освітній фестиваль для
керівників закладів загальної середньої освіти Херсонщини. Проведено
навчальні активності за локаціями в рамках програми підвищення кваліфікації
за такими темами:
●
«Арттерапія: Зумба, MFR (Міофасциальний реліз) хореографія»;
●
«Співпраця з батьками в режимі онлайн щодо створення форсайту
майбутнього випускника»;
●
«Промоушн сайту закладу загальної середньої освіти як
інструменту. Робототехніка»;
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●
«Профілактика емоційного вигоряння керівника закладу загальної
середньої освіти. Психологічна підтримка керівника в умовах дистанційного
управління освітнім процессом»;
●
«Використання освітніх платформ для дистанційного навчання
(Єдина школа, Moodle, Google Classroom)»;
●
«Управління освітнім процесом в дистанційному режимі: 15 кроків
до успіху».
Видано 157 сертифікатів з додатками про участь у фестивалі з внесенням
даних до реєстру виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації й
оприлюдненням на сайті ЦПО.
ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Політика забезпечення якості освітнього процесу відповідно до положень і
порядків ХДУ формує процеси, що складають основу узгодженої інституційної
системи забезпечення якості вищої освіти, налагоджує цикл безперервного його
вдосконалення та сприяє підзвітності закладу перед здобувачами та всіма
іншими стейкхолдерами. Університет підтримує розвиток культури якості, в
якій усі учасники освітнього процесу беруть на себе відповідальність за якість і
залучені до забезпечення якості на всіх рівнях ЗВО: здобувача, НПП, кафедри,
факультету, вченої ради університету, представників ректорату.
Підготовлені та застосовуються інституційні Положення для неперервного
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти при
дистанційній
(змішаній)
формі
навчання
в
умовах
COVID-19
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx):
–
Порядок опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу
у ХДУ (Наказ від 27.12.2019 № 1129-Д);
–
Порядок виявлення та запобігання академічному плагіату у науководослідній діяльності здобувачів вищої освіти ХДУ (04.09.2020 № 800-Д);
–
Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності НПП,
кафедр і факультетів ХДУ (07.04.2020 р. № 335-Д);
–
Положення про освітню програму в ХДУ (03.03.2020 № 242-Д);
–
Порядок опитування учасників освітнього процесу та стейкхолдерів
(03.07.2020 № 619-Д);
–
Положення про гаранта і групу забезпечення освітніх програм ХДУ
(03.07.2020 № 618-Д);
–
Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання
контрольних заходів у Херсонському державному університеті (07.09.2020
№802-Д);
–
Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в
Херсонському державному університеті (07.09.2020 № 803-Д);
Процедура вимірювання рівня задоволеності здобувачів вищої освіти
освітніми програмами, їх освітніми компонентами, організацією та
забезпеченням освітнього процесу, поліпшенням якості системи підтримки
здобувачів вищої освіти охоплюють опитування щодо оцінки: навчальних
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матеріалів, лабораторної бази, бібліотечних ресурсів, соціальних умов,
адміністративних послуг, інформаційної системи тощо.
Опитування здобувачів вищої освіти проводиться впродовж навчального
року після завершення кожної освітньої компоненти/навчальної дисципліни.
Участь здобувачів вищої освіти в опитуванні є анонімною.
Реалізація Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та
освітнього процесу в ХДУ та Порядку опитування учасників освітнього
процесу та стейкхолдерів вібувається таким чином.
Здобувачі всіх рівнів вищої освіти проходять опитування із використанням
гугл-форм за результатами вивчення кожної освітньої компоненти (розпочато з
1 семестру 2019-2020 н. р.) та проходження практик (розпочато з 1 семестру
2020-2021 н. р.) кожного семестру, щодо критеріїв якості освітніх програм –
щорічно (розпочато з 1 семестру 2020-2021 н. р.), що дозволяє враховувати їх
пропозиції при вдосконаленні освітніх компонент і освітнього процесу за
кожною освітньою програмою.
Відсоток здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які
пройшли опитування за дисциплінами 1 семестру 2019-2020 навчального року
на денній формі навчання за факультетами

Відсоток здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які
пройшли опитування за дисциплінами 1 семестру 2019-2020 навчального року
на денній формі навчання за факультетами
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Відсоток здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які
пройшли опитування за дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року
на денній формі навчання за факультетами

Відсоток здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які
пройшли опитування за дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року
на денній формі навчання за факультетами

У червні 2020 року було проведене анонімне опитування науковопедагогічних працівників з метою оцінки задоволеності організацією
освітнього процесу, в якому взяли участь 108 осіб.
Відділом забезпечення якості освіти спільно із гуманітарним відділом
реалізоване опитування потенційних абітурієнтів (взяли участь 1241 учнів шкіл
міста та області) з метою виявлення вподобань майбутніх абітурієнтів.
У травні-вересні 2020 року, відповідно до Положення про систему
рейтингового оцінювання діяльності НПП, кафедр і факультетів ХДУ,
проведене рейтингування, яке охоплювало 389 НПП (професорів – 61, доцентів
та НПП з науковим ступенем – 261, НПП без наукового ступеня – 67), 45
кафедр і 11 факультетів університету. За результатами надані пропозиції щодо
заохочення НПП, які входять до ТОП-10%.
Політика університету підтримує академічну доброчесність і свободу та
застерігає проти проявів недоброчесності всіх учасників освітнього процесу.
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Дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього
процесу в університеті (студентами, аспірантами, докторантами, науковопедагогічними працівниками) регламентується Порядком виявлення та
запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній
діяльності здобувачів вищої освіти, Положенням про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу Херсонського державного університету,
Кодексами академічної доброчесності здобувача вищої освіти та науковопедагогічного працівника Херсонського державного університет.
Питання порушень принципів академічної доброчесності в університеті
розглядає постійно діюча комісія з питань академічної доброчесності. На
засідання комісії виносились питання про академічну відповідальність НПП, у
зв’язку з виявленням ознак плагіату у публікації; про оприлюднення навчальнометодичного посібника, у якому використано матеріали раніше опублікованої
роботи без зазначення автора та джерел запозичень; про розгляд апеляційних
заяв здобувачів вищої освіти щодо оскарження результатів перевірки
кваліфікаційних робіт на унікальність системою Unicheck, які мають дуже
низький і незадовільний рівень унікальності.
Зокрема, у червні 2020 року на комісії з питань академічної доброчесності
розглядалося питання щодо затвердження експертних висновків на
кваліфікаційні роби здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
які мають низький рівень унікальності за результатами перевірки системою
Unicheck (протокол від 05.06.2020 № 2). За результатами роботи комісії:
– рекомендовано затвердити експертні висновки й допустити до захисту
кваліфікаційні роботи із зауваженнями 3-х здобувачів;
– рекомендовано не допускати до захисту в 2020 році кваліфікаційні
роботи 6-х здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти як таких,
що не пройшли процедури перевірки на плагіат в системі Unicheck;
– рекомендовано 4-м здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти доопрацювати кваліфікаційну роботу та подати до захисту в 2021 році.
У грудні 2020 року згідно з рішеннями комісії з питань академічної
доброчесності (протокол від 08.12.2020 № 3 і протокол від 11.12.2020 № 4):
– рекомендовано не допускати до захисту в 2020 році кваліфікаційні
роботи 10-х здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти як таких,
що не подали кваліфікаційні роботи на перевірку в системі Unicheck;
– рекомендовано надати право 11-м здобувачам другого (магістерського)
рівня вищої освіти захистити в 2021 році кваліфікаційну роботу за іншою
темою;
– рекомендовано 16-м здобувачам другого (магістерського) рівня вищої
освіти доопрацювати кваліфікаційну роботу та подати до захисту в 2021 році;
– рекомендовано 3-м здобувачам другого (магістерського) рівня вищої
освіти подати до захисту в 2020 році кваліфікаційну роботу з оцінкою не вище
середнього рівня «Е»;

40

– рекомендовано 1-му здобувачеві другого (магістерського) рівня вищої
освіти подати до захисту в 2020 році кваліфікаційну роботу з оцінкою не вище
середнього рівня «Д»;
(11 кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти не були допущені до захисту);
Значна увага в університеті приділяється організації та проведенню
семестрового контролю та визначення показників успішності та якості знань
студентів.
Динаміка показника успішності студентів за результатами навчання
За результатами зимової сесії
Навчальний
рік
2017-2018
2018-2019
2019-20120

Денна форма
навчання
98,3%
99%
98,2%

За результатами літньої сесії

Заочна форма Денна форма Заочна форма
навчання
навчання
навчання
98,2%
98,9%
98,3%
97,4%
99,3%
98,7%
97,5%
98,4%
98,8%
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Динаміка показника якості знань студентів за результатами навчання
За результатами зимової сесії
Навчальний
рік
2017- 2018
2018-2019
2019-2020

Денна форма
навчання
38,9%
39,8%
36,8%

За результатами літньої сесії

Заочна форма Денна форма Заочна форма
навчання
навчання
навчання
32%
37,3%
35,4%
36,3%
40,4%
40,1%
40%
39,4%
38,8%
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Результати акредитації освітніх програм за вимогами
Національного агентства із забезпечення якості освіти
1 семестр
Кількість (%)
Кількість проведених
Кількість (%)
Магістр
умовно
акредитацій ОП
акредитованих
акредитованих
5
2 (40%)
3 (60%)
2 семестр
Кількість проведених
акредитацій ОП

Кількість (%)
Бакалавр
акредитованих
11

8 (73%)

Кількість (%)
умовно
акредитованих
3 (27%)

Здійснено акредитацію освітніх програм:
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ІІ семестр 2019-2020 н. р):
-ОП Середня освіта (Українська мова і література) – акредитовано;
-ОП Середня освіта (Мова і література (англійська)) – акредитовано;
-ОП Середня освіта (Мова і література (іспанська)) – акредитовано;
-ОП Середня освіта (Мова і література (німецька)) – акредитовано;
-ОП Середня освіта (Мова і література (російська)) – акредитовано;
-ОП Культурологія – акредитовано;
-ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – акредитовано;
-ОП Фармація, промислова фармація – акредитовано;
-ОП Середня освіта (Мова і література (французька)) – умовна
акредитація;
-ОП Фізична культура і спорт – умовна акредитація;
-ОП Право – умовна акредитація.
другого (магістерського) рівня вищої освіти (І семестр 2020-2021 н. р):
-ОП Середня освіта (англійська мова і література) – акредитовано;
-ОП Філологія (прикладна лінгвістика) – акредитовано;
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У 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 63 особи. Станом на 30.11.2020 року в
Херсонському державному університеті працює 363 науково-педагогічних
працівників. За звітний період кількість штатних докторів наук, професорів
залишилось без змін, кандидатів наук, доцентів зменшилась на 44 особи.
Майже усі викладачі, які були направлені в докторантуру або захистили
докторські дисертації, є співробітниками університету.
В університеті навчальний процес забезпечує 410 науково-педагогічних
працівників, з них 363 – за основним місцем роботи. До викладацької роботи на
умовах сумісництва залучаються доктори наук, професори, кандидати наук,
доценти. Так, з 47 науково-педагогічних працівників, які працюють за
сумісництвом, – 5 докторів наук, професорів та 10 кандидатів наук, доцентів.
Викладачів з науковим ступенем: 299 осіб – штатні працівники, у їх
складі 59 докторів наук, професорів; 240 кандидатів наук, доценти або старші
наукові співробітники.

Рис.1. Кадровий склад університету станом на 30.11.2020 р.
У складі науково-педагогічних працівників – 44 співробітники мають
почесні звання «Заслужений», «Народний»:
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«Заслужений працівник освіти України» − 19 працівників;
«Заслужений діяч науки і техніки» − 4 працівники;
«Заслужений діяч мистецтв України» – 2 працівники;
«Заслужений юрист України» − 1 працівник;
«Заслужений художник України» − 2 працівник;
«Заслужений тренер УРСР» − 2 працівник;
«Заслужений працівник культури» − 8 працівників;
«Заслужений артист України» – 4 працівники;
«Народний художник України» − 1 працівники;
«Народний артист України» – 3 працівники;
«Заслужений лікар України» – 1 працівник;
«Заслужений вчитель України» – 1 працівник;
«Народний вчитель України» – 1 працівник.

Почесне звання «Майстер спорту СРСР» має 3 працівники, почесні звання
«Майстер спорту України» мають 2 працівників.
Нагрудними знаками нагороджено: «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня –
1 працівник; «Орденом княгині Ольги» ІІ ступеня – 1 працівник; Знаком
«Ушинський К.Д.» – 6 працівників; Знаком «Софія Русова» – 2 працівники;
Знаком «За наукові досягнення» – 10 працівників; Знаком «Василь
Сухомлинський» – 4 працівників; «Петро Могила» – 2 працівники; «Антон
Макаренко» – 4 працівники, орденом Князя Ярослава Мудрого 5 ступеня –
1 працівник, медаллю НАПН України «Іван Франко» – 1 працівник.
Кадровий склад університету
№ Штатні науково-педагогічні,
Звітний період
наукові працівники та
2020 рік
працівники
(станом на 30.11.2020 р.)
1. Науково-педагогічні працівники
363
2. Доктори наук, професори (в т.ч.)
59
3. Кандидати наук, доценти (в т.ч.)
240
4. Навчально-допоміжний персонал та
адміністративно-управлінський
592
персонал
Усього
955
У звітному періоді вдалося успішно протидіяти тенденції старіння
науково-педагогічних кадрів. Середній вік штатних науково-педагогічних
працівників – 45 років. 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.
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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.
Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори
№
Кафедри
Кількість кафедр
2020 рік
(станом на 30.11.2020 р.)
1. Всього кафедр у ВНЗ
35
2. Очолюють доктори наук,
11
професори
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 обовʼязками, правилами
внутрішнього розпорядку, умовами праці та колективним договором.
При прийомі на роботу кожен співробітник подає письмову згоду 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.
Робота, що проводиться з працівниками всіх категорій, дозволяє успішно
розвʼязувати завдання, що постають перед університетом. Кадровий потенціал
викладачів університету значною мірою задовольняє потреби навчального
процесу і здійснює його на рівні державних вимог.
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічними
працівниками ХДУ
Протягом 2020 року майже 21,8 % професорсько-викладацького складу
ХДУ підвищили свою кваліфікацію. Загалом підвищили кваліфікацію 79 осіб, з
них 11 – за кордоном.
Стажування
2018
2019
2020
У вишах і наукових установах України
72
73
68
У вишах і наукових установах за кордоном
18
21
11
Усього:
90
94
79
На стажування до ХДУ у 2020 році було зараховано 45 осіб із ЗВО з
інших міст України.
Підвищення кваліфікації здійснювалося в рамках 65 угод про співпрацю з
вишами та науковими установами України, зокрема 4 угоди було укладено у
2020 році.
Угоди про співпрацю з установами України, з якими укладено угоди про
співпрацю у 2020 р.
№
Назва ЗВО
Номер договору
1. Інститут педагогічної освіти та освіти
Від 27.05.2020 № 03дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
27/21
2. Національний університет біоресурсів і
від 11.03.19 № 61
природокористування України
3. Львівський державний університет фізичної
від 09.11.2020 б/н
культури імені Івана Боберського
4. Ніжинський державний університет імені
від 05.02.20 б/н
Миколи Гоголя
Слід зазначити, що збільшилась кількість науково-педагогічних
працівників, які для підвищення кваліфікації обирають заклади вищої освіти,
що вище в консолідованому рейтингу за Херсонський державний університет.
Кількісний аналіз даних не дає підстави стверджувати, що науковопедагогічні працівники фактично знизили активність підвищення кваліфікації,
оскільки, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» у закладах освіти
усіх типів незалежно від форм власності і сфери управління було запроваджено
карантин.
На виконання наказу Херсонського державного університету від 27.03.2020
№317-Д «Про організацію роботи університету в період карантину» та
розпорядження першого проректора від 31.03.2020 №4 «Про інформальну
освіту науково-педагогічних працівників університету в період карантину»
пройшли дистанційне підвищення кваліфікації поза межами Плану-графіка
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХДУ на 2020 рік
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шляхом інформальної освіти 239 осіб, із них: професорів – 20, доцентів – 135,
викладачів – 32 за такими модулями: цифровий, медійно-професійний та
власне-професійний.
У 2020 році почала функціювати Університетська школа професійного
розвитку. За звітний період проведено:
- вебсемінар «Інституційні аспекти забезпечення якості освіти учасників
освітнього процесу»;
- семінар-тренінг «Створення й адміністрування авторського профілю
науковця»;
- навчальний семінар із завідувачами кафедр з питань організації
договірної роботи та надавання наукових послуг на кафедрах
університету
- семінар-практикум "Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами
LCMS Moodle";
- вебінар-тренінг
«Рецензування
наукових
статей:
ризики
та
відповідальність» (для головних редакторів та членів редакційних
колегій наукових фахових видань університету, зацікавлених осіб);
- семінар-консультація «Засади
професійного
розвитку
сучасного
викладача університету»;
- навчальний онлайн-семінар «Системний підхід до написання експертних
висновків до кваліфікаційних робіт».
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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 2020 р. університет узяв участь у проведенні державної атестації
Херсонського державного університету в частині провадження наукової
(науково-технічної) діяльності за чотирма науковими напрямами:
1. Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я» (за спеціальностями:
091 Біологія; 222 Медицина; 227 Фізична терапія, ерготерапія).
2. Науковий напрям «Суспільні науки» (за спеціальностями: 011 Освітні,
педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня
освіта (за предметними спеціальностями; 015 Професійна освіта;
016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт; 051 Економіка;
053 Психологія; 054 Соціологія; 061 Журналістика; 071 Облік і оподаткування;
072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 081 Право; 231 Соціальна
робота; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм; 281 Публічне управління
та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини; 293 Міжнародне
право).
3. Науковий напрям «Технічні науки» (за спеціальностями: 121 Інженерія
програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи
та технології).
4. Науковий напрям «Математичні науки та природничі науки»
(за спеціальностями: 101 Екологія; 102 Хімія; 103 Науки про землю;
106 Географія).
У 2020 р. науковці Херсонського державного університету відповідно до
тематичного плану виконували держбюджетну науково-дослідну роботу з
фундаментальних проблем наук про життя та розвиток біотехнологій
«Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки
структури наземних літогенних біотопів» (за керівництва професора
Ходосовцева О.Є.).
На фінансування її із загального фонду державного бюджету протягом
року було виділено 202,675 тис. грн.
Також протягом року в університеті виконувалися 1 українсько-чеський
проєкт та 13 госпдоговірних НДР.
У таблиці 1 представлено узагальнену інформацію щодо кількості науководослідних робіт та обсягів фінансування їх за рахунок загального та
спеціального фонду державного бюджету й за рахунок коштів замовників за
останні п’ять років.
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Виконання науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування
Категорії робіт

НДР, які
виконувались
за рахунок
коштів
загального
фонду
державного
бюджету
НДР, які
виконувались
за рахунок
коштів
спеціального
фонду
державного
бюджету
НДР, які
виконувались
за рахунок
коштів
замовників
Разом

2016
2017
2018
2019
2020
обсяг
обсяг фінобсяг фінобсяг фінобсяг фінфін-ня,
к-ть
к-ть ня, тис. к-ть ня, тис. к-ть ня, тис. к-ть ня, тис.
тис.
грн
грн
грн
грн
грн

5

908,555 4

828,8

3

628,30

2

408,3

1

202,675

-

-

-

-

-

-

1

120,0

1

110,0

3

26,6

4

183,4

8

271,54

13

729,77

13

400,696

1012,20

11

899,84

16

1258,07

15

713,371

8

935,155 8

Протягом п’яти років відбувалося зменшення фінансування наукових
досліджень, що виконувалися за результатами конкурсного відбору й
фінансувалися Міністерством освіти і науки України. У той же час протягом
2016–2019 рр. відбувалося щорічне зростання обсягів фінансування,
отриманого університетом за виконання госпдоговірних наукових досліджень.
У 2020 році спостерігається зменшення надходжень, що пов’язано з
об’єктивними причинами, а саме з несприятливими економічними умовами в
країні.
Проте, порівнюючи сумарні надходження 2017–2018 рр. та 2019–2020 рр. у
напрямі виконання наукових робіт за рахунок коштів замовників реального
сектора економіки, прослідковуємо позитивну динаміку двох останніх років.
Виконання науково-дослідних робіт та обсяги фінансування їх за роками
представлені на рис.1 та рис.2.
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Рис.1. Обсяги фінансування науково-дослідних робіт університету
у 2016 – 2020 рр.

Рис. 2. Виконання науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування
у 2016–2020 рр.
Обсяги фінансування госпдоговірних науково-дослідних робіт у 2016–2020
рр. та обсяг отриманих коштів у перерахунку на 1 НПП подано нижче.
Виконання госпдоговірних НДР та обсяги їх фінансування на 1 НПП
Категорії
робіт
НДР, які
виконувались

2016
2017
обсяг
обсяг
к-ть фін-ня, к-ть фін-ня,
тис.грн
тис.грн
3

26,6

4

183,4

2018
обсяг
к-ть фін-ня,
тис.грн
8

271,54

2019
обсяг
к-ть фін-ня,
тис.грн
13

729,77

2020
обсяг
к-ть фін-ня,
тис.грн
400,696
13
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за рахунок
коштів
замовників

обсяг
обсяг
обсяг
обсяг
обсяг
фін-ня,
фін-ня,
фін-ня,
фін-ня,
фін-ня,
к-ть
к-ть
к-ть
к-ть
к-ть
на 1
на 1
на 1
на 1
на 1
НПП
НПП
НПП
НПП
НПП
НПП,
НПП,
НПП,
НПП,
НПП,
грн
грн
грн
грн
грн

Перерахунок
на 1 НПП

501

53,09

480

382,08

449

604,77

427

1709,06

363

1103,85

Рис.3. Обсяги фінансування госпдоговірних НДР на 1 НПП
Порівняльний аналіз виконання науково-дослідних робіт та наукових
послуг за рахунок коштів замовників факультетами й кафедрами представлено
в таблиці. У виконанні таких видів робіт були задіяні шість із дев’яти
факультетів університету.
Виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт і наукових послуг
за факультетами та кафедрами
Факультет

Кафедра

Кількість
робіт

Факультет біології, географії і
екології
Факультет комп’ютерних
наук, фізики та математики

ботаніки
географії та екології
інформатики, програмної
інженерії та економічної
кібернетики

6
2
1
1
комплексний
проєкт*

Обсяг
фін-ня,
тис. грн
258,190
12,050
5,040
85,576*
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Педагогічний факультет

Факультет історії, психології
та соціології
Факультет медичний
Факультет бізнесу і права

теорії та методики дошкільної
та початкової освіти;
педагогіки та психології
дошкільної та початкової
освіти
історії, археології та методики
викладання
хімії та фармації
економіки, менеджменту та
адміністрування

1
комплексний
проєкт*

85,576*

1

17,040

1
1

12,600
10,200

*Комплексний проєкт виконувався науковими групами факультету
комп’ютерних наук, фізики та математики та педагогічного факультету.
Загальний обсяг фінансування за проєктом склав 85,576 тис.грн.
Виконання госпдоговірних наукових досліджень в університеті
здійснювалося на базі науково-дослідних лабораторій та з використанням
відповідного обладнання. Проте із 23 науково-дослідних лабораторій
університету для виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт були
задіяні тільки 5.
Комерціалізація діяльності науково-дослідних лабораторій ХДУ
у 2020 році
Назва лабораторії
Лабораторія аналітичного
контролю

Центр прогнозно-планових
ініціатив Таврійського регіону

Біорізноманіття та
екологічного моніторингу
ім. Й.К. Пачоського

Кафедра
Кафедра хімії
та фармації

Наявність НДР

Госпдоговірна НДР
№ 3/2020-19/02-вгд
«Контроль за станом
стічних вод
Приватного
акціонерного
товариства
«Чаплинський
маслосирзавод»
Кафедра
Госпдоговірна НДР
економіки,
№ 4/2020
менеджменту і «Маркетингове
адміністрування дослідження
споживачів на ринку
ремонту та сервісного
обслуговування
оргтехніки»
Кафедра
1) Госпдоговірна НДР
ботаніки
№ 1/2020 «Стан
флори та фауни
біотопів безіменної
затоки та прилеглої
ділянки р. Десна
поруч з вулицями
Механізаторів та
Рахматуліна в межах
м. Чернігів»

Комерціа-лізація,
тис.грн
12,600

10,200

4,050
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Екології рослин, охорони
довкілля та раціонального
природокористування

Кафедра
ботаніки

2) Госпдоговірна НДР
№ 1/2020 «Стан
флори та фауни
біотопів
Подокалинівського
родовища в околицях
с. Подо-Калинівка
Олешківського
району Херсонської
області»
1) Госпдоговірна НДР
№ 6/2020 «Розробка
кадастрової картки
первинного обліку на
орнітологічний
заказник місцевого
значення «Думузла»
2) Госпдоговірна НДР
№ 8/2020
«Інвентаризація
старих парків та дерев
Миколаївської
області»
3) Госпдоговірна НДР
№ 11/2020 «Ендемічні
рослини
Миколаївщини»

З проблем управління якістю
навчання з використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій

Кафедра
інформатики,
програмної
інженерії та
економічної
кібернетики

4) Госпдоговірна НДР
№ 12/2020 «Вплив
будівництва вітрових
електростанцій на
Півдні України на
рослинний покрив та
ліхенобіоту регіону»
Госпдоговірна НДР
№ 7/2020-4/177
«Аналіз та обробка
даних щодо
публікаційної
активності учасників
освітнього процесу
Херсонської
державної морської
академії у 2020 році»

4,050

5,040

190,000

45,000

10,050

5,040

Наукові колективи кафедр університету виконували 66 ініціативних НДР,
зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та
інформації (УкрІНТЕІ), з яких 7 – зареєстровано протягом 2020 р. Загальні
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статистичні дані щодо виконання ініціативних НДР та виконання їх у розрізі
факультетів представлені в таблицях.
Ініціативні НДР, що виконувались в університеті
2018
загальна
завершені
к-ть
58
5

2019
загальна
завершені
к-ть
66
7

2020
загальна
завершені
к-ть
66
3

Виконання ініціативних НДР за факультетами
Назва факультету
Факультет біології географії і екології
Медичний факультет
Факультет іноземної філології
Факультет української філології та
журналістики
Факультет української й іноземної філології
та журналістики
Соціально психологічний
факультет/факультет психології, історії та
соціології
Факультет економіки і менеджменту
Юридичний факультет
Факультет бізнесу і права
Факультет фізичного виховання та спорту
Педагогічний факультет
Факультет комп’ютерних наук, фізики та
математики
Факультет культури і мистецтв
Загальноуніверситетська кафедра філософії
та соціально-гуманітарних наук
Загальноуніверситетська кафедра
педагогіки, психології й освітнього
менеджменту імені проф. Є. Пєтухова.
Загальноуніверситетська кафедра світової
літератури та культури імені проф.
О.Мішукова
ВСЬОГО

2018
11
3
8
4

2019
16
3
8
4

2020
17
3
-

-

-

11

3

4

4

6
5
3
2
3

6
5
2
3
3

12
2
6
3

6
2

6
2

6
2

1

3

-

1

1

-
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66

66

Науковці університету брали участь у виконанні спільного українськочеського дослідного проекту «Використання лишайників для моніторингу
глобальних змін, що впливають на природні ліси Українських Карпат»
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(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.), на виконання якого в поточному
році зі спеціального фонду державного бюджету було виділено 110,0 тис. грн.
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.) відповідно до загального плану реалізації дослідження
та технічного завдання було проведено камеральне оброблення зібраних зразків
лишайників та ліхенофільних грибів. Воно було проведено в лабораторії
молекулярної біології Херсонського державного університету та в науководослідній лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу
ім. Й.К. Пачоського.
Установлено, що під час проведення досліджень на території Карпатського
біосферного заповідника (Широколужанський масив) та Природного
заповідника «Ґорґани» було ідентифіковано 522 види лишайників та
ліхенофільних грибів. Серед них Acremonium rhabdosporum, Arthonia digitatae,
Bryocentria metzgeriae, Diplolaeviopsis cf. symmictae, Japewia tornoensis, Skyttea
gregaria, Rhymbocarpus pubescens, Stromatopogon cladoniae, Tremella cetrariicola
та Xenonectriella subimperspicua вперше наведено для території України.
Відповідно було підготовлено та подано до друку статтю «New and noteworthy
lichenicolous fungi from Ukrainian Carpathians» до журналу Folia Cryptogamica
Estonica (наукометрична база даних Scopus).
Також створено базу даних у програмному середовищі Turboveg, яка
містить 758 описів епіфітних лишайникових угруповань на території
Українських Карпат. Отримана база даних буде основою для подальших
аналітичних досліджень упливу глобальних кліматичних змін на лишайники та
угруповання їх.
Науково-педагогічні працівники університету беруть активну участь у
конкурсах наукових робіт різних рівнів. У конкурсному відборі проєктів
фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок,
оголошеному МОН України, виконання яких заплановано на 2021 р. за рахунок
коштів державного бюджету, узяли участь 3 проєкти:
– «Об’єкти культурної спадщини як рефугіуми для збереження степового
різноманіття» (науковий керівник – д.б.н., проф. Мойсієнко І.І.);
– «Розробка математичних методів верифікації законодавчих актів
України» (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Песчаненко В.С.);
– «Теоретичні основи побудови та прототипи програмних систем
дистанційного навчання з фізико-математичних дисциплін» (науковий керівник
– д.ф.-м.н., проф. Львов М.С.).
У конкурсному відборі проєктів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених узяли участь проєкт
«Інтегроване управління приморськими територіями: розробка засад в умовах
децентралізації і формування спроможності територіальних громад» (науковий
керівник – к.геогр.н. Молікевич Р.С.).
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Наукові колективи Херсонського державного університету взяли участь у
конкурсі наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та
суспільства», що був організований Національним фондом досліджень України:
- «Психологічна безпека сім’ї як ресурс подолання наслідків пандемії
COVID-19» (науковий керівник – д.психол.н., проф. Блинова О.Є.);
- «Моніторинг
екологічного стану прибережних акваторій
Херсонської області для оптимізації природокористування та збереження
біорізноманіття» (науковий керівник – к.геогр.н., доц. Давидов О.В.);
- «Електронна платформа компетентностей для працевлаштування в
умовах економічних викликів і пандемії» (науковий керівник – д.е.н.,
доц. Кобець В.М.);
- «Алгебраїчне моделювання взаємодії вірусу та клітини» (науковий
керівник – д.ф.-м.н. Летичевський О.О., Інститут кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України; відповідальний виконавець від ХДУ – д.ф.м.н., проф. Песчаненко В.С.).
Науковці університету проф. Мойсієнко І.І. та проф. Ходосовцев О.Є.
взяли участь у проєкті «Травʼяні біотопи України загальноєвропейського
значення: сучасний стан, масштаби втрат та стратегія збереження в умовах
глобальних кліматичних змін і антропогенної трансформації довкілля», що був
поданий до конкурсу НФД «Наука для безпеки людини та суспільства»
Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного (проєкт отримав середній бал 84,1 зі
100 можливих балів, прохідний бал становив 83,1).
У конкурсі проєктів із виконання наукових досліджень і розробок
«Підтримка досліджень провідних і молодих учених», організованому
Національним фондом досліджень України взяв участь проєкт «Модельна
технологія розробки надійних систем апаратного забезпечення з використанням
алгебраїчного підходу та методів машинного навчання» (за керівництва д.ф.м.н., проф. Песчаненка В.С.).
Одержання конкурентоспроможних наукових
і науково-прикладних результатів
Протягом 2020 р. наукові колективи університету виконали госпдоговірні
науково-дослідні роботи на загальну суму 400,696 тис. грн. Замовники –
підприємства та організації міст Києва, Херсона, Миколаєва та Херсонської
області:
1. «Стан флори та фауни біотопів безіменної затоки та прилеглої ділянки
р. Десна поруч з вулицями Механізаторів та Рахматуліна в межах м. Чернігів»
(науковий
керівник
–
проф. Ходосовцев О.Є.).
Замовник
–
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП».
2. «Стан флори та фауни біотопів Подокалинівського родовища в околицях
с. Подо-Калинівка Олешківського району Херсонської області» (науковий
керівник – проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник – ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ
ГРУПП».
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3. «Контроль за станом стічних вод приватного акціонерного товариства
«Чаплинський маслосирзавод» (наукові керівники – доц. Іванищук С.М.,
доц. Попович Т.А.). Замовник – ПАТ «Чаплинський маслосирзавод».
4. «Маркетингове дослідження споживачів на ринку ремонту та сервісного
обслуговування оргтехніки» (науковий керівник –доц. Шашкова Н.І.). Замовник
– ПП «Фірма «Авто-граф».
5. «Розробка інтернет-ресурсу «Артефакти громадянського суспільства:
регіональні
виміри
символічного
змісту»
(науковий
керівник
–
проф. Мальчикова Д.С.). Замовник – Громадська організація «Херсонське
обласне відділення Соціологічної асоціації України».
6. «Розробка кадастрової картки первинного обліку на орнітологічний
заказник
місцевого
значення
«Думузла»
(науковий
керівник
–
проф. Мойсієнко І.І.). Замовник – громадянин України Архіпов Ю.В.
7. «Аналіз та обробка даних щодо публікаційної активності учасників
освітнього процесу Херсонської державної морської академії у 2020 році»
(науковий керівник – доц. Вінник М.О.). Замовник – Херсонська державна
морська академія.
8. «Інвентаризація старих парків та дерев Миколаївської області»
(науковий керівник – проф. Мойсієнко І.І.). Замовник – Департамент екології та
природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації.
9. «Діджиталізація третього покоління»
(наукові керівники –
доц. Коткова В.В., Ревенко Є.С.). Замовник – громадянин України
Співаковський О.В.
10. «Проведення навчально-практичного вебінару «Соціологія в
школі» (науковий керівник – доц. Гоманюк М.А.). Замовник – Херсонський
обласний благодійний фонд «Обʼєднання».
11. «Ендемічні рослини Миколаївщини» (науковий керівник –
проф. Мойсієнко І.І.). Замовник – Департамент екології та природних ресурсів
Миколаївської обласної державної адміністрації.
12. «Вплив будівництва вітрових електростанцій на Півдні України на
рослинний покрив та ліхенобіоту регіону» (науковий керівник –
проф. Мойсієнко І.І.). Замовник – ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ».
13. «Правова оцінка подій Голодомору-геноциду 1932-1933 років на
території Півдня України» (науковий керівник – проф. Водотика С.Г.).
Замовник – громадянка України Кузовова Н.М.
У 2020 р. порівняно з 2019 р. на 45 % зменшився обсяг коштів, що
надійшли до спецфонду університету за виконання НДР госпдоговірної
тематики. Кількість робіт, що виконувалися за рахунок коштів замовників,
порівнянно з 2019 р. не змінилася – 13 НДР.
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Захист прав інтелектуальної власності та результати наукової
й науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів
державного бюджету
Протягом 2020 р. науковці ХДУ отримали 32 свідоцтва про реєстрацію
авторського права на літературно-письмовий твір наукового характеру. Також
до Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подано
4 заявки. Динаміку отримання охоронних документів представлено у таблиці.
Отримання охоронних документів
Категорії охоронних документів
Патент України на корисну
модель
Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір

2016

2017

2018

2019

2020

5

3

5

5

0

49

41

67

72

32
(+ 4 заявки)

Зменшення кількості отриманих охоронних документів у 2020 р. пов’язано
з декількома факторами, серед яких: припинення трудових відносин з
університетом науково-педагогічних працівників, які щорічно оформлювали
заявки на патенти, значне зростання вартості державного мита, а також
соціальні фактори.
За проєктом 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:
–
створено базу даних, яка складається з 258 описів лишайникових
угруповань літогенних біотопів силікатних відслонень Українського
кристалічного щита в програмному середовищі Turboveg;
–
проведено аналіз у програмному середовищі Juice 7.01, що дозволило
виділити 8 кластерів, які відображають як нові синтаксономічні одиниці та вже
відомі, що знайдені на території України;
–
уперше для території України наведено Arthonia cretacea, Bacidia
viridescens, Candelariella blastidiata, C. xanthostigmoides, Enchylium
bachmanianum, Haematomma nemetzii, Lecania triseptata, Lecidea sarcogynoides,
Ramalina europaea, Sarcogyne praetermissa and Xanthocarpia diffusa;
–
отримано 10 сиквенсів регіону ITS рДНК для діагностичних видів
лишайникових асоціації.
Усі матеріали направлені до Літописів природи об’єктів природнозаповідного фонду.
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;
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Херсонський державний університет, Львівський державний університет
фізичної культури імені Івана Боберського).
Херсонський державний університет є засновником 10 наукових фахових
видань, які у 2020 р. отримали категорію «Б».
Перелік наукових фахових видань ХДУ,
які отримали у 2020 р. категорію «Б»
№
Назва видання
1 Information Technologies in
Education

Головний редактор
Співаковський О.В., к.ф.-м.н., д.пед.н.,
професор,
Херсонський державний університет
2 Чорноморський ботанічний
Ходосовцев О.Є., д.б.н., професор,
журнал
Херсонський державний університет
3 Південний архів (філологічні
Ільїнська Н.І., д.філ.н., професорка,
науки)
Херсонський державний університет
4 Інсайт: психологічні виміри
Попович І.С., д.псих.н., проф.,
суспільства
Херсонський державний університет
5 Природничий альманах
Зав’ялов В.П., д.б.н., професор,
(біологічні науки)
Херсонський державний університет
6 Науковий вісник Херсонського Блинова О.Є., д.псих.н., професорка,
державного університету.
Херсонський державний університет
Серія «Психологічні науки»
7 Науковий вісник Херсонського Мальчикова Д.С., д.геогр.н.,
державного університету.
професорка,
Серія «Географічні науки»
Херсонський державний університет
8 Науковий вісник Херсонського Шашкова Н.І., д.е.н., доцентка,
державного університету.
Херсонський державний університет
Серія «Економічні науки»
9 Науковий вісник Херсонського Ребрій О.В., д.філол.н., професор,
державного університету.
Харківський національний університет
Серія «Германістика та
ім. В.Н. Каразіна.
міжкультурна комунікація»
10 Збірник наукових праць
Пермінова Л.А., к.пед.н., професорка,
«Педагогічні науки»
Херсонський державний університет
Станом на грудень 2020 р. в міжнародній базі Index Copernicus за 2019 р.
проіндексовано 14 наукових видань університету:
– збірник наукових праць «Information Technologies in Education» (ІСV
2017: 82,6; ІСV 2018: 88,56; ІСV 2019: у процесі оцінки);
– збірник наукових праць «Педагогічні науки» (ІСV 2017: 54,82; ІСV 2018:
64,67; ІСV 2019: у процесі оцінки);
– журнал «Чорноморський ботанічний журнал» (ІСV 2017: 60,88; ІСV
2018: 63,47; ІСV 2019: 71,17:);
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– науковий вісник ХДУ. Серія «Германістика та міжкультурна
комунікація» (ІСV 2017: 44,61; ІСV 2018: 62,01; ІСV 2019: у процесі оцінки);
– науковий вісник ХДУ. Серія: «Психологічні науки» (ІСV 2017: 60,57;
ІСV 2018: 58,42; ІСV 2019: 69,73);
– збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» (ІСV
2017: 48,27; ІСV 2018: 56,02; ІСV 2019: у процесі оцінки);
– науковий вісник ХДУ. Серія: «Географічні науки» (ІСV 2017: 55,96; ІСV
2018: 54,81; ІСV 2019: у процесі оцінки);
– журнал «Судова та слідча практика в Україні» (ІСV 2017: 52,35; ІСV
2018: 53,20; ІСV 2019: у процесі оцінки);
– науковий вісник ХДУ. Серія: «Лінгвістика» (ІСV 2017: 49,83; ІСV 2018:
51,00; ІСV 2019: 64,79);
– науковий вісник ХДУ. Серія: «Економічні науки» (ІСV 2017: 35,85; ІСV
2018: 49,96; ІСV 2019: 66,52);
– науковий вісник ХДУ. Серія: «Юридичні науки» (ІСV 2017: 52,00; ІСV
2018: 49,85; ІСV 2019: у процесі оцінки);
– журнал «Інсайт: психологічні виміри суспільства» (ІСV 2018: 36,99; ІСV
2019: у процесі оцінки);
– збірник наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)»
(ІСV 2018: не оцінювався; ІСV 2019: 66,51);
– електронний історичний журнал «Scriptorium Nostrum» (ІСV 2018: не
оцінювався; ІСV 2019: 67,02).
У 2020 р. проведено моніторинг діяльності редакційних колегій наукових
фахових видань університету.
Результати діяльності редакційних колегій
наукових фахових видань ХДУ
Кількість балів
РейНазва наукового фахового видання
(max 100 балів)
тинг
2017
2018
2019
1.
Збірник «Information Technologies
in Education» («Інформаційні
83,5
86,5
90
технології в освіті»)
2.
Збірник «Природничий альманах»
33,5
57
84
(серія біологічні науки»)
3.
Журнал «Чорноморський
69,5
75
79
ботанічний журнал»
4.
Журнал «Науковий вісник ХДУ.
42,5
56
78
Серія «Географічні науки»
5.
Збірник «Науковий вісник ХДУ.
46
53,5
78
Серія «Економічні науки»
6.
Збірник «Науковий вісник ХДУ.
43
51,5
78
Серія «Психологічні науки»

Динаміка

+ 3,5
+ 27
+4
+ 22
+ 24,5
+ 26,5
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Журнал «Науковий вісник ХДУ.
Серія «Германістика та
міжкультурна комунікація»
Журнал «Інсайт: психологічні
виміри суспільства»
Збірник наукових праць
«Південний архів (філологічні
науки)»
Збірник наукових праць
«Педагогічні науки»
Журнал «Науковий вісник ХДУ.
Серія «Лінгвістика»
Журнал «Судова та слідча
практика в Україні»
Науковий вісник ХДУ. Серія
«Юридичні науки»
Електронний історичний журнал
«Skriptorium Nostrum»

45,5

47

76

+ 29

-

-

75

+ 75

44

33,5

69

+ 35,5

45

35,5

65

+ 29,5

42,5

37

60

+ 23

38,5

36

50

+ 24

43

35

48

+ 13

36

23,5

25,5

+2

За результатами моніторингу наукових фахових видань університету на
підставі рішення науково-технічної ради університету головним редакторам
(або особам, визначеним головними редакторами), чиї наукові фахові видання
набрали понад 65 балів, за виконання цих обов’язків навчальне навантаження
на 2020–2021 н.р. зменшено на 150 годин.
Протягом 2020 р. вченою радою університету розглянуто низку питань
щодо надання науковим виданням грифа затвердження. Статистичний аналіз
категорій видань, яким було надано рекомендаційний гриф ученої ради,
представлений у таблиці.
Наукові видання, яким надано гриф затвердження
вченої ради університету
Категорія видання

2018

2019

Наукові фахові видання (кількість
випусків)
Наукові фахові видання категорії «Б»
(кількість випусків)
Монографії
Інші наукові видання (збірники
наукових праць, наукові покажчики)
Матеріали конференцій
Збірник наукових праць студентів

51

42

2020
(на
01.12.20)
-

-

-

26

10
2

2
5

2
4

9
4

9
1

10
1
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Застосування нових наукових, науково-технічних знань
під час підготовки кадрів з вищою освітою
К.ф.-м.н., доц. Валько Н.В. обґрунтовано теоретичні й методичні засади
підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до
використання STEM технологій у професійній діяльності в ЗЗСО, змістовою
основою якої виступає авторська концепція, модель та сукупність
організаційно-методичних засад фахової освіти, реалізація яких відбувається в
контрольованому багатоетапному педагогічному процесі закладу вищої освіти;
теоретично обґрунтовано зміст та розроблено модель системи підготовки
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
STEM технологій, яка інтегрує у своєму складі проєктивно-цільову підсистему,
що утворює зв’язки між теоретичними основами, методологічними засадами,
авторською концепцією, сукупністю принципів, змістовими компонентами й
структурними складниками готовності майбутнього вчителя; організаційнодіяльнісну підсистему, що відбиває основні етапи, їхні завдання й
організаційно-педагогічні умови, у яких необхідно реалізувати досліджуваний
процес; аналітично-результативну підсистему, що відбиває авторське бачення
кінцевих результатів процесу підготовки; визначено дванадцять принципів
(персоналізації, свідомої пізнавальної діяльності, самоорганізації, формування
ціннісних орієнтацій, співробітництва й наставництва, діалогічності,
інтегративності (інтеграції), трансдисциплінарності, зв’язку навчання із
життям, значущості результатів навчання для особистості, зворотного зв’язку
та постійного контролю), дотримання яких забезпечить ефективність
професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін до використання STEM технологій; удосконалено освітні програми
підготовки й навчально-методичні комплекси професійної підготовки
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, навчальні програми
інтегративних курсів педагогічного та професійного спрямування для
педагогічних спеціальностей тощо; набули подальшого розвитку теоретичні
положення щодо вдосконалення змісту, форм, методів та умов професійної
підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у системі
вищої освіти.
Практична цінність дослідження полягає в удосконаленні й оновленні
мети та змісту інтегративних курсів педагогічного й професійного спрямування
шляхом уведення окремих тем у робочі програми дисциплін, зокрема
«Інформаційні технології», «Методика інформатики», «Основи наукових
досліджень», «Вибрані питання програмування» тощо, у системі підготовки
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування
STEM технологій; розробці дисципліни «Основи робототехнічних систем» для
освітнього рівня «магістр» та дисципліни за вибором «STEM-освіта і
робототехніка»; створенні дистанційних курсів «Організація науково-дослідної
діяльності в контексті STEM-освіти», «Основи робототехнічних систем» на
платформі дистанційного навчання Moodle.
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К.філол.н., доц. Цапів А.О. започатковано новий напрям наратологічних
досліджень – поетологічної наратології, напрацювання теоретикометодологічної бази якої уможливлює витлумачення поетики наративу як
двовимірного явища, що постає творчим конструюванням історії та володіє
особливим естетико-етичним упливом на читача-дитину. Уперше побудовано
ігрові моделі нарації художніх текстів для дітей – Квест, Карусель, Пазл та
Криве дзеркало, за якими конструюється художня оповідь. Новизною
відзначається запропоноване тлумачення поняття художнього етнонаративу для
дітей як особливого типу художньої оповіді, у якому актуалізовано знання,
виведені з етноархетипів (константів національної та культурної цінності
етносу), етнореалій (національно-специфічних предметів певної етнокультури),
міфологем (згорнутого змісту міфа) австралійської лінгвокультури. Уперше
здійснено класифікацію художніх наративів для дітей за низкою критеріїв. Поперше, відповідно до домінантного семіотичного модусу, що залучений до
конструювання наративу, розмежовано візуально-вербальні, вербальновізуальні, графічно-вербальні, вербально-графічні, вербальні наративи. Подруге, за типом домінантної моделі нарації виокремлено наратив «догори
дригом», пригодницький, пазловий та феміністичний наративи, а також
адинатоновий наратив (з грец. αδύνατον – неможливе), тобто такий, розгортання
сюжету, у якому вибудовується на іронічних та/або парадоксальних смислах.
Отримані результати та висновки можуть бути використані у викладанні
курсів зі стилістики англійської мови (розділи «Лінгвостилістичний аналіз
художнього тексту», «Лінгвопоетологічний аналіз художнього тексту»,
«Стилістична семасіологія»), інтерпретації тексту (розділи «Текстова
композиція. Сюжет. Сюжетна структура художнього тексту»), загального
мовознавства (розділ «Гендерна лінгвістика»), курсах з лінгвокраїнознавства,
літератури Англії та США (розділ «Дитяча література Англії», «Література для
дітей США»), спецкурсах з лінгвокультурології, жанрології, наратології,
психолінгвістики.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Протягом звітного періоду в університеті здійснювалась організація та
координація діяльності Ради наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених ХДУ. У вересні 2020 року була проведена
виборча конференція, на якій головою наукового товариства обрано
Мандич Т.М., заступником голови наукового товариства – Цюпак І.М.,
затверджено склад ради та план роботи ради Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених ХДУ на 2020-2021 н.р.
У 2020 р. проведено 16 наукових та науково-практичних заходів.
Конференції, наукова робота студентів та молодих учених
Конференції, семінари
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Міжнародні
11
6
1
Усеукраїнські
29
21
9
Регіональні
19
8
6
Усього проведено
59
35
16
Науково-дослідною роботою в 84 наукових обʼєднаннях (проблемних
групах та наукових гуртках) у 2020 році було задіяно 1449 студентів
університету, у 23 науково-дослідних лабораторіях здійснювали дослідження
344 студенти.
Студенти ХДУ у 2020 році мали змогу представити результати своїх
наукових досліджень завдяки публікаціям статей у збірнику наукових праць
«Магістерські студії». Загалом було опубліковано 331 статтю (99, 86 ум. – друк.
арк.). Збірник розміщено на сайті Херсонського державного університету
(http://www.kspu.edu). Формується збірник студентських наукових робіт
«Студентські студії».
У 2020 році відділ по роботі з обдарованою молоддю поширював
інформацію щодо позитивного досвіду студентської наукової роботи в
університеті завдяки її популяризації у засобах масової інформації та
комунікації. Студентську науку презентовано на інтернет-сторінці наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Facebook та на
офіційному сайті ХДУ
(http://www.kspu.edu/About/NewScienceActivity/CouncilYoungScientists.aspx).
У 2020 році стартував новий онлайн проєкт "Карантинний щоденник
науковця":
Сторінка 1. Філологічна. Сергій Омельчук про етимологію та правопис
слова "коронавірус".
(https://www.facebook.com/khersonstateuniversity/videos/672632679974583/).
Сторінка 2. Біологічна. Бесчасний Сергій про біологічну природу вірусу
COVID-19
(www.youtube.com/embed/Z6serUT0tVo?fbclid=IwAR2Tfhz_s9SPsjaqz95RHswXQSvTPUSRu8LrEN7ubqgx0pLQppuWAg6hu4).
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Сторінка 3. Філологічна. Аспірантка Тамара Мандич про "пандемію" та
"епідемію".
Сторінка 4. Медична. Ірина Глущенко «Карантинний щоденник
науковця»
Сторінка 5. Історична. Єгор Сидорович про історію херсонських епідемій
кінця XVIII – початку XX ст.
(//www.facebook.com/khersonstateuniversity/videos/166324284673963/).
Сторінка 6. Психологічна. Аспірантка Анастасія Волянюк про основу
саморозвитку особистості – мотивацію.
(//www.facebook.com/549257048826380/posts/946690619083019/?sfnsn=mo&d=n
&vh=e).
Сторінка 7. Інформативна. Аспіранти Херсонського державного
університету «Чи врятує дистанція в 1,5 метра від COVID-19?»
(//www.facebook.com/291644104245158/posts/3252472141495658/?sfnsn=mo&d=n
&vh=e)
Сторінка 8. Оздоровча. Аспірантка Наталія Юдіна про "фізичне здоров'я"
та "самоізоляцію"
(//www.youtube.com/watch?v=oKI5kOaKrfA&t=25s).
У 2020 р. ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади був
відтермінований у зв’язку з обмежувальними карантинними заходами.
Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
конкурсними комісіями на факультетах рекомендовано та направлено 94
наукових роботи студентів за 121 науковими напрямами.
Запрошено на підсумкові конференції 70 студентів. Переможцями і
призерами конкурсів стали 25 студентів університету за 20 науковими
напрямами.
Порівняльно-кількісний аналіз участі студентів у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роки

І тур

2017/18

75

Направлено
71

ІІ тур
Запрошено
26 (36,6%)

2018/19

90

85

42 (49,4%)

29 (34,1%)

2019/20

103

94

70 (74,5%)

25 (34,6%)

Призери
23 (32,4%)

Кількість переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за місцями
Роки
2017/18 н.р.
2018/19 н.р.
2019/2020 н.р.

І місце
6
8
6

ІІ місце
7
13
7

ІІІ місце
10
8
12

Усього
23
29
25

Зазначимо, що кількість призових місць у 2020 р. зменшилася на 4
порівняно з минулим роком, оскільки спостерігається підвищення якісної
характеристики робіт з огляду на кількість учасників, які посіли І та ІІ місця.
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Переможцями і призерами інших інтелектуальних конкурсів, змагань і
турнірів у 2020 н.р. році стало 9 студентів.
На базі соціально-психологічного факультету Херсонського державного
університету у 2020 році 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).
Організація, проведення конференцій, семінарів, заходів на базі ХДУ
та участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо
Загалом, на базі ХДУ за звітний період проведено 13 наукових заходів
різного рівня з проблем вищої освіти і науки, серед яких міжнародного рівня –
3; усеукраїнського рівня – 6; регіонального рівня – 4:
- Міжнародна конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних
додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI 2020)»;
- V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і тенденції
розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні і
практичні аспекти»;
- ХІ Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична
конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний медіапростір:
історія, проблеми, перспективи»;
- ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
природничо-математичних дисциплін у закладах освіти»;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
громадського здоров’я та раціональна рухова активність різних верств
населення»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
фахової підготовки сучасного педагога».
Незважаючи на зменшення кількості проведених наукових заходів,
підвищується їхній науковий і представницький рівні. Зокрема, найбільш
представницьким науковим заходом була ХVІ Міжнародна науково-практична
конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та
індустріальних додатках» (ICTERI–2020). Вперше конференція проходила в
онлайн-режимі
на
платформі Coogle
Meet.
У
рамках
роботи
конференції працювало 5 воркшопів.
Викладачі університету є активними учасниками конференцій. З метою
створення належних умов для широкої апробації результатів досліджень
викладачів ХДУ, відділ регулярно надавав на факультети і кафедри
університету інформацію про можливість участі викладачів у наукових
конференціях, що проводяться у провідних закладах вищої освіти і наукових
установах України.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Бібліотечний фонд Наукової бібліотеки університету налічує – 487966
документи, разом з електронними документами репозитарію фонд становить –
499737.
У 2020 році було використано 162566,00 гривень бюджетних коштів, на
передплату періодичних видань. За рахунок фізичних осіб фонд поповнився на
248 примірників на суму 13236,00 грн., за рахунок юридичних осіб фонд
поповнився на 135 примірників на суму 11091,55 грн.
Поповнення фонду Наукової бібліотеки
Надходження
2018
2019
Книги
906
961
Періодичні видання
2921
819
Кваліфікаційні роботи
1870
2059
Дисертації
22
7
Усього
5719
3846

2020
383
507
1737
2
2629

Поповнення фонду Наукової бібліотеки за видами документів

Найголовнішою БД на вебсторінці є електронний каталог, у якому
відображено фонд Наукової бібліотеки. Станом на 01.12.2020 р. база даних
складає – 119256 записів.
За роками:
на 01.01.2019 (за 2018р.) – 121481;
на 01.01.2020 (за 2019р.) – 119637;
на 01.12.2020 (за 2020р.) – 119256
Електронний архів наукових робіт викладачів університету, репозитарій
eKhSUIR.kspu.edu містить 11771 документ (на 25.11.2020). За 2020 р. до
репозитарію внесено 2632 документи, порівняно з 2019 р. наповнюваність
репозитарію зросла на 28 %, візитів на 4 %. Основні статистичні показники
репозитарію університету
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Показники
Усього
документів
Візитів

2018 р.

2019 р.

2020

Динаміка

Динаміка
%

7437

9139

11771

2632

+28%

108938

206058

213712

7654

+4%

Динаміка наповнення репозитарію
усього документів
11771
12000
9139

10000
7437
8000
6000
4000
2000
0
2018

2019

2020

Порівняно з 2019 роком наповнюваність репозитарію зросла на 28 %, з
2018 роком на 35%.
Статистика використання репозитарію

Порівняно з 2019 роком використання документів репозитарію зросло на 4%, з
2018 роком на 7 %.
Загальні показники обслуговування читачів
2018
2019
2020
відвідування
253755
166140
121140
книговидавання
528040
352620
252720
Об’єктивно зменшилась кількість читачів у зв’язку з карантинними
вимогами та реорганізацією читальних залів № 4, 1, водночас, спостерігається
збільшення користування вебресурсами Наукової бібліотеки. Кількість
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відвідувань вебсторінки Наукової бібліотеки у 2020 році склала 21349, що
порівняно з 2018 роком на 9016 більше.
З січня 2018 року ведеться активна робота з пропагування академічної
доброчесності в університеті. Здійснюється:

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

перевірка наукових текстів на ознаки плагіату;

організація доступу до самостійної перевірки текстів на ознаки плагіату;

консультування з використання антиплагіатних програмних засобів та їх
функціоналу.
На ознаки плагіату перевіряються всі дисертації та статті наукових
фахових видань університету, всі видання, які отримують гриф «Затверджено»
вченої ради університету. З грудня 2019 р. запроваджено технічну перевірку
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. За 2020 рік через сервіс
Unicheck перевірено 3989 документи.
Динаміка кількості перевірених робіт на ознаки плагіату
(2018-2020р.р)

Порівняно з 2019 роком кількість перевірених документів зросла на 1206, а
з 2018 роком на 2491.
У 2019 р. підписано угоду про членство Херсонського державного
університету в Міжнародній асоціації видавців (Publishers International Linking
Association, PILA). Протягом 2020 року 402 DOI (ідентифікатори) наукових
періодичних видань університету згенеровано у CrossRef (агенство реєстрації
міжнародного DOI фонда).
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 338 документів, у НБД Web of Science – 323 документи. Усього – 661
публікація.
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НБД Scopus
Загальна кількість публікацій викладачів університету – 338 документів, з
яких: за 2020 р. – 60. Найбільша кількість документів у Віталія Кобця (8
статей). (Інформація за 2020 р. не є остаточною, оскільки не всі статті
проіндексовано).
Динаміка публікаційної активності науковців ХДУ (Scopus)

Кількість публікацій за 2018-2020 р.
Рік
Документи
2018
44
2019
66
2020
60 (на листопад)
Усього
170
Показники публікаційної активності науковців університету
за галузями знань
Scopus
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Кількість документів за авторами у НБД Scopus
(2018-2020рр.)

НБД WOS
Загальна кількість публікацій викладачів університету – 323 документи,
з яких: за 2020 р. – 48 док., що на 29 документів більше, ніж за 2019 р. (19
статей). Інформація за 2020 р. не є остаточною, оскільки не всі статті
проіндексовано.
Найбільша кількість публікацій за 2020 р. у професора Ігоря Поповича (27
статей).
Динаміка публікаційної активності науковців ХДУ (WOS)
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Рік
2018
2019
2020
Усього

Кількість документів
30
19
48
97

Показники публікацій науковців університету за галузями знань
(WoS)

Кількість цитувань статей науковців ХДУ
(Web of Science)

H-індекс університету за показниками НБД WoS – 13.
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Індекс Хірша за НБД Scopus I WoS
h-індекс
9
8
8
6
5
4

3

індекс
цитувань

Прізвище й ініціали
вченого
Мойсієнко І. І.
Мойсієнко І. І.
Ходосовцев О. Є.
Кобець В. М.
Попович І.
Кравцов Г. М.
Львов М. С.,
Песчаненко В. С.
Наумович Г.О.
Песчаненко В. С.
Бойко М. Ф.
Львов М. С.

Прізвище й
ініціали вченого

51

Мойсієнко І. І.
(у співавт.)

36

Мохненко А. С.
(у співавт.)

23

Ходосовцев О. Є.
(у співавт.)

21

Наумович Г. О.
(у співавт.).

НБД
Scopus
WoS
Scopus і WoS
Scopus
Scopus і WoS
Scopus
Scopus
Scopus
WoS
WoS
WoS
WoS

Назва статті

НБД

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).
Human capital cost
accounting in the company
management system
//Academy of Accounting and
Financial Studies Journal. –
2019, 23(Special Issue 2) (36
цитувань)
Taxonomy and phylogeny of
the Caloplaca cerina group in
Europe // LICHENOLOGIST.
– 2011. – Т. 43, ч 2.
Microclimatic differentiation
of gene pools in the Lobaria
pulmonaria symbiosis in a
primeval forest landscape//
MOLECULAR ECOLOGY. –
2014. – Т. 23, вип. 21.

WoS

Scopus

WoS

WoS

75
17

Попович І.С.
(у співавт.).

11

Мойсієнко І. І.
(у співавт.)

10

Бойко М. Ф.
(у співавт.)

RESEARCH OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN
EXISTENTIAL ANXIETY
AND THE SENSE OF
PERSONALITY'S
EXISTENCE// REVISTA
INCLUSIONES. – 2020. – Т.
7.
High genetic diversity in
fragmented Iris pumila L.
populations in Ukrainian
steppe enclaves //Basic and
Applied Ecology. – 2018, 28,
с. 37-47 (11 цитувань)
New national and regional
bryophyte
records,
57
//Journal of Bryology. – 2018,
40(4),
с.
399-419 (10
цитувань)

WoS

Scopus

Scopus

Найбільш цитовані статті НБД Scopus і WoS:
З квітня 2020 року в університеті запроваджено електронний сервіс
рейтингування публікаційної активності учасників освітнього процесу
університету
Publication
(http://publication.kspu.edu/).
Науково-технічну
інфраструктуру
програмного
забезпечення
здійснюють
розробники
О.Співаковській, М.Вінник, М.Полторацький, Ю.Тарасіч. Науково-методичний
супровід функціонування сервісу здійснюють С.Омельчук і М.Вінник.
Координацію здійснює Наукова бібліотека. В онлайн-сервісі акумулюються
дані про профілі, публікаційну активність науково-педагогічних працівників та
структурних підрозділів університету, що значно спрощує моніторинг
наукометричних показників науковців.
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Кількість профілів науковців у системах ідентифікації авторів (за
Publication):
ORCID – 404;
Scopus – 132;
Web of Science – 174;
Google Scholar – 455;
Semantic Scholar – 114.
Топ - 10 науковців за кількістю публікацій, індексованх у НБД Scopus
Науковці
Мойсієнко І.І.
Ходосовцев О.Є.
Кобець В.М.
Попович І.С.
Бойко М.Ф.
Бистрянцева А.М.
Кравцов Г.М.
Львов М.С.
Песчаненко В.С.
Блинова О.Є.

Індекс Хірша
9
8
6
5
4
4
4
4
4
4

Документи
16
20
43
12
6
9
24
26
36
9

Цитування
199
171
86
40
35
27
61
61
54
34
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Наукометричні показники топ - 10 науковців університету
за НБД Scopus

Топ - 10 рейтинг науковців університету за кількістю публікацій,
індексованх у Web of Science
Науковці
Попович І.С.
Ходосовцев О.Є.
Мойсієнко І.І.
Івашина Ю.К.
Блинова О.Є.
Кобець В.М.
Стрикаленко Є.А.
Бойко М.Ф
Кузьменков С.Г.
Петухова Л.Є.

Публікації
27
16
13
10
10
7
6
5
5
5
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Наукометричні показники топ - 10 науковців університету
за Web of Science

ХДУ продовжує надавати доступ до наукометричних баз даних Web of
Science та Scopus зі всіх IP – адрес університету, передплаченого за кошти
держбюджету.
У 2020 році університету було надано доступ до ресурсів Springer Nature.
До доступних колекцій увійшли журнали Springer 1997-2020 р.р.; електронні
книги Springer 2017 р. Організація доступу до БД та відкритих інформаційних
ресурсів здійснюється за корисними покликаннями з вебсторінки Наукової
бібліотеки.
За звітний період працівниками Наукової бібліотеки у сфері наукової
діяльності надано послуг на суму: 72134,00 грн., що порівняно з 2019 роком
зросло на 19995,00 грн. У сфері освітньої діяльності – 10494,00 грн.
Кількість заходів, що проведені в конференц та коворкінг залах Наукової
бібліотеки за звітний період – 69.
Розроблено, затверджено й уведено в дію нову редакцію «Положення про
Наукову бібліотеку Херсонського державного університету» (25.06.2020).
За звітний період відремонтовано та обладнано найбільшу читальну залу
Наукової бібліотеки.
Послуги надаються як традиційно, так і дистанційно.
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НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА Й МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УНІВЕРИСТЕТУ
Розроблено Положення про археологічний музей ХДУ та розпочато
підготовчу роботу по його створенню.
Розроблено Положення про почесні відзнаки “Золота медаль ХДУ”,
“Срібна медаль ХДУ”, а також проведена організаторська робота з
виготовлення почесних відзнак університету. Почесну відзнаку “Золота медаль
ХДУ” вручено раднику ректора Бєляєву Юрію Івановичу, кандидату
філологічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України.
Почесну відзнаку “Срібна медаль ХДУ” вручено Чуприні Володимиру
Григоровичу, професору, народному художнику України; Плоткіну Якову
Давидовичу, кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри алгебри,
геометрії та математичного аналізу.
Узято участь у змістовому оформленні меморіального комплексу
університету. Підготовлено інформацію про ректора ХДУ Ніцоя Анатолія
Івановича, проректора з адміністративно-господарської частини Граділя Івана
Андрійовича, першого доктора педагогічних наук на Херсонщині Петухова
Євгенія Івановича, декана факультету фізики, математики та інформатики
Бермана Віктора Петровича.
Підготовлено і видано монографічне видання “Херсонський державний
університет на шляху в друге сторіччя (2018 - 2020рр.). Хроніки. Частина 1”.
Завершується робота по створенню віртуального музею історії ХДУ.
У народному зразковому музеї історії ХДУ було проведено 29 екскурсій
для студентів університету та учнів ЗОШ м. Херсона, які відвідало 349 осіб. За
час карантину підготовлено 7 онлайн мініекскурсій та вперше проведено
екскурсії одночасно на двох локаціях: музеї історії ХДУ та парковій зоні і
меморіальному комплексі.
У музеї було проведено три виховні заходи, які відвідало 68 осіб. До
міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту було організовано зустріч
студентів факультету економіки і менеджменту з
Капаруліним Юрієм
Валерійовичем, керівником Центру студій геноцидів ім. Рафаеля Лемкіна. До
Дня виведення військ з Афганістану до студентів факультету фізичного
виховання та спорту завітав доктор філософських наук, професор кафедри
соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Костючков Сергій
Карпович, який виконував інтернаціональний обовʼязок в Афганістані. На
захід, присвячений річниці з дня смерті вченого-фізіолога, колишнього
викладача ХДУ Миколи Васильовича Макаренка завітали викладачі та
студенти кафедри біології людини та імунології факультету біології, географії
та екології.
У музеї було організовано 5 виставок. Традиційними стали виставки:
“Вони захищали Батьківщину” до дня Памʼяті та Примирення, “Професори —
наукова гордість ХДУ” до Днів науки, “ХДУ — 103! ” до дня заснування
університету, “Випускники ХДУ — відомі поети та письменники” до
Всесвітнього дня поезії, “Видатні постаті ХДУ”.
Під час карантину
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презентовано 8 онлайн-проєктів: “Херсонський державний університет у подіях
і фактах”, “Почесні доктори наук ХДУ”, “Почесні професори ХДУ”, “Від
студента до професора”, “Проректори з наукової роботи ХДУ”, “Ми
памʼятаємо”, “Директори і ректори ХДУ”, “Науково-педагогічні працівники та
випускники ХДУ — почесні громадяни міста Херсона”.
На базі музейно-архівного центру проходять різноманітні практики
студентів, навчальні заняття з музеєзнавства та архівної справи, а фонди музею
використовуються в освітньому процесі ХДУ.
Продовжується традиція вітати на сторінці музейно-архівного центру на
сайті університету та на Facebook з ювілеями та днями народження
професорсько-викладацький, керівний склад та співробітників університету,
ветеранів війни та праці. У 2020 році з ювілеями та днями народження
привітали 248 осіб, висвітлено інформацію про 50 ветеранів війни та праці, які
пішли із життя.
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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, проєктах, у
Херсонському державному університеті створений і діє відділ міжнародних
ініціатив та проєктної діяльності. За звітний період:
Виграні гранти:
- Оформлено заявку та виграно грант на реалізацію проєкту «Діджиталізація
людей третього покоління» від CCAP ALUMNI GRANTS ($ 3955).
Організаційна підтримка проєктної діяльності:
- Подано заявку та отримано фінансування на проєкт «Самодіагностування
раку молочної залози у молодих українок» (Програма Rita «Przemiany w
regionie»);
- Подано заявку та отримано фінансування на проєкт «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» за підтримки агенції з
міжнародного розвитку США (USAID);
- Подано заявку та отримано фінансування на проєкт «Розвиток молодіжного
лідерства у зміцненні громади через стажування в місцевих адміністраціях та
неурядових організаціях (НУО)»;
- Переклад супровідної документації для подачі аплікаційної заявки доцента
кафедри соціально-економічної географії Молікевича Р.С. на грант за
Програмою «Visegrad Scholarship Program». Отримано фінансування;
- Переклад супровідної документації для подачі аплікаційної заявки доцента
кафедри економіки, фінансів та підприємництва Федорчука О.М. на стипендію
імені Лейна Кіркланда для двосеместрового навчання у 2020-2021 навчальному
році. Отримано фінансування;
- Підготовка супровідної документації доцентові кафедри економіки,
менеджменту та адміністрування Синяковій К.М. за програмою Fulbright
Research and Development Program;
- Підготовка супровідної документації доцентові кафедри історії, археології та
методики викладання Капаруліну Ю.В. у Програмі університетського
партнерства з досліджень Голокосту;
- Підготовка супровідної документації викладачеві кафедри педагогіки та
психології початкової та дошкільної освіти Чепурній С.П. за Програмою House
of Europe для отримання Гранту в сфері освіти на реалізацію персональних
проєктів.
Подані проєктні заявки (у співпраці з факультетами включно):
- Подана проєктна заявка «Відповідь освіти на виклики смарт суспільства
(Edu4Smart)» Erasmus + K2 CBHE;
- Подана проєктна заявка на Erasmus + Жан Моне «Європейські студії:
Креативна економіка (EUSCE)»;
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- Подана проєктна заявка «Інноваційні педагогічні підходи до розробки та
реалізації курсів змішаного навчання в університетах України (BlendIT)»
Erasmus + K2 CBHE;
- Подана проєкта заявка до Посольства Федеративної Республіки Німеччина,
малі проєкти «Безбар’єрний простір для студентів з інвалідністю»;
- Подана проєктна заявка у сфері медіаграмотності для онлайн-змагання
ІНФОТОН за підтримки фонду ЮНІСЕФ та INSCIENCE;
- Подана заявка проєкту регіонального розвитку «Відповідь освіти на виклики
смарт суспільства» до Міністерства освіти і науки України;
- Подана заявка на загальноукраїнський конкурс проєктів у сфері освіти
дорослих за підтримки Представництва німецької асоціації народних
університетів DVV Іnternational в Україні.
Співпраця ХДУ за програмою «Подвійний диплом» з Поморською
Академією в м. Слупськ (Республіка Польща) на 4 факультетах:
- педагогічний факультет (013 Початкова освіта);
- факультет української й іноземної філології та журналістики (014.02 Середня
освіта (мова і література німецька, англійська), 035.041 Філологія (германські
мови та літератури (переклад включно), перша англійська));
- факультет компʼютерних наук, фізики та математики (121 Інженерія
програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки);
- факультет культури і мистецтв (025 Музичне мистецтво) (бакалавріат та
магістратура).
Академічна мобільність:
- з листопада 2020 року реалізація Програми «Менеджмент. Міжнародний
бізнес» з Поморською Академією м. Слупськ (Республіка Польща) на 2 роки;
- семестрове навчання в Поморській Академії в м. Слупськ (Республіка
Польща) (факультет комп’ютерних наук, фізики та математики; педагогічний
факультет; факультет психології, історії та соціології).
Співпраця з закордонними ЗВО (листування, ведення переговорів,
підписання угод про співпрацю, організація академічної мобільності):
- Поморська Академія 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);
- з 2020 року за програмою «Mevlana» з Університетом Аланія Алааддін
Кейкубат та Університетом ім. Сулеймана Деміреля (Туреччина).
Участь в акредитаційних зустрічах із адміністративним персоналом та
структурними підрозділами під час проведення 10 акредитаційних
експертиз ОП.
Організація офіційних візитів:
- Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Польщі в Україні Бартоша
Ціхоцкого;
- Надзвичайного та Повноважного Посла Канади в Україні Лариси Ґаладза.
Підвищення кваліфікації:
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- Участь у заході «Сталий розвиток – нова парадигма мислення» за організації
Херсонської обласної державної адміністрації та Програми розвитку ООН
(ПРООН) на тему проєкту «Онлайн освіта задля сталого розвитку», запуск
онлайн курсу «Як діяти далі: Держслужбовцям про сталий розвиток»;
- Участь у публічній дискусії «Євромапа України-2. Де в рейтингу європейської
інтеграції областей Херсон?»;
- Участь у Zoom-вебінарі «Особливості навчання людей похилого віку» в
рамках першого етапу реалізації проєкту «Діджиталізація третього покоління».
Підписання договорів про співпрацю з іноземними ЗВО:
- Шуменський університет "Єпископ Константин Преславськи" (Республіка
Болгарія);
- Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
(Республіка Білорусь);
- Поморська Академія в м. Слупськ (Республіка Польща);
- Вища школа туризму та екології в м. Суха Бескидзька (Республіка Польща);
- Щецинський університет (Республіка Польща);
Організація заходів у ХДУ:
- Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні
технології в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках» ICTERI;
- Організація та участь у «UKRAINIAN ERASMUS+ MARATHON» в рамках
#ErasmusDays2020;
- Організація та участь у вебінарі щодо діяльності Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ «Жінки. Мир. Безпека».
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7. ІКТ – ІНФРАСТРУКТУРА
Протягом 2020 року відділом забезпечення академічно-інформаційнокомунікаційної інфраструктури було проведено такі види робіт:
Розроблено BREDBOOK KHERSON STATE UNIVERSITY;
Розроблено Студентський путівник 2019/2020 н.р;
Розробка нової версії Студентського путівника на 2020/2021 н.р.;
Оновлено логотипи 10 факультетів та офіційний логотип університету;
Розроблено фірмовий стиль для проєкту «Діджиталізація третього
покоління»;
Розроблено більш 50 макетів поліграфічної продукції;
Оновлено сайт студмістечка;
Розроблено інтерактивний ресурс музею ХДУ;
Розроблено альфа-версія «Персональний кабінет студента»;
За допомогою веб-сервісу для побудови зворотного звʼязку «KSU
Feedback» проведено опитування 21 здобувача вищої освіти за анкетою
«Викладач очима студентів»;
За допомогою системи елементів дистанційного навчання «KSU Online»
було створено 104 опитувальники для «Дисциплін вільного вибору»;
За допомогою системи елементів дистанційного навчання «KSU Online»
було створено та проведено анонімні опитування за 120 освітніми
компонентами для «Вибіркових компонент за фахом»;
На платформі «KSU Online» було створено більш 1000 освітніх
компонент.
Проведено 17 онлайн-трансляцій на каналі Youtube KSU1917
Налаштування та супровід конференцій, семінарів, вебінарів у додатку
Zoom;
Проведено більш 200 консультацій щодо користування ІКТ-ресурсами
відділу, які підтримуються фахівцями відділу;
Технічний супровід 12 сайтів фахових видань;
Технічний супровід та адміністрування серверу для збереження
відеоконтенту освітнього процесу змішаної форми навчання з платформи
ZOOM;
Створено месенджер-боти для ефективної роботи приймальної комісії.
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Інформаційно-обчислювальним центром університету за 2020 рік було
проведено такі види робіт:
1.
Виконано контроль та підтримка працездатності локальної мережі
університету.
2.
Підтримка працездатності магістральних каналів зв’язку (Інтернет),
робота з провайдерами (документальна та технічна).
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3.
Придбано 150 ліцензій антивірусного забезпечення Eset Secure Business.
Установка, налаштування та постійне адміністрування даного програмного
забезпечення.
4.
Придбано Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN. Установка,
налаштування та постійне адміністрування даного програмного забезпечення.
5.
Постійно проводяться оновлення та підтримка ліцензійного програмного
забезпечення.
6.
На постійній основі проводяться профілактика та адміністрування 25
серверів університету. Розробка, розгортання та адміністрування (конфігурація,
обслуговування, оптимізація, архівація) баз даних та файлових масивів
інформації.
7.
Постійно проводиться встановлення та налаштування програмного
забезпечення на компʼютерах користувачів.
8.
Налаштування платформи ZOOM на комп’ютерах та мобільних
пристроях співробітників для проведення онлайн конференцій. Розробка
інструкцій для користувачів платформи ZOOM.
9.
Підтримка і розвиток офіційного сайту університету, консультування
відповідальних осіб з приводу роботи з функціоналом сайту. 125 користувачів
отримали доступ до редагування сайту ХДУ в робочому та дистанційному
режимі. Надання доступу та консультацій у дистанційному режимі.
Налаштування роботи з сайтом віддалено.
10. Реєстрація більш 100 користувачів в мережі універститету. Надання
доступу в дистайційному режимі. Надання консультацій.
11. Адміністрування, внесення змін та постійна підтримка внутрішніх
сервісів: ІАС, офіційний сайт ХДУ, Наукова бібліотека та Абітурієнт. Більш
700 користувачів отримали підтримку, консультації по роботі з ресурсами ХДУ.
12. Реєстрація, консультування та налаштування доступу до розрахункових
листів співробітників.
13. Забезпечено стабільну роботу з зовнішніми ресурсами: ЄДЕБО, 1С та
Банк.
14. Технічне обслуговування комп’ютерів.
15.
Технічне обслуговування принтерів.
16. Технічне забезпечення урочистих заходів.
17. Забезпечення та проведення виробничої практики здобувачів вищої
освіти 4 та 5 курсів спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
122 «Комп’ютерні науки»; 126 «Інформаційні системи і технології».
18. Проведена модернізація локальної комп’ютерної мережі головного
корпусу, конференц-зали (256 ауд.) та актової зали ХДУ.
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8. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА 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, здійснюються згідно з
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Законом
України «Про вищу освіту», Статутом ХДУ, Концепцією національного
виховання студентської молоді в Херсонському державному університеті на
2017-23 р. р. та іншими нормативними документами.
Гуманітарний відділ функціонує відповідно до Положення про
Гуманітарний відділ (наказ ХДУ від 30.08.2017 №532-Д). Оновлено Положення
про гуманітарну раду ХДУ (наказ від 26.06.2020 №594-Д) та Положення про
Художню раду ХДУ (наказ від 26.06.2020 №588-Д).
Розроблено Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у
Херсонському державному університеті (наказ від 29.05.2020 № 447-Д) та
Порядок реагування на випадки булінгу (цькування), сексуальних домагань та
дискримінації у Херсонському державному університеті (наказ від 29.05.2020 р.
№448-Д), Декларацію корпоративної культури ХДУ(наказ від 26.06.2020 р.
№595-Д).
Гуманітарний відділ координує роботу та тісно співпрацює зі
студентським парламентом, первинною профспілковою організацією студентів,
волонтерським центром.
За результатами року (відмінне навчання, наукова робота та активна
участь у громадському житті) студенти вишу отримали такі стипендії: 6
стипендій Президента України, 1 стипендію Кабінету Міністрів України, 1
стипендію Верховної Ради України.
У першому півріччі 2020 року на факультетах працювали колективи
самодіяльної творчості. Серед них – зразковий вокально-хоровий колектив
педагогічного факультету (худ. керівник – Р.Козян), народний вокальнохоровий 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. Відділ
співпрацює з державними та громадськими організаціями міста, області з
питань з позанавчальної діяльності студентів, а також з Управлінням освіти
Херсонської міської ради відповідно до договору про співробітництво від 14
вересня 2015 року.
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У цьому навчальному році продовжилась робота «Університету третього
покоління – для молодих душею студентів». Заняття зі слухачами проводили
науково-педагогічні працівники всіх факультетів за окремим графіком.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р.
№1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих
навчальних закладів» та Постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2016 р. №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних
закладах, наукових установах» протягом року проводилиь роботу щодо виплати
стипендій студентам соціальних категорій (збір необхідних документів,
передача до Дніпровської служби у справах дітей, внесення до єдиної бази
тощо). Таким чином, станом на грудень 2020 року соціальну стипендію
отримали студенти за такими соціальними категоріями:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- постраждалі від аварії на ЧАЕС;
- учасники бойових дій та діти учасників бойових дій;
- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) або помер унаслідок
поранення в АТО;
- діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;
- студенти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені;
- внутрішньо переміщені особи.
По завершенню навчання студенти-випускники з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують одноразову грошову
допомогу (згідно Постанови КМУ № 226 від 05.04.1990р. «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»).
Упродовж року фахівці актової зали забезпечували звуковий супровід
усіх загальноуніверситетських та факультетських заходів, що проводились на
майданчиках вишу (сцена актової зали, хол головного корпусу, навчальнотренувальний центр, спортивна зала, басейн тощо), а також репетиції творчих
колективів. Протягом року працювала студія звукозапису.
Основні культурно-масові та організаційні заходи:
1. 22 січня 2020 року співробітники відділу разом із студентами
університету взяли участь у святковому мітингу з нагоди відзначення Дня
Соборності України.
2. Вдруге у Херсонському державному університеті відбувся загальноуніверситетський вокальний конкурс «Голос ХДУ», І відбірковий етап якого
пройшов 13 лютого 2020 року. ІІ етап відбувся 27 лютого 2020 року, де було
обрано 8 фіналістів. Фінальний етап конкурсу «Голос ХДУ» проведено у
прямому ефірі на YouTube каналі Херсонського державного університету (у
зв’язку з карантинними обмеженнями, що були запровадженні з приводу
Covid-19).
Оцінювали вокалістів члени журі – випускники Херсонського державного
університету, а нині справжні професіонали – лідерка гурту «Відеогеймс» та
«Up&Up» Юлія Трокіна, викладач ХДУ і керівник музичного театру «General

88

Voice» Олексій Пономарьов, фронтмен гурту «9/16» Євген Остапішин та
фронтмен гурту «Кашемір» Роман Матвєєв.
3. У лютому 2020 року Управлінням патрульної поліції в Херсонській
області проведено серію профілактичних занять зі студентами університету на
тему «Безпека дорожнього руху» у рамках проекту «Шкільний офіцер поліції».
4. Протягом лютого 2020 р. для студентів університету відділом
організовано низку лекцій-зустрічей із представниками благодійного фонду
«Центр захисту материнства «ЖИТТЯ».
5. 5 березня 2020 р. до Міжнародного жіночого дня в актовій залі
Херсонського державного університету для представниць прекрасної половини
людства відбувся святковий концерт симфонічного оркестру ХДУ.
6. 28 травня 2020 року, вперше за 60 років існування, фестиваль
мистецтв «Молода хвиля» відбувся он-лайн, під час трансляції якого до
перегляду доєднались близько 700 глядачів. Ураховуючи карантинні умови, для
студентів було запропоновано викласти у соціальні мережі відеозаписи своїх
талантів з хештегом #молодахвиля_online. До участі долучились 36 студентів.
На YouTube каналі фестиваль переглянули понад 1800 користувачів.
Професійне журі визначило переможців у номінаціях: хореографія, вокал,
художнє читання та інструментальне виконавство. Також визначено 2 призи
глядацьких симпатій за найбільшою кількістю вподобань у соціальній мережі
Instagram та голосуванням на YouTube каналі.
7. Участь у Всеукраїнському Марафоні Відповідальності з висадження
унікального сорту соняшника «Богдан Гаврилишин» 16 липня 2020 р., паркова
зона ХДУ.
8. 26 серпня 2020 року – участь у підготовці та проведенні серпневої
конференції педагогічних працівників Херсонської області, що відбулась на
базі вишу.
9. 14 вересня 2020 року відбулись урочистості з нагоди початку нового
навчального року на площі перед головним корпусом університету.
10. 1 жовтня 2020 року – урочистості з нагоди відзначення Дня
працівників освіти України.
11. Участь в організації та проведенні презентації книги керівника
облдержадміністрації Юрія Гусєва.
12. У жовтні 2020 р. гуманітарним відділом розроблено анкету та
проведено опитування першокурсників вишу. Участь в опитуванні взяли 564
студенти.
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13. 19 листопада 2020 року в онлайн форматі проведено Кінофестиваль
ХДУ. Голосування за Приз глядацьких симпатій проведено у Google формі, в
опитуванні взяли участь 1226 осіб. Професійне журі визначило факультети, що
посіли 1, 2, 3 місця. Нагородження переможців відбулось 30 листопада 2020
року на засіданні Вченої ради університету.
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14.

15. 19 листопада 2020 року – підготовка та проведення урочистого
відкриття пам’ятного знаку до103 річниці ХДУ.
Новини та інша інформація щоденно висвітлювались співробітниками
відділу на офіційній сторінці ХДУ та гуманітарного відділу в соціальній мережі
Facebook, що створено 23 березня 2020 року. Станом на кінець року на сторінку
підписано 247 осіб, середнє охоплення сторінки складає 2761.
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Профорієнтаційна робота
У 2020 році були проведені такі профорієнтаційні заходи:
– 27 лютого – профорієнтаційна зустріч співробітників університету з
випускниками та учнями старших класів Херсонської спеціалізованої школи
I- ІІІ ступенів № 27.
– 10
березня
співробітниками
відділу
було
організовано
профорієнтаційний виїзд до міста Каховка. На заході були присутні учні
10-11-их класів закладів загальної середньої освіти та Каховського
професійного ліцею сфери послуг. Загальна кількість учасників склала 250 осіб.
– 12 березня виступ проректора з соціально-гуманітарної та науковопедагогічної роботи Кузнецова С. та секретарки приймальної комісії
Воропай Н. на телеканалі «Скіфія» щодо особливостей вступу до вишу у
2020 р.
– У квітні 2020 року на телеканалі KRATU – запис передачі щодо
особливостей вступу до ХДУ.
У кінці вересня 2020 проведено опитування серед першокурсників ХДУ з
метою покращення профорієнтаційної роботи.

Спільно з відділом забезпечення якості вищої освіти ХДУ проведено
опитування серед випускників шкіл міста й області щодо інформації, яка
важлива при вступі до університету та спеціальностей, які цікавлять
вступників. В анкетуванні взяли участь 1478 випускників, 1230 з яких виявили
бажання вступати до ХДУ та залишили електронні адреси для зворотного
зв’язку. З такими учнями проводиться індивідуальна робота.
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Створено вайбер-групу «Абітурієнти ХДУ» з метою залучення та
інформування випускників міста і області про студентське життя, спеціальності
та можливості вступу до ХДУ. Станом на грудень у групі 47 учасників.
На початку квітня на google платформі створено анкети для випускників
закладів загальної середньої освіти міста та області. В анкетуванні взяли участь
2186 випускників. 34,1% з них зазначили, що планують вступати до ХДУ. З
такими учнями проведено індивідуальну розʼяснювальну роботу та надано
інформацію про університет та окремі спеціальності.
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Спільно з прес-центром вишу записано відеоролики для абітурієнтів
(активні студенти, відомі випускники у різних галузях діяльності тощо). Ролики
було розповсюджено у соцмережах.
Аудіо-ролик із рекламою факультетів та спеціальностей університету
розміщено в супермаркетах Херсона та на радіо.
Інформації щодо спеціальностей ХДУ розповсюджувалась на email ЗОНЗ
та ПТНЗ міста та області.
Волонтерська робота
Волонтерським центром ХДУ було організовано та проведено:
– збір гуманітарної допомоги для вихованців Марʼїнської школи-інтернату
та Красногорівської ЗОШ №4 Донецької області;
– збір допомоги безпритульним тваринам притулку для тварин «Шанс»;
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– протягом року волонтери ХДУ на факультетах збирали кошти для
хворих студентів та співробітників;
– з метою обміну досвідом та покращення інформативності серед
волонтерів проведено зустріч з представниками Червоного Хреста
Суворовського відділення м. Херсона.
Спільно з профспілковою організацією співробітників університету,
благодійниками, факультетами та волонтерським центром ХДУ проведено
акції з надання допомоги:
– слабозахищеним категоріям населення під час карантину;
– привітання учасників бойових дій, дітей війни з Днем Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні.
– співробітники гуманітарного відділу та волонтерський центр передали
допомогу (солодощі, одяг, взуття, канцелярію, іграшки) для вихованців
Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Радість» у м. Каховка.
Сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Робота зі студентами та випускниками ХДУ відбувалась у кілька етапів.
У лютому
2020 року проведено 11 зустрічей на факультетах зі
студентами випускних курсів з метою роз’яснення законодавчих документів,
що стосуються працевлаштування випускників та отримання одноразової
адресної грошової допомоги.
У червні-липні та вересні-жовтні надавалися індивідуальні консультації
випускникам 2019-2020 навчального року щодо оформлення пакета документів
для отримання одноразової адресної грошової допомоги. 18 випускників, які
уклали договори про працевлаштування на посадах педагогічних працівників,
отримали одноразову адресну грошову допомогу у п’ятикратному розмірі
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня
календарного року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2006 року №1361 «Про надання одноразової адресної грошової
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».
Для здійснення контролю за відпрацюванням випускників Херсонського
державного університету, які отримали одноразову адресну грошову допомогу,
видано наказ № 419-Д від 09.07.2015 р. «Про моніторинг трирічного
перебування випускників ХДУ, які отримали одноразову адресну грошову
допомогу, на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах». Відповідно до наказу сектором
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників гуманітарного відділу з
березня по травень 2020 року проводився моніторинг випускників 2017, 2018
та 2019 років. На 54 випускників направлено листи-запити у відділи освіти.
За результатами моніторингу 2-м випускникам, які звільнилися, направлені
досудові попередження. Випускники повернули кошти у заклад вищої освіти,
який здійснював виплату, тобто ХДУ.
З метою створення якісних умов для ефективного працевлаштування
випускників 23 вересня 2020 року в університеті на платформі ZOOM відбувся
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День відкритих дверей державної служби. День відкритих дверей ініційовано та
організовано Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з
питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі спільно з Херсонським
державним університетом. Мета – привернути увагу молоді до
працевлаштування на державну службу. У рамках заходу учасники дізналися
про перспективи роботи та кар’єрного росту на державній службі та яких саме
фахівців потребують державні органи.
Факультет бізнесу і права довгий час співпрацює з ТОВ «Автопланета
Плюс». У рамках співпраці майбутні менеджери та економісти беруть участь у
конкурсі на отримання стипендії від Bosch-сервіс. Цього року 8 студентів
виконали конкурсне завдання та презентували своє бачення автосервісу
майбутнього. Дві студентки виграли стипендію від Bosch-сервіс та сертифікати
на проходження оплачуваного стажування на підприємстві. А всі студенти
отримали сертифікати учасників проєкту та здобули досвід стажування на
підприємстві. За період співпраці майже 1000 студентів пройшли виробничу
практику, а понад 30 – працевлаштовані.
У секторі сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
гуманітарного відділу створено банк потенційних роботодавців (підприємств,
установ і організацій), який постійно оновлюється.
Сектор постійно інформує факультети, студентів про наявні вільні вакансії
для подальшого працевлаштування студентів і випускників. Управління освіти
і науки Херсонської обласної державної адміністрації щороку надає понад 100
вакантних місць у навчальних закладах області для працевлаштування
студентів-випускників університету.
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. Щотижня Херсонський міський центр
зайнятості надає понад 300 вакансій для працевлаштування на постійну роботу.
Проаналізовано працевлаштування випускників
Зведена таблиця випускників Херсонського державного університету
СВО «бакалавр» (випуск червень 2019 року)
Продовжує Працевлаш За
Не
Слу Догля
навчання
товані
корд прац жба
д за
оном
ює
в
дитин
ХДУ Інші
ЗСУ
ою
ЗВО
Соціально34
5
13
2
14
1
психологічний
49,3 7,2%
18,8%
2,9% 20,3% 1,4%
факультет Всього: 69
%
Факультет фізичного
26
1
19
3
2
виховання та спорту
51% 2%
37,3%
5,9% 3,9%
Всього: 51
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Факультет культури і
мистецтв Всього: 51
Медичний факультет
Всього: 77
Педагогічний
факультет
Всього: 66
Факультет української
філології та
журналістики
Всього: 79
Факультет економіки і
менеджменту
Всього: 94
Історико-юридичний
факультет
Всього: 63
Факультет біології,
географії і екології
Всього: 69
Факультет іноземної
філології
Всього: 130
Факультет
комп’ютерних наук,
фізики та математики
Всього: 62
Разом: 811

31
60,8
%
40
51,9
%
51
77,3
%
19
24,1
%
41
43,6
%
36
57,1
%
50
72,5
%
84
64,6
%
40
64,5
%
452
55,7
%

2
4%

12
23,5%

3
5,9%

2
4%

-

1
2%

1
1,3%

24
31,2%

1
1,3%

7
9,1%

-

4
5,2%

3
4,5%

4
6,1%

1
1,5%

6
9,1%

-

1
1,5%

2
2,5%

51
64,6%

5
6,3%

-

-

2
2,5%

-

39
41,5%

3
3,2%

4
6,3%

13
20,6%

10
1
10,6
1,1%
%
1
9
1,6% 14,3%

-

6
8,7%

2
8
2,9% 11,6%

-

3
4,3%

4
3,1%

29
22,3%

3
2,3%

-

-

10
7,7%

2
3,2%

9
14,5%

-

11
17,7%

-

-

24
3%

219
27%

28
3,5%

57
7%

5
0,6%

26
3,2%

-

СВО «магістр» (випуск: грудень 2018 року, травень 2019 року)
Працевлашто Прод
За
Не
Служ Догля
вані
овжує кордо прац
ба в
д за
навча ном
ює
ЗСУ дитин
ння
ою
Соціально23
3
12
4
психологічний
54,8%
7,1% 28,6%
9,5%
факультет Всього: 42
Факультет фізичного
21
2
1
виховання та спорту
87,5%
8,3% 4,2%
Всього: 24
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Факультет культури і
мистецтв Всього: 24
Медичний факультет
Всього: 31
Педагогічний факультет
Всього: 50
Факультет української
філології та
журналістики
Всього: 28
Факультет економіки і
менеджменту
Всього: 69
Історико-юридичний
факультет
Всього: 46
Факультет біології,
географії і екології
Всього: 57
Факультет іноземної
філології
Всього: 47
Факультет
комп’ютерних наук,
фізики та математики
Всього: 42
Разом: 460

23
95,8%
19
61,3%
37
74%
23
82,1%

-

-

-

1
3,2%
1
2%
-

-

5
16,1%
8
16%
-

1
2%
1
3,6%

1
4,2%
2
6,5%
-

-

1
3,6%

4
12,9%
3
6%
3
10,7%

56
81,2%

1
1,4%

8
11,6%

1
1,4%

1
1,4%

2
2,9%

36
78,3%

2
4,3%

-

5
10,9%

3
6,5%

-

30
52,6%

-

3
5,3%

17
29,8%

2
3,5%

5
8,8%

39
83%

-

1
2,1%

2
4,2%

-

5
10,6%

33
78,6%

1
2,4%

-

8
19%

-

-

340
73,9%

6
1,3%

17
3,7%

58
12,6%

12
2,6%

27
5,9%

Зведена таблиця працевлаштування випускників 2018/2019 навчального року
Херсонського державного університету
СВО «бакалавр»
Кількість Продовжують Працев
За
Не
Служба
Догляд
випускни
навчання
лаштов кордон працевл
в ЗСУ
за
ків
ані
ом
аштова
дитино
ХДУ
Інші
ні
ю
ЗВО
811
452
24
219
28
57
5
26
100%
55,7%
3%
27%
3,5%
7%
0,6%
3,2%
СВО «магістр»
Кількість Працевл Продовжу
випускни аштовані
ють
ків
навчання
460
340
6
100%
73,9%
1,3%

За
кордоно
м
17
3,7%

Не
працевла
штовані
58
12,6%

Служба в
ЗСУ
12
2,6%

Догляд
за
дитиною
27
5,9%

98

Інформація щодо працевлаштування випускників університету денної форми
навчання, які закінчили навчання у грудні 2019 року (освітній рівень «магістр»)
Бюджетна форма
№ Назва спеціальності,
кількість випускників

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Працевлаштований Про За
Не Служ
за
на
інше дов кор прац ба в
жує дон ює / ЗСУ
фахом поса
навч ом нема
ді,
ання
є
що
зв’яз
вима
ку
гає
вищ
ої
освіт
и
Факультет фізичного
10
2
1
1
7
виховання та спорту,
47,6 9,5% 4,8%
4,8 33,3
21 особа
%
%
%
Соціально6
3
4
12
психологічний
21,5
10,7 14,3
42,9
факультет, 28 осіб
%
%
%
%
Факультет культури і
13
3
мистецтв, 18 осіб
72%
16,7
%
Факультет економіки і
19
8
5
1
1
1
менеджменту, 37 осіб 51,35 21,62 13,51
2,70 2,70 2,70
%
%
%
%
%
%
Факультет української
5
1
3
3
філології та
38,46 7,69 23,08
23,08
журналістики, 13 осіб %
%
%
%
Факультет біології,
4
7
3
12
географії і екології, 28 14,29 25% 10,71
42,86
осіб
%
%
%
Факультет іноземної
20
6
3
12
філології, 41 особа
48,78 14,64 7,32
29,27
%
%
%
%
Історико-юридичний
13
2
1
1
факультет, 18 осіб
72,2
11% 5,6
5,6%
%
%
Педагогічний
20
4
5
13
факультет, 42 особи
47,6 9,5% 11,9
30,9
%
%
%

Догл
яд за
дити
ною

3
10,7
%
2
11,3
%
2
5,41
%
1
7,69
%
2
7,14
%

1
5,6%
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10. Факультет
комп’ютерних наук,
фізики та математики,
32 особи
11. Медичний факультет,
20 осіб
Разом: 298

Контрактна форма
№ Назва спеціальності,
кількість випускників

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14
44%
13
65%
137
46%

31
10,4
%

2
10%
31
10,4
%

1
0,3
%

2
6%

16
50%

4
1,3
%

5
25%
81
27,2
%

2
0,7%

Працевлаштований Продо За
Не
за
на
інше вжує кор працю
навча дон
є /
фахом поса
ння
ом немає
ді,
зв’язку
що
вима
гає
вищ
ої
освіт
и
Факультет фізичного
1
1
1
виховання та спорту, 3 33,3
33,3
33,3
особи
%
%
%
Соціально2
1
2
психологічний
40% 20%
40%
факультет, 5 осіб
Факультет культури і
4
1
2
мистецтв, 8 осіб
50% 12,5
25%
%
Факультет економіки і
13
8
7
менеджменту, 30 осіб 43,33 26,67 23,33
%
%
%
Факультет української
7
1
2
4
філології та
50% 7,14 14,28
28,58
журналістики, 14 осіб
%
%
%
Факультет біології,
4
5
географії і екології, 10
40%
50%
осіб
Факультет іноземної
4
1
1
1
4
філології, 11 осіб
36,37 9,09 9,09 9,09%
36,37
%
%
%
%

11
3,7
%

Служ Дог
ба в ляд
ЗСУ
за
дит
ино
ю

1
12,5
%
2
6,67
%

1
10%

100

8. Історико-юридичний
факультет, 34 особи
9. Педагогічний
факультет, 13 осіб
10. Факультет
комп’ютерних наук,
фізики та математики,
7 осіб
11. Медичний факультет,
17 осіб
Разом: 152

14
41,2
%
7
53,8
%

2
5.9%

9
26.5
%
1
1
7,6% 7,6%

5
14.7
%
4
30.7
%

5
71,4
%

1
14,3
%

1
14,3
%

20
13,2
%

4
23,5
%
32
21,1
%

11
64.7
%
68
44,7
%

21
13,8
%

1
0,7%

0
0
%

3
8,8%

1
2,9
%

2
11,8
%
4
6
2,6% 3,9
%

Разом бюджет та контракт
№

Назва спеціальності,
кількість випускників

Разом: 450

Працевлаштований Продо За
Не
Слу
вжує корд працю жба
навча оном
є /
в
ння
немає ЗСУ
зв’язк
у
205
51
52
2
4
113
6
45,6
11,3 11,6 0,4%
0,9 25,1% 1,3%
%
%
%
%

Дог
ляд
за
дит
ино
ю
17
3,8
%

101

Працевлаштування випускників університету денної форми навчання, які
закінчили навчання у травні 2020 року (освітній рівень «магістр»)
1. Факультет біології, географії та екології
Бюджетна форма
№
Назва
Працевлаштовано, з
Продов За
Не
Слу Догл
спеціальнос
них
жує
кор працює жба яд за
ті, кількість
навчан дон / немає
в
дити
за
на
інше
випускникі фахом поса
ня
ом звʼязку ЗСУ ною
в
ді,
що
вима
гає
вищо
ї
освіт
и
1. 103 Науки
2
3
1
3
про Землю /
9
2. 091
5
3
2
Біологія
(Ботаніка) /
10
Разом по
7
0
6
1
0
2
0
3
факультету: 19
36,8 %
0%
31,6%
5,3% 0% 10,5% 0% 15,8
%
Контрактна форма
№
Назва
Працевлаштовано, з
спеціальності,
них
кількість
за
на
інше
випускників фахом посаді,
що
вимагає
вищої
освіти
1 103 Науки про
1
2
. Землю / 3
Разом по
0
1
2
факультету: 3
0%
33,3% 66,7%

Продов За
Не
жує
кор працює
навчан дон / немає
ня
ом звʼязку

Слу Догляд
жба за дитив
ною
ЗСУ

-

-

-

-

-

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%
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Працевлаштування випускників університету денної форми навчання, які
закінчили навчання у червні 2020 року (освітній рівень «бакалавр»)
Бюджетна форма
№

Факультет,
кількість
випускників

1. Факультет
фізичного
виховання та
спорту, 37
2. Соціальнопсихологічний
факультет, 10
3. Факультет
культури і
мистецтв, 24
4. Факультет
економіки і
менеджменту,
22
5. Факультет
української й
іноземної
філології та
журналістики,
115
6. Факультет
біології,
географії і
екології, 39
7. Історикоюридичний
факультет, 17

Працевлаштовано, Продовжує
з них
навчання
за на інш. інше ХДУ Інші
фахом посаді,
ЗВО
що
вимагає
вищої
освіти
5
1
6
14
1
13,5% 2,7% 16,2 37,8% 2,7%
%

За Не Служба Догляд
кор пра- в ЗСУ
за
дон цює /
дитиом немає
ною
звʼяз
ку

2
7
5,4 18,9
%
%

0
0%

3
30
%
0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

2
20%

0
0%

2
20%

3
30%

0
0%

8
33,3%

0
0%

3

11
45,9
%

2
0
8,3% 0 %

7
31,8
%

0
0%

0
0%

1
4,6
%

2
9,1 %

0
0%

15
42
13,0 36,52
4%
%

6
5,2%

3
17
2,6 14,7
%
%

1
0,86%

4
3,47
%

3
7,7
%

2
0
9
5,1% 0 % 23,1
%

0
0%

0
0%

2
12
3
0
0
11,8 70,6% 17,6% 0 % 0 %
%

0
0%

0
0%

12,5
%
7
3
2
31,8% 13,6% 9,1
%
15
13,0
%

12
10,43
%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

25
64,1
%

0
0%

1
2,7 %
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8. Педагогічний
факультет, 61
9. Факультет
комп’ютерних
наук, фізики та
математики, 20
10. Медичний
факультет, 20
Разом: 365

8
13,1%

0
0%

35
57,4
%
15
75%

0
0%

0
0%

0
0%

4
6,6
%
2
10%

1
5%

11
18
%
2
10
%

0
0%

0
0%

4
20%

0
0%

2
10%

8
40%

3
15%

50
13,7
%

16
4,4
%

41
11,2
%

172
47,1
%

17
4,7%

2
0
10 0 %
%
7
50
1,9 13,7
% %

Контрактна форма
№ Факультет, Працевлаштовано, з Продовжує
За
Не
кількість
них
навчання кордо правипускників
за
на інш. інше ХДУ Інші ном цює /
немає
фахом посаді,
ЗВО
звʼязщо
ку
вимагає
вищої
освіти
1. Факультет
0
1
2
7
0
1
4
фізичного
0%
6,7% 13,3 46,7 0 % 6,7 % 26,6
виховання
%
%
%
та спорту, 15
2. Соціально3
0
7
5
0
0
13
психологічн 10,7%
0%
25% 17,9 0 % 0 % 46,4
ий
%
%
факультет,
28
3. Факультет
4
1
9
2
0
0
0
культури і
25%
6,2%
56,3 12,5 0%
0%
0%
мистецтв, 16
%
%
4. Факультет
6
12
6
5
2
6
9
економіки і
12,5
25% 12,5 10,4 4,2% 12,5 18,8
менеджменту,
%
%
%
%
%
5.

48
Факультет
5
української й 9,8%
іноземної
філології та
журналістики,
51

5
9,8%

5
9,8
%

18
3
35,29 5,9%
%

1
1,96
%

14
27,45
%

0
0%

3
4,9 %

0
0%

0
0%

0
0%

1
5%

4
1,1%

8
2,2%

Служ Догба в ляд
ЗСУ
за
дити
ною

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

2
4,2
%

0
0%

0
0%
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6.

Факультет
0
біології,
0%
географії і
екології, 13
7. Історико9
юридичний 24,3%
факультет,
37
8. Педагогічни
4
й факультет, 19,1
21
%
9. Факультет
2
комп’ютерн
12,5
их наук,
%
фізики та
математики,
16
10. Медичний
15
факультет,
51,7%
29
Разом: 274
48
17,5
%

0
0%

2
15,4
%

8
61,5
%

1
2,7%

3
8,1%

2
9,5%
0
0%

1
3,5%
23
8,4 %

0
0%

0
0%

2
15,4
%

0
0%

1
7,7
%

22
2
59,5 5,4 %
%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

7
33,3
%
0
0%

3
14,3
%
7
43,8
%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

4
19,1
%
7
43,8
%

1
4,8
%
0
0%

4
13,8
%
45
16,4
%

4
13,8
%
81
29,7
%

3
10,4
%
10
3,6
%

0
0%

1
3,4%

0
0%

8
2,9%

54
19,7
%

0
0%

Не
прац
ює /
нема
є
звʼяз
ку

Слу
жба
в
ЗСУ

50
13,7
%
54

4
8
1,1% 2,2%

19,7
%
15
104
2,3% 16,4
%

1,8%

Бюджетна та контрактна разом
№
Форма
Працевлаштовано, Продовжує
За
навчання,
з них
навчання
коркількість
за на інш. інше ХДУ Інші доном
випускників фахом посаді,
ЗВО
що
вимагає
вищої
освіти
1. Бюджетна
50
16
41
172
17
7
форма, 365
13,7 4,4 % 11,2 47,1 4,7% 1,9%
%
%
%
2. Контрактна
48
23
45
81
10
8
форма, 274
17,5 8,4 % 16,4 29,7
2,9%
%
%
%
3,6%
Разом: 639

98
15,3
%

39
6,1
%

86
13,5
%

253
39,6
%

27
4,2
%

0
0%

0
0%

1
3,4
%
5
1,8
%

Догляд
за
дити
ною

5

4
13
0,6% 2%

105

Протягом 2020 року Українським культурним центром було проведено
низку заходів:
1. 6 лютого 2020 р. – презентація антології херсонських поетів «Степова
симфонія».
2. 13 лютого 2002 р. – зустріч з представниками Єврейського благодійнообщинного Центру «Хесед Шмуель», присвячена Міжнародному дню жертв
Голокосту (спільно з Науковою бібліотекою ХДУ).
3. 11 березня 2020 р. – Шевченківські читання «Тарасові шляхи».
4. 12 жовтня 2020 року – спільно з Обласною бібліотекою для юнацтва
ім. Бориса Лавреньова організовано відкриття виставки «Світлини для Героїв»,
присвячено Дню захисника України.
5. 13 жовтня 2020 року – до Дня захисника України. Презентація
електронної «Книги памʼяті Героїв Херсощини, полеглих за Україну». На
зустрічі присутні батьки загиблих Героїв Херсонщини Олександр Сторчеус та
Оксана Набєгова.
6. 16 жовтня 2020 року – зустріч учнів випускних класів ЗОШ № 27 з
відомим українським письменником Віктором Вальдом, який є переможцем
престижної літературної премії «Коронація слова». Окрім презентації його
нових книжок, проведено профорієнтаційну бесіду.
7. 20 жовтня 2020 року – Українським культурним центром організовано
зустріч учнів випускних класів Таврійського ліцею мистецтв (м. Херсон) з
відомим українським письменником Віктором Вальдом, який є переможцем
престижної літературної премії «Коронація слова». Окрім презентації його
нових, книжок проведено профорієнтаційну бесіду.
8. 20 жовтня 2020 року – Українським культурним центром проведено
зустріч з учнями Таврійського ліцею мистецтв після перегляду вистави
випускного классу, провведено профорієнтаційну бесіду.
9. 12 листопада 2020 року до Всесвітнього дня боротьби з пневмонією –
зустріч з головним пульмонологом міста, зав.пульмонологічним відділенням
Херсонської міської лікарні ім. Є.Є.Карабєлєша – І.Л. Федаш.
10. 24 листопада 2020 року – підготовлено Годину-сповідь «Несла свій
хрест мовчазно, Україна» до Дня пам’яті жертв Голодомору.
11. Розповідь про події Голодомору в Україні. Фахівці Обласної
бібліотеки для юнацтва ім.Б.Лавреньова з організованою книжковою
виставкою, присвяченою подіям Голодомору.
12. 25 листопада 2020 року – зустріч на платформі zoom з Оленою
Шеремет – перекладачкою, літературознавчинею. Презентація книги Мірослава
Влеклого «Гарет Джонс «Людина, яка забагато знала».
13. 26 листопада 2020 року – участь у презентації книжок херсонської
письменниці Олени Маляренко в бібліотеці-філії №21. Дві книги з авторським
підписом передано до Наукової бібліотеки ХДУ.
14. 27 листопада 2020 року – до Дня вшанування жертв Голодоморів в
Україні – інтерв’ю з Юрієм Капаруліним біля Меморіалу жертвам голодоморів
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та політичних репресій. Покладання квітів та запалення лампадок від колективу
ХДУ.
Спортивно-масова робота
На факультетах університету неспортивного профілю заняття з фізичного
виховання проводяться на І та ІІ курсах по 2 години на тиждень, всього 32
години на рік у якості факультативу. Загальна кількість студентів, які
займаються фізичною культурою та спортом, складає 1457.
Двічі на рік (восени та навесні) у ХДУ проводиться День спорту, під час
якого відбуваються змагання серед студентів факультетів університету з
легкоатлетичного кросу, волейболу, міні-футболу, стрітболу, скелелазіння,
крос-фіту.
Протягом року спортивний клуб розміщував ролики у соціальних
мережах для студентів, які знаходяться на дистанційному навчанні – спортивні
челенджі з видів спорту, руханки, гімнастичні вправи тощо.
На засіданнях вченої ради університету розглядалися питання про стан
роботи з фізичного виховання та спорту серед студентів Херсонського
державного університету-заходи спортивного спрямування (що проведено та
планується провести у гуртожитках університету (спартакіада гуртожитків);
організацію студентських ліг з різних видів спорту (зокрема командних);
організацію «Днів спорту» серед студентської молоді (проводяться двічі на рік
(навесні та восени)), стан матеріально-технічного забезпечення процесу
фізичного виховання та спортивно-масової роботи у виші.
Основні здобутки спортсменів ХДУ:
14-16 лютого 2020 року в м. Дніпро відбувся Чемпіонат України з
Таеквон-до ІТФ. Студентка факультету культури та мистецтв Віолетта
Череднюк посіла 2-е місце.
27 лютого 2020 р. відбулися змагання з шахів за програмою
ХV Універсіади Херсонської області. Дівоча та юнацька команди ХДУ стали
першими.
29 березня 2020 р. в гімнастичній спортивній залі ХДУ відбувся
Особисто-командний відкритий чемпіонат ХДУ з техніки пішохідного туризму.
Захід організував і провів факультет фізичного виховання та спорту ХДУ. 154
спортсмени з Херсонської області стали учасниками цих змагань.
25-26 липня 2020 р. в м. Києві відбувся відкритий чемпіонат України з
бігу на 100 та 50 кілометрів "KYIV ULTRA MARATHON". На ньому студент
факультету фізичного виховання та спорту Данило Стрельченко здобув срібну
нагороду на дистанції 50 км., з результатом 3 год., 22. хв., 41 с.
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8 вересня 2020 р. відбувся чемпіонат України з бойового самбо, на
якому студент факультету фізичного виховання та спорту, Заслужений майстер
спорту України Кучеренко Андрій посів l місце.
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12 вересня 2020 р. студентка другого курсу факультету фізичного
виховання та спорту Валерія Гдаль виборола срібло на Всеукраїнському турнірі
з бразильського джиу-джитсу в Одесі.

13 вересня 2020р. в м. Ковелі відбувся чемпіонат України з
напівмарафону (21097,5 м.), на якому студент факультету Данило Стрельченко
посів 3 мiсце.
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Жирова Орина посіла І місце у Відкритому Кубку України з кіокушин
карате (WKB), який відбувся м. Запоріжжя.

Іван Літвінов завоював І, ІІ та ІІІ місця у різних видах програми на
Чемпіонаті України з кікбоксингу.
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19-20 вересня 2020 р. відбувся командний чемпіонат України з
академічного веслування. В ході змагань студенти факультету фізичного
виховання та спорту вибороли такі місця:
Василенко Вікторія - 2 місце;
Дмитришина Алла - 2 місце
Марцинюк Юрій - 3 місце, 2 місце, 1 місце в різних видах програми;
Танцерев Микола - 1 місце.

26-27 вересня 2020 року в м.Києві проходив XVIII міжнародний турнір
зі спортивної гімнастики Ukrainian International Cup Стели Захарової. Гавриков
Артем виборов срібну нагороду в опорному стрибку серед чоловіків.
7 жовтня 2020 р. проведено традиційний осінній День спорту ХДУ. За
програмою заходу відбулися загальноуніверситетські змагання за Кубок
університету з міні-футболу і волейболу МІХ, особисті змагання з
легкоатлетичного кросу та шахів.
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13 жовтня 2020 р. Данило Стрельченко взяв участь у традиційному
легкоатлантичному забігу "Сьома миля" та у загальній першості посів перше
місце на дистанції 10 км з результатом 33:37.

05-08 жовтня 2020 р. в м. Нові Сад (Сербія) відбувся Чемпіонат світу з
бойового самбо, на якому студент факультету фізичного виховання та спорту,
Заслужений майстер спорту України Андрій Кучеренко посів ІІІ місце.
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9. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ
Чинна вчена рада Херсонського державного університету (далі – ХДУ)
затверджена наказом ректора від 16.10.2020 № 987-Д у складі 47 осіб.
Упродовж 2020 року відбулося 14 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:
- затверджено Правила прийому для здобуття вищої освіти в Херсонському
державному університеті в 2020 році та зміни до них;
- затверджено програми вступних випробувань;
- внесено зміни до структури університету;
- затверджено та внесено зміни до положень, що регламентують діяльність
університету.
Щодо фінансової діяльності ХДУ, то на засіданнях вченої ради заслухано
річний фінансовий звіт ХДУ за 2019 рік та фінансовий план ХДУ на 2020 рік,
затверджена вартість навчання на 2020-2021 н.р. (за кошти фізичних та
юридичних осіб) для:
- студентів Херсонського державного університету (бакалавр, магістр,
іноземні громадяни);
- слухачів у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
(перепідготовка кадрів);
- слухачів у 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 2020 рік;
- затверджено, уточнено, змінено теми дисертаційних досліджень
докторантам, аспірантам, здобувачам, викладачам університету;
- 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 кваліфікаційних робіт (проєктів), виконавців,
наукових керівників, рецензентів у 2019-2020 навчальному році студентів
денної та заочної форми навчання на здобуття ними рівня вищої освіти
«бакалавр»;
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- затвердження тематики кваліфікаційних робіт (проєктів), виконавців,
наукових керівників, рецензентів у 2020-2021 навчальному році студентів
денної та заочної форми навчання на здобуття ними рівня вищої освіти
«магістр» (1 рік 9 місяців);
- затвердження оновлених освітніх програм за рівнями вищої освіти
«бакалавр», «магістр»;
- реалізація програм щодо міжнародної академічної мобільності студентів
Херсонського державного університету.
Рішенням вченої ради присвоєно вчене звання професора Лимаренко Л.І.;
вчене звання доцента Бесчасному С.П., Віннику М.О., Головченку І.В.,
Гончаренко Т.Л., Еделєву О.С., Єрмаковій-Черченко Н.О., Кушнір Н.О.,
Суворовій Т.М., Шкуропат А.В.
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;
- створено меморіальний комплекс і встановлені меморіальні дошки
видатним особистостям університету.
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 2020 року виконано низку робіт із метою подальшого розвитку
матеріально-технічної бази університету.
№
Назва роботи
Термін Відповідальні
виконан
ня
ВІДДІЛ: Інженерно-технічний
Співак О.А.,
головний
інженер
І. Підрядними організаціями в
Вартість
організаційному, технічному та
договору
документальному супроводі та контролі за
проведенням робіт:
1. Проведено капітальні ремонти:
- жіночого
санвузла
на
навчального корпусу №1;

2-му

поверсі 02.2020

247 831,57

08.2020

296 212,00

- частини майданчика прилеглого до будівлі 05.2020
актової зали на території парку ХДУ

170 655,45

- пішохідних
доріжок
прилеглих
рекреаційної зони парку ХДУ

до 03.2020

291 934,51

07.2020

134 200,00

- читальної зали №1 ХДУ;

2.

Зроблено поточний ремонт:
- кабінету першого проректора ХДУ
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3.

Проведено роботи:
- з огородження
басейну ХДУ;

майданчика

біля

будівлі 03.2020

36 200,00

06.2020

4.

5.

6

- з улаштування ганку до приймальної комісії
ХДУ;
06.2020

97 700,00

- з улаштування сходів до входу у приймальну
комісію ХДУ
Виконано роботи:
- з реконструкції паркової зони. Локація №1 04.2020
ХДУ;

107 000,00

- з реконструкції паркової зони. Локація №2 04.2020
ХДУ

131 900,00

- встановлення паркану у гуртожитках №3 та 03.2020
№4
Проведено роботи:
-з
благоустрою
паркової
зони
ХДУ, 04.2020
встановлення альтанки;

70 355,60

- з благоустрою прилеглої території до 06.2020
приймальної комісії ХДУ
Виконання робіт з встановлення комплекту 12.2020
вентиляційного обладнання для лабораторії
ресторанних технологій
ВСЬОГО:
Підрозділ: АГЧ

17 126,26

Будівельно-ремонтні роботи

1.

2.

Спільно з підрядниками були виконані
наступні роботи:
Проведено ремонт приміщень:
- роздягалень та туалетів біля актової зали;
- читальної зали бібліотеки;
- Наглядової ради ХДУ (каб.101);
Капітальний ремонт санвузла (педагогічний
факультет)

03-04.2020
04-06.2020
06.2020
02-03.2020

82 635,88

29 877,95

129 990,00

1 843 619,22
Шорнік В.М.,
керівник
АГЧ
Букарьов
Г.М., пров.
фахівець
АГЧ
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3.

Встановлено:
- спортивний комплекс WORKOUT у парку 06.2020
ХДУ;
- вхідні двері до ІВЦ та спортивної зали ХДУ;
06.2020
- фонтан у парку ХДУ
07.2020

4.

Облаштовано:
- дитячий майданчик на території парку ХДУ;
- сходи до входу в приймальну комісію ХДУ;
- ганок до приймальної комісії ХДУ
Проведено роботи:
- по укладанню водопроводу в парку ХДУ;
- з благоустрою прилеглої до приймальної
комісії території
Власними силами було виконано наступні
роботи:
Встановлено ліхтарі та лавки в парку
університету
Відновлено пожежні шафи в начальних
корпусах №№ 1, 2, 5, 6 університету
Проведено ремонтні роботи:
- часткові - аудиторій № 801, 802, 807, 808
- аудиторії 324 – пофарбовано стіни та замінено
лінолеум (ФФВС);
- кабінету першого проректора Омельчука С.А.
(поточний ремонт);
- входу до ІВЦ;
- кабінету військово-мобілізаційного відділу
Виконано будівельні роботи з покращення
фасаду головного корпусу - фарбування
Проведено:
- ремонт дорожнього покриття біля навчального
корпусу №5;
- ремонтно-реставраційні роботи фортеці в
ботанічному саду ХДУ
Облаштовано:
- парковку у внутрішньому дворі головного
корпусу;
- огорожу майданчика будівельних матеріалів
внутрішнього двору
Виконано роботи:
- з заміни труб водопостачання у підвалі
спортивної зали ХДУ;
- з прокладання труб водогону для поливу
паркової зони;

5.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

05.2020
05-06.2020
06.2020
06.2020
06.2020

07.2020
0506.2020
02-03.2020
07.2020
05.2020
07.2020
05.2020
06.2020

07.2020
06.2020

06.2020
07.2020

06.2020
06.2020
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8.

9.

- з підготовки приміщення Приймальної комісії
ХДУ до вступної компанії
Виготовлено та встановлено:
- металеві двері приміщення машинного
відділення ліфта
Постійне проведення позапланових ремонтновідновлювальних робіт (малярні, теслярські,
сантехнічні, електромонтажні) відповідно до
заявок
відділів,
служб
і
факультетів
університету: заміна замків, ремонт меблів,
дверей, вікон, стелі, підлоги тощо
Електротехнічні роботи

07.2020

07.2020
протягом
року

Каверзін Ю.В.,
пров. фахівець

ІТВ
1.

Навчальний корпус № 1.
Виконано роботи по заміні електроламп у
таких обсягах:
1) Замінено несправні люмінесцентні лампи
на відповідні однотипні - 440 шт.
2) Переобладнання світильників для
використання світлодіодних ламп, заміна
несправних ламп на світлодіодні - 324 шт.
ламп.
3) Замінено несправні електролампи
розжарювання на світлодіодні лампи - 124
шт.
4) Замінено несправні світлодіодні
світильники -198 шт. і світлодіодні панелі 26.
5) Замінено несправні або встановлені
додаткові розетки в аудиторіях і службових
приміщеннях - 35 шт.
6) Замінено несправні вимикачі в аудиторіях,
службових приміщеннях - 23 шт.
7) Встановлені додаткові і замінено
несправні автомати захисту різної
потужності в аудиторіях - 38 шт.
8) Прокладка кабель-каналу для розведення
кабелів до різних електроприладів в
аудиторіях - 85 м
9) Прокладка і заміна несправних кабелів
різного перетину для підключення
електротехнічних приладів в аудиторіях 791 м.

протягом
року
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2.

3.

4.

10) У процесі роботи використовувалися
різні електротехнічні прилади та матеріали
стартери - 4, монтажна коробка - 6, бокс
монтажний - 18 шт., Труба гофрована
різного діаметру - 400 м.
11) Проводилися ремонтні та профілактичні
роботи для забезпечення безаварійної роботи
обладнання.
Навчальний корпус № 2.
протягом
1) Переобладнання світильників для
року
використання світлодіодних ламп в
аудиторіях, заміна несправних ламп на
світлодіодні - 37 шт.
2) Замінено несправні розетки в аудиторіях 2 шт.
3) Замінений несправний вимикач в
аудиторії - 4 шт.
4) Замінено несправні автомати захисту в
аудиторії - 2 шт.
5) Підключення до електричної мережі в
навчальному корпусі № 2 пожежного насоса
басейну 1 - шт.
6) Проводилися ремонтні та профілактичні
роботи для забезпечення безаварійної роботи
обладнання.
Навчальний корпус № 3, 4, майстерні.
протягом
1) Замінений несправний запобіжник і
року
тримач запобіжника в щитовій в корпусі № 4
- 1 шт.
Навчальний корпус № 5.
протягом
1) Замінено несправні люмінесцентні лампи
року
в аудиторії на відповідні однотипні - 19 шт.
2) Замінено несправні світлодіодні
світильники в фойє - 17 шт.
3) Укладання кабелів у коридорі на 5-му
поверсі для підключення світильників - 55 м.
4) Замінено несправні світильники на
аварійних виходах у навчальному корпусі
№5 - 10 шт.
5) Проводилися ремонтні та профілактичні
роботи для забезпечення безаварійної роботи
обладнання.
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5.

6.

7.

8.

9.

Навчальний корпус № 6.
1) Замінено несправні люміносцентні лампи
на відповідні однотипні - 19 шт.
2) Переобладнання світильників для
використання світлодіодних ламп у
коридорах, аудиторіях, службових
приміщеннях, заміна несправних ламп на
світлодіодні - 25 шт.
Надання допомоги при обладнанні
освітлюючими приладами прилеглої території
до гуртожитку № 3, 4.
Парк ХДУ
1) Укладання гофротруби різного діаметру в
траншеї для розведення електрокабелів
різного перетину для облаштування
освітлення парку - 400 м.
2) Прокладка основного кабелю в гофротрубі
- 200 м
3) Розведення кабельної мережі для
підключення освітлення пішохідних доріжок
та іншого електрообладнання - 228 м.
4) Для комутації електроприладів
використовувалися: бокси монтажні - 13 шт.,
Автоматичні вимикачі захисту потужністю
10А, 16А, 25А - 20 шт.,
розетка на DIN-рейку - 13 шт.
5) Підключені паркові світильники - 12 шт.,
Використовувалися світлодіодні лампи - 36
шт.
6) Встановлено світлодіодні прожектори для
освітлення памʼятних фігур - 4 шт.
Ботанічний сад
1) Заміна несправної розетки в кабінеті
директора - 1 шт.
2) Заміна світильника в кабінеті директора 1 шт, заміна ламп в службовому приміщенні
- 2 шт
Басейн і прилегла територія.
1) Для освітлення прилеглої території
басейну встановлені світлодіодні
прожектори 10 Вт - 3 шт, підведений
кабель для підключення шлагбаума - 40 м.
2) Заміна світлодіодних ламп у фойє і над
чашею басейну.

протягом
року

протягом
року
протягом
року

протягом
року

протягом
року
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Забезпечення роботи газового господарства

1.

2.

Надані у плановий відділ розрахунки
прогнозованого споживання природного газу
для потреб дахової котельні головного корпусу
та кафедр хімії у 2020 році (220 100, 00 куб. м.)
1. Підготовлена документація та виконано
супровід договорів з:
- ДП «Херсонгазбуд» ПАТ «Херсонгаз» на
2020 рік про надання послуг з технічної
підтримки систем дистанційної передачі
даних з комерційних вузлів обліку газу,
розташованих за адресами:
- вул. Університетська, 27 (лабораторні
пальники кафедр хімії);
- вул. Гімназична, 34 (газплити гуртожитку
№ 2).
(загальна сума 9720,00 грн)
2) ПП «СМНФ Газкотлоналадка» на:
- технічне обслуговування підвідного
газопроводу дахових котелень учбового
корпусу та гуртожитку ХДУ в І та ІІІ
кварталі 2020 року;
- технічне обслуговування систем обліку
витрат газу, теплообчислювачів SKU-01 (2
шт.), встановлених на вузлах обліку
теплової енергії, контролю загазованості,
аварійної сигналізації та управління
циркуляційними
насосами,
аварійної
сигналізації підпитки і ХВО, автоматичного
контролю та управління котлоагрегатами і
параметрами
котельної,
загального
управління та відключення котельної,
охоронної системи, УГРН-3 дахових
котелень учбового корпусу та гуртожитку
ХДУ у І та ІІІ кварталі 2020 року.
3) АТ
«Херсонгаз»
на
технічне
обслуговування в 2020 році систем
газопостачання і газового обладнання
головного учбового корпусу на суму
15471,92 грн.

Бурмака В.П.,
фахівець ІТВ
ІІ-ї категорії
11.2020

01.2020

01.2020,
07.2020

01.2020

01.2020
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3.

4.

4) ПрАТ «ВФ Україна» про надання
телекомунікаційних
послуг
по
забезпеченню безперебійної передачі
даних з комерційних вузлів обліку газу
ХДУ, розташованих за адресами :
- вул.
Університетська,
27(котельня
головного корпусу);
- вул.
Університетська,
2
(котельня
студмістечка),
на сервер АТ «Херсонгаз»
5) АТ «Херсонгаз» на виконання робіт по
опломбуванню/розпломбуванню
газоспоживаючого обладнання дахових
котелень головного учбового корпусу та
студмістечка в зв’язку з закінченням/
початком опалювального сезону
ПСМНП «Газкотлоспецмонтажналадка» на
виконання поточного ремонту покрівлі,
стіни та заміну ділянок продувочного
газопроводу дахової котельні гуртожитку
№3 (вул. Університетська, 2) на суму 14 600
грн.
ПСМНП «Газкотлоспецмонтажналадка»
на підготовку до повірки та повірку
приладів вузлів обліку споживання
природного газу дахових котелень
університету та студмістечка (датчики
тиску та температури - 4 шт.),
сигналізаторів загазованості (16 шт.) та
коректора СПГ-744 на комерційному
вузлі обліку газу котельні головного
корпусу на загальну суму 19 466, 00 грн
Розроблено
план
організаційно-технічних
заходів з підготовки господарства університету
до роботи в опалювальному сезоні 20202021 рр.
Виконано щомісячну звітність:
- в АТ «Херсонгаз», ТОВ «Кастум» за спожитий
природний газ на потреби котельні головного
корпусу та кафедр хімії, виконано супровід
платіжної документації;
- у МКП «Виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства міста Херсона» за
надані
послуги
з
централізованого

04.2020,
11.2020

04.2020

06.2020

06.2020

протягом
року

протягом
року
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5.

6.

7.

8

водопостачання та водовідведення учбових
корпусів університету та виконано супровід
платіжної документації
Виконано оформлення документації для
державної повірки вимірювальних приладів
системи опалення головного учбового корпусу
та
студмістечка:
манометрів
53
шт.,
тягопаромірів 16 шт.
Виконано оформлення документації та супровід
договору:
- з МПП «ВЄРА» про надання послуг з
перевірки димовентиляційних систем котелень
головного учбового корпусу та гуртожитку,
вентиляційних систем лабораторних кімнат (90
пальників) кафедр хімії;
- з ПП «СМНФ «Газкотломонтажналадка» на
виконання наладки контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики котлів «Колві-650» (2
шт.), «Колві-550» (2 шт.), поточного ремонту та
наладки шафових установок УГРН-3 для
головного корпусу ХДУ та студмістечка на
загальну суму 54792, 00 грн.;
- з ПП «СМНФ «Газкотломонтажналадка» на
виконання поточного ремонту пальника котла
«Колві-550», розташованого у даховій котельні
гуртожитку №3 ХДУ за адресою: м. Херсон,
вул. Університетська, 2., на загальну суму 5078
грн. 00 коп.;
- з ППСМНП «Газкотлоспецмонтажналадка» на
виконання робіт з підготовки до технічного
опосвідчення та технічного опосвідчення котлів
КОЛВИ-550 (2 шт) та КОЛВИ-650 (2 шт)
дахових котелень Херсонського державного
університету та студмістечка на загальну суму
34393,20 грн.
Розроблено план витрат з технічного огляду,
обслуговування та ремонту об’єктів газового
господарства та систем опалення ХДУ та
студмістечка на 2021 рік.
Оформлення:
- актів
перевірки
стану
герметизації
інженерних вводів учбових корпусів та
гуртожитків університету,
- актів перевірки стану та фарбування

06.2020

07.2020

10.2020

01.2020

04.2020
08.2020

листопад
2020

жовтень
2020
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9.

газопроводів,
- актів контрольного огляду газового
господарства.
Ведення
технічної
документації
обслуговуванню газового господарства

по січень
2020 –
грудень
2020

Сантехнічні роботи
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Виконано прочистку грязьовиків (3 шт.),
розширювальних баків (3 шт.) в учбових корп.
№ 1, 5, 3
Виконано заміну 25 м.п. труби стояка
каналізації в підвальному приміщенні
головного корпусу
Виконано ремонт та ревізію запірної і
регулюючої арматури (засувок – 8 шт., вентилів
– 268 шт., кранів – 51 шт.) учбових корпусів №
1, №5
Встановлено батарею опалення в кабінеті №
100 (конференц. зала) головного корпусу ХДУ
Співпраця у прокладанні поливу в парковій зоні
ХДУ (труба ПЕ 80=68 м. п.) – копка траншей
Замінено ділянку теплопостачання у
підвальному приміщенні спортивної зали

Бассараб Г.Ж.,
пров. механік
вересень
2020
Липень
2020
Квітень
2020 –
липень
2020
Червень
2020
Червень
2020
Травень
2020

(Труба поліпропіленова 20=2 м.п.;
Труба поліпропіленова 25=10 м.п.;
Труба поліпропіленова 32=4 м.п.;
Труба поліпропіленова 63=25 м.п.)
7.

Замінено ділянку водопостачання в
лабораторних приміщеннях 8-го поверху
головного корпусу ХДУ (Труба Д 25 АСГ=40
м.п., Труба Д 20 АСГ=56 м.п.)
8. Виготовлені сходинки та поручні для інвалідів
– відвідувачів медичного центру ХДУ
9. Виконано заміну засувки Ø 80 мм на кран
шаровий в учбовому корпусі № 5 та проведено
заповнення системи водою
10. Прокладено ділянку водовідведення від
аудиторії № 823 головного корпусу ХДУ до
мережі каналізації (труба 50=31 м.п.)

Липень
2020

Березень
2020
Червень
2020
Лютий
2020
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11. Проведено заповнення водою системи опалення
головного учбового корпусу після ремонтних
робіт
12. Ремонт вентилів, засувок, заміна труб на
елеваторному вузлі спортзали головного
корпусу
13. Виконано поточний ремонт та заміну
сантехнічного обладнання в учбових корп. №
1, 5, 3 : бачків зливних – 20 шт., змішувачів
води – 5 шт., сифонів – 5 шт.
14. Приміщення та приямки теплових вводів, тех.
підпілля очищені від сторонніх предметів,
сміття
15. Відновлено герметизацію інженерних вводів (4
шт.) учбових. Корп. № 1, №2,№ 3, №5
16. Виконано заміну водомірної рамки учбового
корпуса № 5
17. Виконано прочистку каналізаційних колодязів в
учбових корпусах № 1, № 2, № 5, аудиторному
корпусі

жовтень
2020
Жовтень
2020
січень
2020липень
2020
Жовтень
2020

Жовтень
2020
Травень
2020
Січень
2020 –
липень
2020
18. Виконано демонтаж – монтаж батарей опалення Червень
(4 шт.) в приміщенні ліцею ХДУ (учбовий
2020
корпус № 2)
19. Проведено демонтаж та підготовку до
Липень –
держповірки: манометрів - 53 шт.,
серпень
тягопаромірів – 16 шт.
2020
20. Інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, Періоадміністративно-громадський контроль у
дично
підрозділі; ведення відповідних журналів.
Благоустрій території

1.

Організація та проведення акцій «Благоустрій протягом
території ХДУ» зі студентами університету.
року

2.

Вивезено
з учбових корпусів - 353 шт. протягом
контейнера (ТБО), - 213 м3. листя, гілля та буд.
року
сміття.
Висаджено 77 шт. саджанців дерев та кущів на 03-05.2020
території навчальних корпусів
Проведено:
- обстеження зелених насаджень на території 01.2020-

3.
4.

Скурський
В.В., завідувач
господарської
служби АГЧ
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5.

6.
7.
8.
9.

1.

2.
3.

університету для отримання дозволу на
видалення дерев;
- обстеження та інвентаризацію зелених
насаджень біля навчальних корпусів №№1, 2,
3, 4;
- обрізку сухих дерев (в кількості 72 шт.) та
кущів;
- кронування дерев біля корпусів № 1 та № 2 (в
кількості 42 шт.)
Виконано комплекс робіт:
- з ліквідації наслідків стихійного лиха
(буревіїв) у парку біля головного корпусу;
- очищення квітників від сухостою та опалого
листя;
- з поліпшення родючості ґрунту на ділянках
№6, №7, №5 головного корпусу;
- щодо створення нових клумб біля
приймальної комісії головного корпусу

04.2020
10.2019,

04.2020
постійно
0204.2020
01.2020
02.2020
постійно
11.2020,
03.2020
0911.2020,
0203.2020
10.2020

Очищення квітників від сухостою та опалого
листя.
Виконано роботи по збору, вирощуванню та 10.2020,
збереженню посадкового матеріалу
04.2020
Підготовка приміщення приймальної комісії 06.2020
університету до роботи
Розроблено та зареєстровано в Департаменті
Протягом
екології та природних ресурсів Херсонської
року
обласної державної адміністрації реєстрові
карти об’єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів ХДУ.

ПІДРОЗДІЛ: Навчально-тренувальний
Козаков О.А.,
центр
керівник НТЦ
Ремонт баркаса:
15.01 –
- підйом на берег;
15.02.2020
- ремонт стартера та генератора;
- ремонт основного гребного валу;
- заміна ущільнювачів
Ремонт навісу та покрівлі будинку адміністрації
03–
06.03.20
Благоустрій території, очистка території НТЦ
07–
від сухого листя, санітарна обрізка дерев та
09.03.20
насаджень чагарників (1.4 га)
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Підготовка території НТЦ до весняно-літнього 17.03.2020
сезону:
–
- фарбування альтанок;
01.05.2020
- фарбування фасаду майстерні;
- фарбування вікон та дверей елінгу,
будинку адміністрацї та майстерні;
- фарбування, лакування столів та лавок;
- санітарна обробка дерев
Упорядження території, покіс трави (1.4 га)
04–
08.05.20
Улагодження дна плавального басейну
12–
20.05.20
Проведення технічного огляду мотобота
21–
22.05.20
Очищення акваторії та берега від водоростей
25–
(500 кв.м)
29.05.20
Організація, проведення оздоровчо-спортивного 06.06.2020
відпочинку для співробітників відділу кадрів
ХДУ
Організація, проведення оздоровчо-спортивного 12.06.202
відпочинку для керівного складу ХДУ
0
Організація проведення практичних занять для
15–
студентів факультету фізичного виховання та 19.06.20
спорту
Проведення пленерної практики для студентів 17.06.2020
факультету культури і мистецтв
Упорядження території, покос трави (1.4 га)
22–
26.06.20
Організація, проведення практичного заняття 24.06.2020
для студентів факультету біології, географії та
екології «Дослідження акваторії та вивчення
водоростей»
Організація відпочинку для співробітників 30.06.2020
факультету фізичного виховання та спорту
Проведення
семінару-практикуму
для 03.07.2020
співробітників факультету комп’ютерних наук,
фізики та математики «Фізика за чашкою чаю»
Організація відпочинку для співробітників
01.07–
університету у період літніх відпусток
30.08.20
Очищення акваторії та берегу від водоростей
06–
(500 кв.м)
10.07.20
Заміна
дерев’яних
настилів
понтонів,
13–
фарбування леєрів
31.07.20
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20. Упорядження території, покіс трави (1.4 га)
21. Фарбування спортивного майданчика
22. Заміна дерев’яного настилу плавального містка
23. Упорядження території, покос трави (1.4 га)
24. Оновлення системи пожежогасіння, технічний
огляд та переоснащення мотопомпи
25. Дрібний ремонт груби будинку адміністрації
- чистка сажі;
- зняття старої штукатурки;
- облицювання
26. Упорядження території, покос трави (1.4 га)
27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

1.

13–
16.07.20
03–
05.08.20
10–
12.08.20
13–
16.08.20
18–
25.08.20
01–
10.09.20

13–
16.09.20
Організація
відпочинку
для
студентів 18.09.2020
факультету культури та мистецтв «Спортивнорозважальні заходи з нагоди Дня здоров’я»
Організація
відпочинку
для
студентів 26.09.2020
факультету комп’ютерних наук, фізики та
математики «Посвята в першокурсники»
Проведення виховного заходу факультету 02.10.2020
фізичного виховання та спорту «Посвята в
студенти»
Прогулянка на байдарках у рамках проведення 05.10.2020
спортивно-виховного заходу студентським
містечком
Проведення виховного заходу історико- 09.10.2020
юридичного факультету «Посвята в студенти»
Підготовка до зимового періоду, збір сезонного
15–
інвентарю
20.10.20
Прибирання території НТЦ від сухого листя
22–
30.10.20
ПІДРОЗДІЛ: Ботанічний сад
Сушинська
Н.І., директор
ботсаду

Забезпечення збереження та розвитку
матеріально-технічної бази ботанічного саду
Надходження коштів від надання платних 01.2020 –
послуг на території підрозділу за касовим 11.2020
апаратом складають
163 900,00
грн (з ПДВ)
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2.
3

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Проведено щомісячне технічне обслуговування
PPO MINI –T 400ME
Отримано благодійні внески:
- матеріалами на суму 1 448,60 грн.
- коштами на суму 200,00 грн.
Придбано посадковий матеріал на суму
99 163,00 грн.
Передано рослинний матеріал деревних та
багаторічних
трав’янистих
рослин
для
озеленення території ХДУ (255 шт.):
- Хризантеми – 100 шт.
- троянди – 63 шт;
- лаванда – 6 шт;
- розмарин – 1 шт;
- туя західна – 10 шт.;
- саджанці ялівцю – 75 шт;
- маргаритки та айстра вересковидна та
інші багаторічні трав’янисті рослини.
Укомплектовано пожежний щит на суму
2 320,00 грн.
(2 вогнегасники ВП – 5(з), 1 брезент
вогнестійкий (кошма); 2 сокири пожежні; 2
лопати; 1 лом)
Завезено з університету:
- плити бетонні - 85 шт.
- піаніно б/у - 1 шт.
- пуфики - 10 шт.
Виконано поточний ремонт даху частини
складського приміщення
(електрощитова):
перекладено шифер б/у
Косметичний ремонт ділянок:
- ландшафтна модель «Херсонська фортеця в
мініатюрі», «Музей національних культур»;
- виконано поточний ремонт мініатюр;
- пофарбовано
металеві
конструкції
та
мініатюри
Проведено прибирання електрощитових
Проведено перевірку мережі електропостачання
та електрообладнання
Виконано поточні ремонтні роботи системи
поливу, електропостачання та опалення
Встановлена огорожа навколо господарського
двору для запобігання проникнення сторонніх
осіб

01.2020 –
11.2020
01.2020 –
11.2020
01.2020 –
11.2020
01.2020 –
11.2020

01.2020

01.2020
11.2020
11.2020
04.2020

05.2020

08.2020
08.2020
01–
11.2020
02.2020

129

14. Поновлено огорожу (встановлено бетонні 11.2020
плити) працівниками гаражного кооперативу
«Залізнодорожник» з боку АТП
15. Виконано комплекс робіт з догляду за зеленими 01–
насадженнями (полив, рихлення ґрунту, 11.2020
видалення бур’янів):
- на прилеглій території (2 га);
- на території підрозділу (6 га)
16. Проведена чистка газонів, 0,84 га
04.2020
17. Проводиться
регулярне
прибирання 01–
адмінбудівлі та місця загального користування 11.2020
Упровадження енергозберігаючих технологій (Концепція зеленого офісу)
1. Витрати
паливно-мастильних
матеріалів Протягом
зведено до мінімуму за рахунок використання року
електричної косарки та покосів ручними
косами:
- використано лише 20 л. бензину в основному
для утримання прилеглої території у
належному санітарному стані;
- покоси електричною косаркою 2 рази на
тиждень – 1 га;
- видалення бур’янів для підготовки ділянок
проводилось
в
основному
ручним
культиватором
2. Упроваджені
принципи
"безвідходного 02–
виробництва»:
04.2020
- Пересіяна компостна купа. Органічні
добрива
(компост)
використані
для
приготування землесумішей для розсади,
кімнатних
рослин
та
підживлення
декоративних рослин.
Створення мережі рекреаційної та туристичної інфраструктури
1. Проведено впорядкування ділянки хризантем:
2
- Створена овальна клумба площею 60,5 м
05–09.2020
- Сформовано 5 нових композицій;
09–10.2020
- проведення маркування сортів
11.2020
2. Підготовка
території
для
проведення 08.08.2020
урочистого заходу (весільна церемонія)
3. Розширено
експозиційну
ділянку
2
«Тюльпанарій» площею 314 м :
10–
- підготовка ґрунту та розмітка території;
11.2020
- висаджено 2218 шт тюльпанів, 51 шт.
нарцисів (8 сортів), ірисів 280 шт. (5 сортів),
іфейон
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Поповнені колекції троянд на 25 сортів,
колекція хризантем – 29 сортів, тюльпанів – 12
сортів, ірисів – 2 видами 7 сортів
На ділянці «Екоогород» площею 40 м2
висаджено 15 видів рослин
Розпочато створення Кургану на експозиційній
ділянці «Степ»:
- проведено розмітку території;
- розпочато нарощення тіла кургану;
- висаджено 15 видів степових рослин
Розпочато
створення
ділянки
«Сад
коренепластики»:
- Завезено та встановлено 4 кореня на липовій
алеї;
- Розпочато зачистку коренів
Розпочато створення ділянки «Сад каміння»
площею 130 м2
Проведено чистку велосипедного маршруту
довжиною 500 м від сухостою по периметру
саду за допомогою волонтерів
Створено декоративні вироби, композиції за
технологією Ленд-арту з залишків каміння,
сухих дерев, інших рослин та розміщені на
експозиційних ділянках
Створено умови для Анімалотерапії, а саме безпечного спостереження відвідувачами за
життям птахів та тварин:
- завезено 10 цесарок, які вільно співіснують з
фазанами та іншими представниками фауни
ботсаду;
- створено тимчасову атракцію «Хуторок
львіногривих кроликів»
Створено нові арт-об’єкти та фотозони:
- Намальована композиція «Сакура»;
- «Квітуче піаніно»;
- «Хеловін»
Проведено ремонт та відновлення атракцій

04–
11.2020
05.2020

04.2020

06.2020

07.2020
0104.2020,
11.2020
Протягом
року

04.2020

07.2020

03.2020
10.2020
30.10.2020
13.
1011.2020
Еколого-просвітницька діяльність
1. Продовжується співпраця з представниками 01.2020
ЗМІ, які освітлюють роботу ботанічного саду. 11.2020
Створено 12 відеороликів
2. Створено сторінки Ботанічного саду на сайті 03.2020 –
університету, в Instagram, на яких регулярно 11.2020

Згідно з
проєктом
утримання
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3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

оновлюється
інформація
про
діяльність
підрозділу
Створено 213 публікацій на офіційних
сторінках у соціальних мережах
Проведена робота з відвідувачами з питань
надання платних послуг та діяльності
Ботанічного саду особисто та за телефоном
Проведено 4 фото-зйомки в рамках проєкту «У
фокусі Сім’ї» згідно з листом від ГО «Дерево»
Проведено зйомку відеоролика «Смак Херсона»
згідно з листом Управління культури
Херсонської міської ради
Проведено зйомку соціального відеоролика
згідно з листом Управління культури
Херсонської міської ради
Проведено захід «Плакатні майстерні»

Проведено День відкритих дверей наукового
учнівського товариства «Логос» Малої академії
наук учнівського товариства «Логос» ХЦДЮТ
10. Проведено заняття гуртка секції МАН
«Ботаніка та агрономія».
Досягнення вихованців гуртка:
- І
місце
в
категорії
(секції)
«Сільськогосподарське
дослідництво
та
винахідництво» Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських
проектів
еколого-натуралістичного
напряму (вікова категорія 12-15 років
включно) отримав вихованець гуртка Ситнік
Ярослав
Дмитрович
з
проєктом
«Дослідження впливу органічних добрив на
формування біометричних показників та
урожайності гібридів кукурудзи» (96 балів).
- І місце
на Всеукраїнському зльоті
учнівських бригад, який проходив в
Інституті зрошуваного землеробства НААН.
Підготовлено 2 роботи до І етапу сесії
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України
11. Внесено зміни на сторінках ботанічного саду та
на сайті університету в зв’язку зі зміною назви
підрозділу

01.2020
11.2020
01.2020
11.2020
07-08.202
07.2020

Благодійний
захід
Благодійний
захід

07.2020

Благодійний
захід

09.2020

Благодійний
захід
Благодійний
захід

09.2020

09.2020 –
11.2020
10.2020

11.2020
11.2020

11.2020
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12. Проведено 22 екскурсії (344 особи), для учнів, 01.2020 –
студентів закладів освіти м. Херсон й області та 11.2020
мешканців міста
13. Проведено «Бал хризантем»
10.2020 –
11.2020
14. Проведено
2
зйомки
ділянок
саду 04.2020
квадрокоптером, підготовлено відеоролики та
викладено на сторінках ботанічного саду
15. Створення групи «Волонтери ботанічного саду 01.2020 –
ХДУ»
11.2020
Інтродукція рослин, наукова діяльність
1. Опубліковано 3 наукові статті, а саме:
1. Сушинська Н.І., Коршиков І.І. Устойчивость 02 2020
к абиотическим и биотическим факторам в
условиях степной зоны украины / Danish
Scientific Journal (DSJ) 32, 2020 vol. 2, p.12-16.
2. Коршиков І.І., Сушинська Н.І., Сезонна 01.2020
динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів
у строкатолистих форм Berberis thunbergii
DC./ Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. 01.2020
Біол., 2019, № 3 (77): 59-64. doi:
10.25128/2078-2357.19.3.8
3. Сушинська Н.І., Коршиков І.І. (2019).
Вміст фотосинтетичних пігментів у листках 02.2020
різних
за
їх
забарвленням
форм
Berberis thunbergii в умовах Херсонщини.
Чорноморськ. бот. ж., 15 (4): 362–370.
doi: 10.32999/ksu1990553X/2019-15-4-5
Підготовлено до друку, відправлено у редакцію
журналу «Фізіологія рослин і генетика» стаття
Сушинської Н.І., Коршикова І.І. Сезонна
динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів у
листках декоративних форм Berberis thunbergii
DC. в умовах посушливого Степу.
2. Продовжуються досліди з вивчення еколого- 01біологічних особливостей барбарису Тунберга 11.2020
(Berberis thunbergii DC.) в умовах Півдня
України:
- Насіннєва продуктивність;
- Насіннєве розмноження;
- Вегетативне розмноження
3. Колекцію барбарису Тунберга поповнено 3 04.2020
сортами: 'Orangе Dream', 'Red Carpet', 'Gold
Alita'

Волонтери
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.

Проведено
досліди
з
вегетативного 01розмноження
деревних
та
багаторічних 11.2020
трав’янистих рослин:
- деревні - 26 видів;
- багаторічні – 16 видів.
Проведено досліди з дорощування цибулин 01тюльпанів (15 ящиків)
11.2020
Проведено досліди з насіннєвого розмноження 01однорічних трав’янистих та деревних рослин, 11.2020
висіяно 47 видів
Проводиться дослід із вирощування екзотичних 01культур із насіння (18 видів)
11.2020
Колекції поповнено 69 видами (111 сортів)
01рослин
11.2020
Проводиться пасовищний експеримент на 01ділянці «Степ» за участю копитних тварин 11.2020
(віслюків та кобили)
Підтримка наукового та освітнього процесу
Розпочато розробку віртуальної екскурсії 03.2020
Ботанічним садом спільно з викладачами
університету
Викладачами
університету
згідно
з 06.2020,
навчальними планами на території підрозділу 10.2020
проведено 12 навчально-польових практик та
занять зі студентами факультету «Біології,
географії, екології»
Участь
в
інтернет-конференції
«Огляд 18.11.2020
матеріально-технічної
бази,
що
використовується під час реалізації заявленої
для акредитації ОП» в рамках акредитаційної
експертизи освітньої програми «Біологія» (ID
ЄДЕБО 2482) другого (магістерського) рівня
вищої освіти
Вирощування посадкового матеріалу
Укрито рослини агроволокном на зимовий 01.2020
період (лаванда, хризантема, евкаліпт, гранат,
троянди штамбові)
Обладнано бокс для вирощування екзотичних 01.2020
рослин з насіння
Проведено комплекс робіт по дорощуванню та 01розмноженню рослин у зимовий період в 02.2020
ящиках у парнику
Прикопано 40 гілок ялівцю для отримання 04.2020
саджанців
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5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Облаштовано
частково
вегетарій
для 05живцювання та дорощування рослин
06.2020
Вирощено та висаджено 2953 одиниць 07.2020 –
посадкового матеріалу в ботанічному саду 11.2020
багаторічних, однорічних трав’янистих та
цибулинних рослин
Вирішення питань щодо території та оформлення
документації дозвільного характеру
Проведено
перейменування
структурного 07.2020 –
підрозділу з «Агробіостанція-ботанічний сад 11.2020
ХДУ» на «Ботанічний сад ХДУ»
Проведено підготовку матеріалів, обговорення 07.2020
відповіді на лист від Регіональної філії
«Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця»
Проведені
підготовчі
роботи
щодо 07.2020 – Проєкт
переоформлення та затвердження положень про 11.2020
рішення про
структурний підрозділ та об’єкт ПЗФ
перейменуван
ня об’єкту
ПЗФ передано
до
облдержадмін
істрації
Готується пакет документів для вирішення 05–
питання території Ботанічного саду та 07.2020
отримання охоронного зобов’язання, лімітів та
дозволів
Укладено договір з СЄС на проведення аналізів 06.2020
води з артсвердловини
Укладено договір з «Ріко» на обслуговування 02.01.2020 342 грн.
касового апарату на суму 4 104,00 грн.
щомісячно
Укладено договір з ПП «Світ Пожтехніки» на 29.01.2020
суму 2 320,00 грн.
Укладено 7 договорів на отримання
посадкового матеріалу на суму 99 163,00 грн.:
ФОП «Чебукіна О.М.» туї, гортензія – 5 850,00 29.01.2020
грн.
ФОП «Величко М.В» троянда (135 шт.) –
29.01.2020
6 750,00 грн.
ФОП «Чебукіна О.М.» тюльпани (1816 шт.) –
21.07.2020
14 284,00 грн.
ФОП «Чебукіна О.М.» іриси (280 шт.), садж.
02.10.2020
суничного дерева арбутус (3 шт.) – 1 819,00
грн.
ФОП «Чебукіна О.М.» лаванда (250 шт.),
02.10.2020
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хризантема (200 шт.) – 20 000,00 грн.
ФОП «Чебукіна О.М.» бузок «Аромат щастя» (2
шт.) – 710,00 грн.
ФОП «Чебукіна О.М.» лаванда (565 шт.),
лаванда сортова (300 шт.), цибулини тюльпанів
(1000 шт.), саджанці троянд (100 шт.), саджанці
півонії (20 шт.) – 49 800,00 грн.
ПІДРОЗДІЛ: Басейн

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Придбання абонементів на відвідування
басейну
Придбання одноразових абонементів на
відвідування басейну
Заняття школи плавання Обласної федерації
плавання під керівництвом І. Глухова
Плавання учнів ліцею ім. О.В. Мішукова при
ХДУ

19.10.202
0
11.11.202
0

протягом
року
протягом
року
протягом
року
січеньберезень
2020
Індивідуальні заняття з тренером
протягом
року
Тренування дітей з обмеженими можливостями січеньХерсонської міської організації матерів дітей- березень
інвалідів «Серце матері» під керівництвом 2020
Л. Харченко-Баранецької
Тренування групи дітей з вадами слуху під протягом
керівництвом Н. Шкуропат
року
Заняття школи плавання «Алькор» під протягом
керівництвом С. Середенка
року
Тренування дитячого клубу фізичної підготовки червень№ 4 під керівництвом О. Жирова
серпень
2020
Заняття школи плавання під керівництвом червеньО. Бербасової
серпень
2020
Тренування групи дітей з обмеженими вересеньможливостями під керівництвом Л. Харченко- грудень
Баранецької
2020
Тренування чемпіонки Європи з плавання серед січеньпаралімпійцев,
члена
збірної
команди березень
паралімпійців України – Ганни Гонтар
2020
Оздоровче плавання для студентів ХДУ вересень(понеділок-пʼятниця)
грудень
2020

Ларієнчук С.М.,
ст.адміністра
тор

570 чол.
250 чол.
300 чол.

31 чол.
15 чол.

10 чол.
25 чол.
10 чол.

10 чол.

5 чол.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Відвідування
басейну
викладачами
співробітниками
Заняття студентів факультетів університету

та протягом
року
протягом
року
Змагання серед студентів ХДУ на кубок ректора лютий
університету
2020
Змагання серед журналістів м. Херсон
червень
2020
Відкриті заняття шкіл плавання
протягом
року
Обласні змагання з плавання
лютий
2020
Проведення консультацій щодо відвідування протягом
басейну та розкладу роботи
року
Ведення сторінки басейну на сайті та в протягом
соцмережах
року
ПІДРОЗДІЛ: СОТ «Буревісник»
Укладання договорів:
- з комунальними підприємствами смт. Лазурне;
- на вивіз ТПВ з суб’єктами підприємницької
діяльності
Прибирання території та роботи з очищення і
вивезення стихійних звалищ, покіс трави на
прилеглих ділянках;
прибирання
території
пляжу
СОТ
«Буревісник»
Виконано роботи:
- з ремонту водонапірної вежі;
- з заміни глибинного водяного насоса
Заміна водопроводу біля буд.№№ 19, 20 – 64 м
Здійснено поточний ремонт пішохідних
тротуарів
Проведено профілактичні роботи:
- з промивки споруд та водогонів, які
транспортують питну воду до об’єктів по
оздоровчому закладу
Виконано роботи з профілактики та ремонту:
- водопостачання та водопровідної арматури
їдальні та кухні;
- водопостачання та водопровідної арматури в
будинках та вагончиках для проживання

0405.2020
0409.2020
0509.2020
06.2020
09.2020
06.2020

06.2020

05.2020
06.2020

Плетньов С.І.,
керівник

137

8.

Проведено роботи:
- щодо електротехнічних вимірів - 10 592,85
грн.;
- технічно-профілактичні роботи зовнішнього
освітлення СОТ «Буревісник»;
- технічне обслуговування
кондиціонерів
(вибірково)
9. Проведено обстеження акваторії моря та пляжу
на предмет вибухових речовин – 3 990,00 грн.
Обладнання пляжу інформаційними щитами із
зазначенням місць, заборонених для купання в
літній період.
Виготовлено та встановлено вежу рятувального
поста на території пляжу
10. Проведено:
- ремонт покрівлі будинків №№ 1,16, 23; 20;
літнього клубу та складів;
- роботи з очистки зливостоків
11. Вапняна побілка фасадів буд.№№ 14; 15; 16; 17;
18; 23
12. Проведено ремонт та фарбування альтанок та
лавок
13.
Проведено ремонт:
- приміщення їдальні (стеля, стіни та підлога);
- медичного ізолятора

05.2020
06.2020
06.2020

06.2020
05.2020
06.2020
0607.2020
05.2020
06.2020
06.2020
0506.2020
06.2020

14. Проведено поточний ремонт кімнат у буд. № 18
05.2020
та № 2/4 (поклейка шпалер)
15. Проведено технічно-профілактичні роботи
06.2020
кухонного обладнання СОТ «Буревісник»
16. Проведена робота по отриманню сертифікатів з
послуг на проживання та харчування – 10 06.2020
000,32 грн.
17. Проведено
роботи за системою НАССР
09пройдено три етапи) – 36 590,40 грн.
10.2020
18. Проведено роботи по встановленню та
підключенню бездротової мережі WI-FI – 24 08.2020
300,00 грн.
19. Проведено роботи по встановленню і монтажу
11.2020
кондиціонерів у буд.20 – 17 500,00 грн.
20. Оздоровлено 686 осіб, у т.ч. від профспілки протягом
університету – 263
сезону
21. За кошти університету придбано:
06 безкаркасні крісла «Груша» – 57 шт.,
07.2020

138

кондиціонери – 5 шт.,
холодильники – 12 шт.
ПІДРОЗДІЛ: Студентське містечко

1.

Капітальний ремонт та комплектація душових
кімнат правої сторони 2-5-го поверхів
гуртожитку №2
2. Встановлення паркану на території гуртожитків
№3 та №4
3. Розширено систему відеоспостереження
гуртожитків №2 та №3
4. Пожежна безпека:
- укладання протипожежного покриття довкола
котельні на даху (гуртожиток №3);
- виконано профілактично-ремонтні роботи в
центральній
щитовій
та
електрощитках
освітлення в гуртожитках № 2 та № 3 (заміна
трансформаторів току);
- укомплектовано пожежний щит у гуртожитку
№2
5. Укладено магістральний електричний кабель у
гуртожитку №2
6. Ремонт будівлі котельні на даху гуртожитку №3
7. Капітальний ремонт ліфта із заміною ліфтової
кабіни у гуртожитку № 3
8. Косметичні ремонти:
- 82 студентських кімнат;
- холів, коридорів, блоків, кухонь, душових та
туалетних кімнат.
Оздоблено малюнками холи 6-8 поверхів
гуртожитку № 3
9. Переоснащення кухонь:
- у гуртожиток №2 придбано 4 комбіновані
плити, 8 електричних чайників, 1 мікрохвильова
піч;
- у гуртожиток № 3 - 3 електричних чайники, 2
мікрохвильові печі;
- у гуртожиток № 4 – 6 електричних чайників, 1
мікрохвильову піч
10. Організація гарячого водопостачання:
- у гуртожитку №3 забезпечено гарячою водою
додатково 90 мешканців. Усього у гуртожитку –
46 водонагрівачів.

Малишева
Д.О.,
директор СМ
Протягом
року
01.2020

Протягом
року

07.2020
05.2020
01.2020
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року
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11.

12.

13.

14.

- у гуртожитку № 4 забезпечено гарячою водою
додатково 35 мешканців. Усього у гуртожитку –
83 водонагрівачі.
- гарячим водопостачанням забезпечено: 21
кухня (75%) гуртожитку №3 та №4
Проведено розведення труб гарячої води Протягом
кухонних приміщень з 9 по 3 поверхи (сторона
року
1-2)
Замінено 4 балконних блоки, встановлено 30 Протягом
металопластикових вікон у житлових кімнатах,
року
у приміщеннях кухонь, санвузлах
Роботи з енергоефективності:
Протягом
- замінено лампи в студентських кімнатах на
року
енергозберігаючі;
- у місцях загального користування частково
відремонтовано та замінено 45 од. LEDсвітильників та світлодіодних ламп;
- проведено заміну LED прожекторів на
прилеглій території (4 шт.)
Встановлення захисного органічного скла на 06.2020
вахтах гуртожитків.
Глущенко О.О.,
ПІДРОЗДІЛ: Плановий відділ
начальник

відділу
1.

2.

3.

4.

Перевірка та коригування посадових окладів,
ставок погодинної оплати праці в системі ІАS
науково-педагогічного персоналу, у кількості
1258 шт.
Внесення змін до програми IAS відповідно до
директивних наказів:
- про зміни штатного розпису, у кількості 154
шт.
-про зміни навчального навантаження, у
кількості 584 шт.
Підготовлено та підписано накази про зміни
штатного розпису, перейменуванню посад та
призначення
відповідальних
за
ведення
табельного обліку у підрозділах; рапорти,
аналітичні та службові записки, в кількості 567
шт.
Здійснено розрахунок та підготовлено до
затвердження калькуляції згідно з рапортами в
кількості 189 шт.

постійно

постійно

постійно

постійно
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5.

Підготовлено
документи студентів ХДУ з
числа
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування та дітей, які
знаходяться під опікою (піклуванням) у
кількості 57 шт.
6. Підготовлено довідки за спеціальним та
загальним фондами, рахунки за дорученням про
зміни до кошторису та плану використань
відповідно до службових записок, у кількості
115 шт.
7. Розрахунок академічної різниці згідно заяв
студентів, які навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, у кількості 254 шт.
8. Підписання:
- заяв співробітників ХДУ – працевлаштування
та звільнення, переукладання трудових
договорів, у кількості 4 845 шт.;
- заяв співробітників ХДУ на участь у конкурсі
на заміщення вакантної посади, в кількості 124
шт.;
- рапортів, службових подань співробітників
ХДУ, у кількості 174 шт.
9. Підготовлено розрахунок та проведено аналіз
планових та фактичних витрат по заробітній
платі, комунальним послугам та іншим
видаткам за загальним та спеціальним фондами
університету та його структурним підрозділам
(щомісяця)
10. Підготовлено аналіз основних економічних
показників по університету та його окремим
підрозділам, у кількості 54 шт.
11. Підготовлений та переданий до Обласного
управління статистики статистичний звіт з
праці за формою № 1-ПВ Затверджено Наказом
Держкомстату від 10.06.2016 № 90.
12. Підготовлено та передано до Міністерства
освіти і науки України кошторис на 2020 рік за
бюджетними програмами 2201160 "Підготовка
кадрів закладами вищої освіти та забезпечення
діяльності їх баз практики" та 2201190 "Виплата
академічних стипендій студентам (курсантам),
аспірантам, докторантам закладів фахової
передвищої та вищої освіти" та розрахунки до
них

постійно

постійно

постійно

постійно

Постійно

Постійно

щомісяця
та за
кожний
квартал
08.0110.01.2020
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13. Підготовлено та передано до Міністерства
освіти і науки України штатний розпис
університету на 2020 рік
14. Підготовлено та передано до Міністерства
освіти і науки України лист щодо збільшення
фінансування університету на 2020 рік
15. Підготовлено та передано до Державної
Казначейської служби України у Херсонській
області інформацію щодо мережі розпорядників
та одержувачів коштів державного бюджету на
2020 рік
16. Підготовлено та передано до Міністерства
освіти і науки України лист щодо надання
інформації про вартість підготовки здобувачів
вищої освіти.
17. Підготовлено аналіз надходжень коштів від
спонсорської допомоги університету та його
підрозділів з 2018 по 2019 рік
18. Підготовлено та передано до Міністерства
освіти і науки України штатний розпис
університету з 01.03. 2020 року
19. Підготовлено та передано до Міністерства освіти
і науки України відповідь на лист № 1/9-121 від
26.02.2020 щодо надання інформації з метою
здійснення розрахунків видатків бюджетної
сфери на основі Єдиної тарифної сітки.
20. Розрахунок та аналіз планових витрат по
університету у 2020 році за фондами (загальний
та спеціальний фонд), тис. грн. на вересень
місяць 2020 року.
21. Проведення розрахунків до штатного розпису у
звʼязку зі скороченням фінансування ХДУ на
4 434 023 грн.
22. Підготовлено та підписано накази про зміни у
штатному розписі № 321-Д від 01.04.2020 на
підставі рішення Президії ректорату ХДУ
протокол від 13.02.2020 та враховуючи, що
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від
24.12.2019 «Про розподіл видатків державного
бюджету між закладами вищої освіти
показників
їх
освітньої,
наукової
та
міжнародної діяльності» фінансування вузу по
загальному фонду на 2020 рік зменшено на
суму 4 423 777 грн.

08.0110.01.2020
28.0130.01.2020
28.0130.01.2020

13.02.2020
20.02.2020
24.0228.02.2020
02.0306.03.2020
02.0306.03.2020

27.03.2020

30.0324.04.2020
01.04.2020
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23. Підготовлено та підписано накази про зміни у
штатному розписі від 08.04.2020 № 342-Д на
підставі рішення вченої ради Херсонського
державного
університету
протокол
від
24.02.2020 №8 відповідно до наказу від
02.03.2020 №237 «Про зміни в структурі ХДУ»
та службових і рапортів факультетів.
24. Підготовлено та підписано розрахунки вартості
путівок для відпочиваючих СОТ «Буревісник»
на 2020 рік
25. Підготовлено та підписано розрахунки вартості
трьохразового харчування на день у СОТ
«Буревісник» на 2020 рік
26. Підготовлено та підписано розрахунки вартості
навчання на підготовчому відділенні для
громадян
України
Центру
довузівської
підготовки
та
роботи
з
іноземними
громадянами (курс «Інтенсив»)
27. Підготовлено та підписано наказ від 21.05.2020
№ 450-Д про затвердження Формули розподілу
видатків державного бюджету на підготовку
фахівців між факультетами ХДУ
28. Робота по попередньому плануванню штатної
чисельності
науково-педагогічного
та
навчально-допоміжного
персоналу
по
факультета на 2020-2021 н.р.
29. Підготовка та проведення засідань робочої
групи з урегулювання питань щодо приведення
у відповідність до вимог законодавства
основних фінансових документів відокремлених
структурних
підрозділів
Херсонського
державного університету – Генічеського
фахового коледжу та Бериславського фахового
педагогічного
коледжу
імені
В.Ф. Беньковського.
30. Розрахунок
та
коригування
фактичних
надходжень по університету за 2019 та 2020
календарний рік (згідно вартості навчання за
2019, 2020 -2021 навчальний рік, з урахуванням
індексу інфляції 4,1%)
31. Проведення розрахунків по фінансуванню
факультетів
ХДУ
по
загальному
та
спеціальному фондам разом з нарахуванням
відповідно до постанови КМУ від 24.12.2019

08.04.2020

04.0508.05.2020
04.0508.05.2020
04.0508.05.2020

21.05.2020

Липеньсерпень
2020 року

Липеньсерпень
2020 року

09.0612.06.2020

09.0612.06.2020
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

№1146 «Про розподіл видатків державного
бюджету між закладами вищої освіти на основі
показників
їх
освітньої,
наукової
та
міжнародної діяльності»
Проведення
розрахунків фонду заробітної
плати деканів на 2020 рік
Підготовка
розрахунків
штатного
розпису(перший тарифний=2 394 грн та
мінімальна з/плата=5 159 грн) для підготовки
проекту доходів і видатків за бюджетною
програмою 2201160 на 2021 рік
Підготовка розрахунків по фінансуванню
факультетів
ХДУ
по
загальному
та
спеціальному фондам разом з нарахуванням
відповідно до постанови КМУ від 24.12.2019
№1146 «Про розподіл видатків державного
бюджету між закладами вищої освіти на основі
показників
їх
освітньої,
наукової
та
міжнародної діяльності»
Підготовка розрахунків вартості навчання
підготовки до ЗНО у Центрі довузівської
підготовки
та
роботи
з
іноземними
громадянами на 2020-2021 н.р.
Підготовка розрахунків вартості навчання в
відділенні «Спецкласи» на 2020-2021 н.р. в
Центрі довузівської підготовки та роботи з
іноземними громадянами
Розрахунки вартості навчання у відділенні
«Спецкласи» (індивідуальні групи) на 20202021 н.р. в Центрі довузівської підготовки та
роботи з іноземними громадянами
Підготовка вартості навчання для студентів,
яких переведено на 2, 3 та 4 курси ступеня
вищої освіти «бакалавр», та 2 курсу ступеня
вищої освіти «магістр» у 2020-2021 н. р. з
індексом інфляції 4,1 % (офіційно визначений
рівень інфляції за попередній 2019 календарний
рік) (крім іноземних громадян)
Підготовка розрахунків вартості навчання
підготовки до ЗНО в Центрі довузівської
підготовки
та
роботи
з
іноземними
громадянами на 2020-2021 н.р.
Підготовлено та відправлено відповідь на лист
МОНУ від 11.06.2020 № 13.2/68-20 щодо

09.0612.06.2020
29.06.2020
р

15.0619.06.2020

15.0619.06.2020

15.0619.06.2020

15.0619.06.2020

22.0626.06.2020

29.06.2020
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40.

41.

42.

43.

44.

проекту доходів і видатків спеціального фонду
на 2021 рік за КПКВК 2201160
Підготовлено та відправлено відповідь на лист
МОНУ від 22.06.2020 № 1/9-335
щодо
підготовки бюджетного запиту на 2021 рік по
спеціальному фонду за КПКВК 2201160
Перейменування й обʼєднання кафедр та
факультетів, створення посад у системі IAS
згідно наказів № 342-Двід 08.04.2020 та № 237Д від 02.03.2020 року.
Підготовлено розрахунки вартості навчання на
курсах «Інтенсив» (3 предмети) на 2020-2021
н.р. в Центрі довузівської підготовки та роботи
з іноземними громадянами.
Підготовлено розрахунки вартості навчання на
курсах «Інтенсив» (4 предмети) на 2020-2021
н.р. в Центрі довузівської підготовки та роботи
з іноземними громадянами.
Підготовлені звіти діяльності помісячно за
2019-2020 рік по:
- університету без підрозділів;
- університету з підрозділами;
- «Басейн ХДУ»;
- студентському містечку;
- Центру післядипломної освіти;
- Центру довузівської підготовки;
- хореографічному гуртку;
- СОТ «Буревісник»;
- студентському парламенту ХДУ;
- редакційному відділу;
- бібліотеці (конференц-зала);
- бібліотеці (коворкінг-зала);
- навчально-тренувальному центру;
- агробіостанції-ботанічному саду;
- актовій залі;
- гімнастичній залі;
- спортивній залі;
- спортивному майданчику;
- 426 ауд.;
- 507 ауд.;
- 256 ауд.;
- 512 ауд.;
- надходженням коштів від спонсорської
допомоги;

29.06.2020

30.0603.07.2020

30.0603.07.2020

30.0603.07.2020

02.0720.07.2020

02.0720.07.2020
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

- Бериславському фаховому коледжу імені
В.Ф. Беньковського ХДУ;
- Генічеському фаховому коледжу.
Підготовлено та відправлено відповідь на лист
МОНУ від 17.06.2020 № 10 щодо формування
ліміту спеціального фонду на 2021-2023 роки за
КПКВК 2201040
Підготовлено та відправлено бюджетну
пропозицію на 2021-2023 роки за бюджетними
програмами 2201160 та 2201190 (ЗВО) згідно
листа МОНУ від 14.08.2020 № 1/9-438.
Підготовлено та передано до Міністерства
освіти і науки України штатний розпис
університету з 01.09. 2020 року
Підготовлено інформацію до засідання №2
робочої групи з урегулювання питань щодо
приведення відповідно до вимог законодавства
основних фінансових документів
відокремлених структурних підрозділів
Херсонського державного університетуГенічеського фахового коледжу та
Бериславського фахового педагогічного
коледжу імені В.Ф. Беньковського.
Підписано наказ про зміни посадових окладів
працівників університету з 01.09.2020 року на
підставі Закону України від 25.08.2020 №822-IX
«Про внесення змін до Закону України «Про
державний бюджет України на 2020 рік»
опублікованих у газеті «Голос України» від 31
серпня 2020 року, Постанов Кабінету Міністрів
України від 26.08.2020 №750 «Про підвищення
оплати праці працівників установ та організацій
бюджетної сфери», від 23.01.2019 №36 «Про
підвищення посадових окладів науковопедагогічних працівників» та наказу
Міністерства освіти і науки України від
26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ».
Підготовлено інформацію до засідання №3
робочої групи з урегулювання питань щодо
приведення відповідно до вимог законодавства
основних фінансових документів

06.0708.07.2020

14.0819.08.2020
року
30.0804.09.2020
07.0911.09.2020

07.0911.09.2020

21.0925.09.2020
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51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

відокремлених структурних підрозділів
Херсонського державного університету –
Генічеського фахового коледжу та
Бериславського фахового педагогічного
коледжу імені В.Ф. Беньковського.
Підписано договорів про навчання у закладах
вищої освіти зі студентами (587 шт.)
Підготовлено та передано деканам факультетів
службові та відомості про незаключені
договори зі студентами
Підготовлено та передано фонду соціального
захисту інвалідів інформацію щодо оплати
навчання студентів-інвалідів.
Підготовка до спільного засідання робочої
групи з розподілу навчального навантаження на
2020-2021 н.р. та робочої групи з розподілу
видатків державного бюджету на підготовку
фахівців між факультетами на 2020/2021 н.р.
Підготовлена та передана до Міністерства
освіти і науки України бюджетна пропозиція за
бюджетними програмами 2201160 та 2201190
на 2021-2023 роки.
Підготовлено та передано до Міністерства
освіти і науки України штатний розпис
університету з 01.10. 2020 року
Проведена робота щодо вирівнювання фондів
оплати праці, згідно директивних наказів по
навчанню
Підготовлено дані для звіту за формою №2-3НК

21.0925.09.2020
21.0925.09.2020
21.0925.09.2020
21.0925.09.2020

21.0925.09.2020

28.0902.10.2020
05.1009.10.2020
12.1016.10.2020
26.1030.10.2020

59. Підготовка та проведення засідання робочої
групи з урегулювання питань щодо кількості
ставок НПП, НДП і фінансування по
факультетах на 2020-2021 навчальний рік.
60. Лист голові Голопристанської районної
02.11державної адміністрації щодо вирішення
06.11.2020
питання по виплаті соціальної допомоги
університетом студентці Коваленко О.Г.
61. Лист голові Горностаївської районної
02.11державної адміністрації про встановлення
06.11.2020
юридичного статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, Устименко Анастасії
Анатоліївні.
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62. Лист Т.в.о. Міністра освіти і науки України
02.11щодо збільшення асигнування загального фонду 06.11.2020
державного бюджету на 2020 рік по оплаті
комунальних послуг та енергоносіїв на 800 000
грн.
63. Лист Т.в.о. Міністра освіти і науки України
02.11щодо збільшення лімітів спеціального фонду
06.11.2020
державного бюджету на 2020 рік по КПКВ
22001160 на капітальні видатки на суму
2 000 000 гривень.
64. Лист Т.в.о. Міністра освіти і науки України
09.11щодо збільшення асигнування загального фонду 13.11.2020
державного бюджету на 2020 рік по оплаті
комунальних послуг та енергоносіїв на 3 200
000 грн.
Богданович А.О.,
ДОГОВІРНИЙ ВІДДІЛ
керівник
відділу

1.

2.

3.

У звітному періоді робота велась відповідно до Протягом
електронної база
даних ProZorro,
яка
року
регулюється Законом «Про публічні закупівлі»
від 25.12.2015 № 922-VIII, та за допомогою якої
проводяться публічні державні торги в режимі
он-лайн, відповідно до змін, внесених до
Порядку,
затвердженому
наказом
Мінекономрозвитку від 28.12.2015 N 1782 “Про
затвердження Змін до Порядку визначення
предмета закупівлі” (зі змінами).
Для врахування в роботі при складанні Протягом
кошторису та плану закупівель на 2020 рік
року
спільно з плановим відділом узагальнено
пропозиції
структурних
підрозділів
університету, віднайдено відповідні коди для
спрощення визначення предмета закупівлі з
наступного року, з указанням конкретної
назви товару чи послуги, кількості та
орієнтовної ціни.
Організовувались засідання комісій з питань Протягом
оренди державного майна.
року

4.

Готувались накази з питань оренди та інших Протягом
питань.
року

5.

Опрацьовано 509 документів з питань оренди та Протягом
господарсько-договірної роботи.
року
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6.

7.

Готувались та укладались з орендарями Протягом
університету договори про відшкодування
року
витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого нерухомого майна та надання
комунальних послуг орендарю.
Здійснено ознайомлення з Цивільним правом
За
України. т.2 в частині Поняття послуги та потребою
договорів про надання послуг.

8.

Здійснено ознайомлення із Законом України
За
«Про публічні закупівлі». Стаття 2. Сфера потребою
застосування Закону до замовників, за умови,
що вартість предмета закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200
тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень;
до замовників, які здійснюють діяльність в
окремих сферах господарювання, за умови, що
вартість предмета закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1
мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень.
9. Проведено відповідну роботу щодо укладення Червень
договору оренди з фізичною особою2020
підприємцем Бондар В.І. на частину холу на
третьому поверсі навчального корпусу № 1,
загальною площею 4,77 кв.м з метою
розміщення буфету.
10. Цей Закон регулює правові, економічні та Протягом
організаційні відносини, пов'язані з укладенням
року
договорів
оренди,
позички,
управління,
довірчого управління, передачі права на
експлуатацію, інших видів договорів, що
передбачають перехід прав користування щодо
майна, що перебуває у державній та
комунальній власності, а також майна, що
належить Автономній Республіці Крим.
11. Здійснено ознайомлення з Порядком передачі в Протягом
оренду державного та комунального майна,
року
включаючи особливості передачі його в оренду.
12. Оформлено матеріали за заявою фізичної Листопад
особи-підприємця Берлим Алли Олександрівни
2020
щодо
отримання
дозволу
на
оренду
нежитлового
вбудованого
приміщення
загальною площею 3,42 кв.м., розташованого в
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

будівлі гуртожитку № 4 за адресою: м. Херсон,
вул. Ливарна, 1, з метою розміщення магазину
з продажу квітів.
Оформлено матеріали за заявою фізичної
особи-підприємця Лисенко Антона Вікторовича
щодо отримання дозволу на оренду частини
елінгу на території навчально-тренувального
центру (водної станції) 3 затон, загальною
площею 50 кв.м з метою зберігання байдарок та
супутнього оснащення.
На виконання наказу ХДУ від 27.12.2019
№1136-Д «Про введення в дію зведеної
номенклатури справ університету на 2021
рік» зроблено витяг з розділу договірного
відділу
зведеної
номенклатури
справ
університету на 2021 рік та засвідчено її у
визначеному порядку у загальному відділі.
Підготовлено договір про відшкодування
витрат ХДУ за користування туалетом у корпусі
№ 6 ФОП Бєліком Ю.О.
Підготовлено
договір
з
Комунальним
некомерційним підприємством «Херсонська
міська клінічна лікарня ім. Є.С. Карабелеша»
Херсонської міської ради про відшкодування
витрат на оплату комунальних послуг, послуг
по вивезенню твердих побутових відходів,
телефонних
переговорів
та
послуг
з
обслуговування котельні (до договору оренди
державного майна
№ 1538-19-065 від
28.03.2019).
Підготовлено
договір
з
Херсонським
академічним ліцеєм про відшкодування витрат
на оплату комунальних послуг, послуг по
вивезенню
твердих побутових
відходів,
телефонних
переговорів
та
послуг
з
обслуговування котельні (до договору оренди
державного майна
№ 1168-14-065 від
17.02.2014).
Здійснено ознайомлення з постановою «Про
затвердження Порядку передачі в оренду
державного та комунального майна, включаючи
особливості передачі його в оренду».
Підготовлено відповідь на запит РВ ФДМУ по
Херсонській області щодо передачі в оренду

Листопад
2020

Жовтень
2020

Жовтень
2020
Вересень
2020

Жовтень
2020

Листопад
2020

Листопад
2020
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

держаного майна – вбудованого нежитлового
приміщення загальною площею 3,42 кв.м, в
будівлі гуртожитку № 4, що перебуває на
балансі Херсонського державного університету
за адресою: м. Херсон, вул. Ливарна, 1, з метою
включення зазначеного обʼєкта до Переліку
першого типу.
Підготовлено розпорядження проректора з ФГ Листопад
та НПР «Про надання інформації для укладення
2020
договорів оренди державного майна ХДУ».
Спільно з РВ ФДМУ по Херсонській області Листопад
взято участь у перевірці обʼєкта оренди –
2020
нежитлові приміщення на першому поверсі
будівлі гуртожитку №3 за адресою: м. Херсон,
вул. Університетська, 2 (орендар Медичний
центр).
Спільно з РВ ФДМУ по Херсонській області Жовтень
взято участь у перевірці обʼєкта оренди –
2020
нежитлового приміщення загальною площею
13,9 кв. м на першому поверсі гуртожитку №3
(орендар Радішевська О.).
Підготовлено відповідь на запит РВ ФДМУ по Жовтень
Херсонській області щодо передачі в оренду
2020
держаного майна – частини нежитлового
приміщення загальною площею 50,00 кв.м.,
розташованого в будівлі елінгу на території
навчально-тренувального центру, що перебуває
на
балансі
Херсонського
державного
університету за адресою: м. Херсон, (водна
станція) 3 затон з метою включення зазначеного
обʼєкта до Переліку першого типу.
Підготовлено матеріали для РВ ФДМУ по Грудень
Херсонській області щодо передачі в оренду
2020
державного майна – частини нежитлового
приміщення у холі гуртожитку № 4 площею 1
кв.м (АТ КБ «Приватбанк»).
Підготовлено матеріали для РВ ФДМУ по Жовтень
Херсонській області щодо передачі в оренду
2020
державного майна – нежитлового приміщення
на першому поверсі гуртожитку № 3 площею
31,96 кв.м (ФОП Радішевська О.І.).
Підготовлено матеріали для РВ ФДМУ по Листопад
Херсонській області щодо передачі в оренду
2020
державного майна – нежитлових приміщень на
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27.

28.

29.

30.
31.

першому поверсі будівлі навчального корпусу
№ 5 загальною площею 119,7 кв.м, для
Управління державної служби якості освіти у
Херсонській області.
Підготовлено матеріали для РВ ФДМУ по Грудень
Херсонській області щодо передачі в оренду
2020
державного майна – доповнення до листа ХДУ
від 19.02.2020 № 03-29/187 на запит від
03.02.2020 № 16-03-00405 щодо надходження
заяви від ФОП Лисенко А.В. з метою передачі в
оренду державного майна.
На
виконання листа МОН України від Листопад
27.05.2020 № 1/9-283 підготовлено та
2020
направлено інформацію про обєкти оренди:
1.
частину
нежитлового
приміщення
загальною площею 50,00 кв.м розташованого в
будівлі елінгу на території навчальнотренувального центру;
2.
частину нежитлового приміщення у холі
гуртожитку загальною площею 1,0 кв.м;
3.
нежитлові
приміщення на першому
поверсі будівлі гуртожитку № 3 загальною
площею 31,96 кв.м;
4.
вбудоване
нежитлове
приміщення
загальною площею 3,42 кв.м, в будівлі
гуртожитку № 4;
5.
нежитлові
приміщення на першому
поверсі будівлі навчального корпусу № 5
загальною площею 119,7 кв.м.
6.
Станом на 01.12.2020 на території
університету діють 29 об'єктів оренди.
Постійно, протягом навчального року, велась Протягом
поточна робота із документами орендарів,
року
контролювалось виконання домовленостей з
орендарями.
Оновлено бланки господарських договорів
Січень
ХДУ.
2020
Опрацьовано та надано до бухгалтерії Протягом
університету для подальшої роботи додаткові
року
договори про внесення змін до договорів
оренди державного майна:
1. Щомісячно, станом на 01 число
проводилась робота з опрацювання інформації
щодо показників приладів обліку витрат
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електричної енергії орендарів Херсонського
державного університету, за результатами
складався та надавався до бухгалтерії
університету відповідний акт-довідка.
2. Щомісячно, станом на 01 число
проводилась робота з опрацювання інформації
щодо показників приладів обліку витрат води
орендарів
Херсонського
державного
університету, за результатами складався та
надавався
до
бухгалтерії
університету
відповідний акт-довідка.
32. Проведено роботу щодо підготовки плану Січень
закупівель на 2020 рік.
2020
33. Оновлено бланки договорів
платних послуг.

про надання Лютий
2020

34. Проводилась робота щодо інформування членів
тендерного комітету про нестачу запланованих
коштів на деяких статтях та необхідність
внесення змін до плану закупівель на 2019 та
2020 роки шляхом перерозподілу коштів між
кодами предмета закупівель. Дана інформація
вносились до протоколів засідань тендерного
комітету ХДУ.
35. Протягом звітного періоду вносились зміни у
річний план закупівель на 2020 роки.
36. Станом на 20.07.2020 опрацьовано 305
господарських договорів на закупівлю товарів
та послуг.
37. Проведено 65 засідань тендерного комітету.
38.
40.

41.
42.
43.

Протягом
року

Протягом
року
Січеньлипень
2020
Протягом
року
Складено та завізовано 70 протоколів засідання Протягом
тендерного комітету.
року
Складено та завізовано 98 протоколів Квітеньприйняття рішення уповноваженою особою.
грудень
2020
Розроблено Положення про уповноважену Квітень
особу.
2020
Проведено 35 спрощених закупівель.
04.202012.2020
Проведено:
Протягом
- 11 відкритих торгів
року
- 16 переговорних процедур.

965 296,53

2 417 147,71
8 721 446,82
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44. Підготовлено та опубліковано
на сайті
«Prozorro» 62 договори та 65 додаткових угод.
45. Підготовлено та опубліковано
на сайті
«Prozorro» 31 звітів про виконання договору.

Протягом
року
Протягом
року

46. Підготовлено річний план закупівель на 2020 Протягом
рік та 15 змін до нього і 8 зміни до річного року
плану закупівель на 2020 рік.
47. Підготовка документів та листів на адресу НАК
«Нафтогаз України», Міністерства освіти,
Херсонської
міської
ради
стосовно
непідписання договору.
48. Підготовка документів та листування з
НАЗЯВО стосовно неможливості оплати
відшкодування витрат на відрядження.
49. Підготовка документів та листування з ТОВ
«Кастум» та «ОККО КОНТРАКТ» стосовно
зменшення ціни природного газу.
50. Формування справ проведених закупівель.
51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

Листопад
2020

Січеньлютий
2020
Жовтень
2020

Протягом
року
Проводиться робота з кваліфікації закупівель Протягом
товарів, робіт та послуг.
року
Підготовка оголошення, технічних вимог та Протягом
проекту договору для подальшого проведення року
спрощених закупівель.
Перевірено документи переможців у спрощених Протягом
закупівлях та підготовлено справи проведених року
закупівель.
Підготовлено та опубліковано
«на сайті Протягом
Prozorro» 288
допорогових договорів. року
«Закупівля без використання електронної
системи».
Внесення змін у додаток до річного плану Протягом
закупівель на 2020 рік шляхом перерозподілу року
коштів між кодами предметів закупівель.
Внесення змін до річного плану закупівель на Квітень2020 рік у період з 21.04.2020.
грудень
2020
Перевірка оплати господарських договорів, які Протягом
укладаються без електронної системи.
року
Укладання договорів підряду на капітальний та Протягом
поточний ремонт
за рахунок бюджетних року
коштів протягом року з ФОП Кістінь К.О.
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59. Укладання договорів підряду на капітальний та
поточний ремонт
за рахунок бюджетних
коштів протягом року з ФОП Лівшиць Д.Г.
60. Опрацювання,
візування
та
реєстрація
господарських (допорогових) договорів на
закупівлю товарів та послуг.
61. Опублікування змін по додаткам до річного
плану закупівель на 2020 рік.
62. Проведення роботи по занесенню інформації,
щодо перейменування Бериславського фахового
педагогічного коледжу ХДУ та Генічеського
фахового коледжу ХДУ.
63. Проведення
роботи
з
наказами
по
Бериславському
фаховому педагогічному
коледжу ХДУ та Генічеському фаховому
коледжу ХДУ
64. Проведення роботи з наказами по передачі
майна до ХДУ Бериславському фаховому
педагогічному коледжу ХДУ та Генічеському
фаховому коледжу ХДУ.
65. Проведення роботи з Довіреностями та
нотаріальними довіреностями по Бериславському
фаховому педагогічному коледжу ХДУ та
Генічеському фаховому коледжу ХДУ.
66. Опрацювання інформації (Листи, звернення,
фінансова інформація) щодо Бериславського
фахового педагогічного коледжу ХДУ та
Генічеського фахового коледжу ХДУ.
Укладання договорів на платні послуги:
Спортивна зала. Актова зала. Бібліотека.
Коворкінг-зала. Спортивний майданчик.
67. Укладання договорів з тренерами на платні
послуги по Басейну ХДУ.
68. Укладання договорів на зберігання байдарок на
3 затоні впродовж року.
69. Опрацювання класифікації видів економічної
діяльності.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року
Вересеньжовтень
2020
70. Робота щодо реалізації рекламно-сувенірної Жовтеньпродукції
Херсонського
державного грудень
університету.
2020
71. Проведення щорічної інвентаризації.
Жовтень
Листопад
2020
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71. Систематизація даних щодо надходжень та
видатків Басейну ХДУ щовівторка та
щоп’ятниці.
72. Робота
з наказами про поновлення та
переведення студентів, які навчаються за кошти
держбюджету.
73. Укладання договорів про навчання зі
студентами, яким змінено форму фінансування
з навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб на навчання за рахунок державного
замовлення.
74. Укладання договорів про навчання у закладі
вищої освіти зі студентами, які навчаються за
кошти державного бюджету.
75. Укладання договорів про навчання зі
студентами, які поновилися/перевелися
з
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
на навчання за кошти державного бюджету.
76. Рознесення у програмі ІАС у ручному режимі
вартості навчання згідно з договором про
навчання або з додатковою угодою. Рознесено
1788 рядків.
77. Укладання договорів про навчання та
додаткових угод зі студентами, які навчаються
за кошти фізичних та юридичних осіб, денної та
заочної форм навчання. Укладено 2682 шт.
78. Візування заяв студентів. Завізовано 193 заяви
79.
80.

81.
82.
83.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

На період
вступної
кампанії
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року
Робота з наказами приймальної комісії про Протягом
зарахування.
року
Робота з наказами про надання академічної Протягом
відпустки та повторного курсу студентам, які року
навчаються за кошти фізичних та юридичних
осіб, а саме: розрахунок вартості навчання
студентам, які отримали академічну відпустку
або повторний курс, та розрахунок вартості
навчання студентам, які поновилися з
повторного курсу чи з академічної відпустки.
Редагування списку студентів, які не підписали За
договори про навчання.
потребою
Редагування списку студентів, які не підписали Протягом
додаткові угоди до договорів про навчання.
року
Надання
консультації
та
інформування Протягом
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студентів, які навчаються за кошти фізичних та року
юридичних осіб, щодо несвоєчасного укладання
договорів про навчання та додаткових угод та з
інших питань (інформування студентів та
надання їм консультації щодо зазначеного
питання продовжується за потреби).

Стабільне фінансово - економічне становище закладу вищої освіти та
ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти,
дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим
особам зазначеного 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 2020 році середньомісячна заробітна плата по університету на одного
працівника складала 9300грн., а у 2019 році – 7419грн., темп зростання
середньої заробітної плати становить 25,4 %. Середньомісячна заробітна плата
науково-педагогічного працівника у 2020 році дорівнювала 14 261грн., а у
2019р. – 10 943грн., темп зростання заробітної плати – 30,3 %.
Усе 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 про повну матеріальну
відповідальність. Фактична наявність та умови збереження матеріальних
цінностей перевіряється щорічно інвентаризацією.
Станом на 1 грудня 2020 року необоротні активи університету склали
225 069 015,11 грн., у тому числі:
Основні засоби (земельні ділянки, будинки та споруди, транспортні засоби,
багаторічні насадження, машини та обладнання, інструменти та інвентар) –
214 985 220,59 грн.
Інші необоротні матеріальні активи (бібліотечний фонд, меблі, білизна, одяг та
взуття) – 10 083 794,52 грн.
Херсонським державним університетом станом на 01.12.2020р. укладено
29 договорів оренди майна загальною площею 3086,24 кв.м. Усі 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 університет не має. За 11 місяців 2020
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року на реєстраційний рахунок спеціального фонду університету надійшло
143173,55 грн. за оренду приміщень та обладнання.
Подання засновникові щоквартальної звітності про використання
майна, закріпленого за закладом вищої освіти, зокрема майна, переданого
у користування іншим особам;
Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2019
року №1236 " Про надання щоквартальної звітності щодо використання
державного майна" інформація за формами "Майно 1","Майно 2", "Майно
3","Майно 4" надається у визначені наказом терміни, та згідно наказу МОН від
19.01.2009 року №23 звіт у формі 2б(д) АС "Юридичні особи" у паперовому та
електронному вигляді. Достовірність поданої інформації підтверджується
даними бухгалтерського обліку та нормативно - правовою документацією.
Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства,
забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що
забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, та їх
територіальних підрозділів;
Відповідно до п.3.3.1.1 Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на 1 півріччя 2020
року та на підставі направлення від 02.06.2020 №96, виданого начальником
управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонський області була
проведена
ревізія
фінансово-господарської
діяльності
Херсонського
державного університету за період з 01.08.2017 року по 30.06.2020 року.
План ревізії складався з 18 пунктів, які у повному обсязі охоплювали всі
напрямки фінансово-господарської діяльності університету. Згідно Листа від
07.08.2020 надані вимоги для усунення порушень.
В якості зауваження Ревізією було запропоновано затвердити 0,5%
кошторису для забезпечення фінансування студентського самоврядування
вченою радою, а також продовжити роботу над збалансуванням дохідної
частини спеціального фонду (оплати за навчання), яка на час перевірки не
відповідала фактичним витратам у загальному підсумку на 12815545,00, що вже
менше на 4 млн. ніж у минулому перевіряємому періоді. Також була проведена
ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт
вибірковим методом – шляхом контрольних обмірів. Перевіркою відповідності
фактичної вартості та обсягів охоплено робіт на загальну суму 29 457 775,76
грн. по 16-ти підрядним організаціям та встановлено завищення вартості
виконаних робіт на загальну суму 360480.40 грн., у вимогах на усунення
порушень цей пункт не зазначено, так як недоліки усунені підчас перевірки
повністю.
За всіма іншими напрямками фінансово-господарської діяльності та у
порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,
крім вище зазначених, порушень та недоліків не встановлено. Загалом обсяг
виявлених порушень порівнянно з минулою перевіркою зменшився на 10%.
Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними
особами;
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Усі розрахунки з юридичними та фізичними особами бухгалтерією
Херсонського державного університету проводяться своєчасно. Станом на
01.12.2020 року кредиторської заборгованості немає.
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, грантів та дарунків.
На 2020 рік кошторис Херсонського державного університету
сформувався з надходжень і видатків у розмірі 188 788 734,00 грн.
З них 118 956 638,00 грн. – це загальний фонд (загальний наука – 202
675,00 грн.; загальний основний – 102 245 763,00 грн., виплата академічних
стипендій – 16 508 200,00 грн.) та 68 771 950,00 грн. 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. 1 060 146,00
грн. – це рахунок за дорученням, який включає благодійну допомогу у
грошовій формі 289 006,18 грн., у натуральній формі 771 139,82 грн.
За 11 місяців 2020 року основними видатками університету є видатки на
заробітну плату і стипендію.
У кошторисі видатки на заробітну плату складають 88,61%, а в
сумарному виразі – це 121 405 840,22 грн., з них 83 824 059,14 грн. – кошти
загального фонду, та 37 581 781,08 грн. – це кошти спеціального фонду
університету.
Касові видатки по КПКВ 2201160 загального фонду (основний без
наукової діяльності) за 11 місяців 2020 року складають:
Найменування видатків
Оплата праці працівників (зарплата та
нарахування)
Придбання предметів, матеріалів та інші
послуги, необхідні для утримання бюджетних
установ
Оплата комунальних послуг
Оплата послуг (крім комунальних)
Стипендії, харчування, одяг та придбання
літератури дітям-сиротам
Виплата коштів на харчування студентам з
числа дітей-сиріт
Одноразова грошова допомога випускникам
Капітальні видатки
Всього

Сума (грн.)
83 824 059,14

%
92,61

589 961,61

0,65

2 654 067,87
341 597,44
777 529,00

2,93
0,38
0,86

2 322 232,21

2,57

0
0
90 509 447,27

100%
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Касові видатки по КПКВ 2201190 загального фонду за 11 місяців 2020 року
складають :
Найменування видатків
Академічна стипендія
Всього

Сума (грн.)
14 908 605,10
14 908 605,10

%
100

Касові видатки по КПКВ 2201160 спеціального фонду за 11 місяців 2020 року
складають:
Найменування видатків
Оплата праці працівників (зарплата та
нарахування)
Придбання предметів постачання і матеріалів,
утримання бюджетних установ
Оплата комунальних послуг
Відрядження
Оплата послуг (крім комунальних)
Інші видатки
Окремі заходи по реалізації держ. програм
Придбання
обладнання
і
предметів
довгострокового користування
Капітальний
ремонт
інших
об’єктів,
реконструкція інших обєктів
Всього

Сума (грн.)
37 581 781,08

%
80,82

2 560 714,47

5,50

1 252 941,48
29 196,01
1 848 808,51
581 773,28
8499,50
1 485 627,88

2,70
0,06
3,98
1,25
0,02
3,20

1 150 777,27

2,47

46 500 119,48

100%

Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти
забовʼязань 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 2020 року склала 42 792 317,74 грн., в т.ч.:
- податок на доходи фізичних осіб – 18 067 436,71 грн.;
- єдиний соціальний внесок – 22 107 129,78 грн.;
- військовий збір – 1 521 577,07 грн.;
- інші податки та збори – 1 096 174,18 грн.,
в т. ч.:
- податок на додану вартість – 933 623,00 грн.;

160

-

екологічний податок – 1 400,00 грн.;
рентна плата надра – 6 600,00 грн.;
плата за землю – 10 510,00 грн.;
судовий збір за судовими позовами – 144 041,18 грн.

Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти,
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті
послуги з енергопостачання та комунальні послуги;
Виконання кошторисів та планів використання коштів по загальному та
спеціальному фондам університету здійснюється відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України № 618 від 10.07.2019 року.
Херсонський державний університет протягом 11-ти місяців 2020 року не
мав заборгованості по заробітній платі, стипендії, харчуванню. Своєчасно
розрахувався за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Споживання
енергоносіїв використовував у межах доведених лімітів.
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11. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УНІВЕРСИТЕТУ
Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства,
стандартів вищої освіти.
Відповідно до чинного законодавства юридичним відділом перевірено та
завізовано 3500 договорів зі студентами, зарахованими на навчання за кошти
юридичних та фізичних осіб, та студентами, зарахованими на бюджетну форму
навчання.
Вивчено та завізовано 1029 договорів за різними напрямками
господарської, навчальної та наукової діяльності.
Здійснено юридичну експертизу проєктів усіх наказів з кадрових питань та
чисельних наказів з основної діяльності.
Надано 291 розʼяснення щодо застосування чинного законодавства, у тому
числі 56 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 2
методичних рекомендацій та 1 методичне роз’яснення на теми:
«Податкова знижка: компенсація вартості здобуття освіти». Наказ від
02.09.2020 № 785-Д;
«Методичні рекомендації із запобігання корупції в Херсонському
державному університеті». Наказ від 10.09.2020 № 823-Д;
«Методичні роз’яснення щодо змін до правил дорожнього руху, які
стосуються прав, обов’язків і відповідальності учасників дорожнього руху».
Наказ від 15.12.2020 № 1247-Д.
Здійснено правову експертизу 52 положень та 9 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 2020 році і у минулих 2007-2019
роках. Зокрема, протягом тільки 2020 року університетом пред’явлено до
вищезгаданих осіб 48 позовів на загальну суму 190 137,46 грн.
З метою досудового врегулювання питання щодо погашення
заборгованості за навчання колишніми студентами, за 2020 рік університетом
було направлено 108 досудових попереджень на суму 374 280,41 грн.
За звітний період до університету було предʼявлено 2 позовні заяви від АТ
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» про стягнення
заборгованості за договором постачання природнього газу, пені та річних.
Рішення суду виконано в повному обсязі.
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
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спортивно-оздоровчого табору «Буревісник» на узбережжі Чорного моря.
Землекористувачі, яким незаконно надано земельні ділянки, намагаються в
судовому порядку позбавити права на постійне землекористування земельною
ділянкою СОТ «Буревісник». Судовий розгляд триває.
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
У Херсонському державному університеті протягом 2020 року
продовжилась активна робота, спрямована на роз’яснення антикорупційного
законодавства та недопущення корупційних проявів зі сторони професорськовикладацького складу та співробітників університету.
У другому півріччі 2020 року, було проведено зустрічі з професорськовикладацьким 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».
Важливим механізмом виявлення та попередження потенційного
конфлікту інтересів зі сторони професорсько-викладацького складу та
співробітників університету є особистий запис про наявність або відсутність
родинних зв’язків у Херсонському державному університеті, на момент
прийняття на роботу.
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 усіх факультетів університету.
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
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технічному захисту в галузі освіти і науки України в Херсонському державному
університеті».
В університеті працює постійно діюча експертна комісія по факультетам,
кафедрам. Усього 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.
У листопаді 2012 року отримано Атестат Відповідності системи захисту
інформації автоматизованої системи класу «1», відділу охорони праці та
техніки безпеки, військово-мобілізаційного 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 2020 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 ректор 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;
- 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

164

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.
27.08.2020 року ректор звітував на конференції трудового колективу
університету про результати роботи університету в 2019-2020 навчальному році
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.
Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
Станом на 15 листопада 2020 року в університеті за денною формою
навчання здобувають освіту 33 осіб з особливими потребами (студентиінваліди). Окрім того, 38 інвалідів в університеті працюють на постійній роботі.
Кількість студентів з особливими потребами:
- інвалідами ІІ групи є – 11 студентів;
- інвалідами ІІІ групи є – 15 студентів;
- інвалідами з дитинства є – 26 студентів.
Стипендіальне забезпечення вищезгаданих осіб з особливими потребами

165

здійснюється відповідно до чинного законодавства, 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 2020 році студенти з особливими потребами отримали соціальні
стипендії на загальну суму 38 940,00 грн.
На час навчання забезпечені житлом у гуртожитках університету:
- 6 студентів з особливими потребами.
- 45 осіб з числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування,
проживають у гуртожитках університету відповідно чинного законодавства –
безкоштовно.
- 24 студентів дітей – учасників АТО проживають у гуртожитках
університету, здійснюючи оплату у розмірі 50 %.
- 1 студент як особа, яка приймала безпосередню участь у бойових діях.
До Приймальної комісії ХДУ у 2020 році було подано:
- 14 заяв подано від осіб, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
- 18 заяв подано від осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю
віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
- 9 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».
- 1 заява подана від особи яка має статус дітей загиблих
військовослужбовців.
За результатами вступної кампанії 2020 року було зараховано на денну
форму навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за кошти
держбюджету 32 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 25 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 38 інвалідів, які працюють в університеті на постійній основі, 7
осіб є інвалідами ІІ групи і 31 особа є інвалідом ІІІ групи. Незалежно від посад,
що обіймають ці особи з особливими потребами, усім їм надається щорічна
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.
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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.
Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних
умов та профілактика травматизму є одним із пріоритетних напрямів у роботі
відділу охорони праці Херсонського державного університету.
Для досягнення поставлених цілей та популяризації культури безпеки, а
гігієни праці у 2020 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.
Головною метою діяльності відділу охорони праці університету є та
залишається впровадження європейських норм, стандартів і цінностей у
питаннях охорони праці, реалізація конституційного права працівників на
охорону їх життя і здоровʼя.
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 підрозділі умов праці і
навчання відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності.
Робота відділу охорони праці університету здійснювалася за такими
основними напрямами:
– створення безпечних умов праці та навчання;
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формування превентивної культури охорони праці та зниження
ймовірності нещасних випадків у виробничій та невиробничій сферах;
– удосконалення функціонування системи управління охороною праці;
– здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами;
– пошук інноваційних підходів, які сприяють розв’язанню питань з
охорони праці;
– інформаційно-агітаційна та просвітницька діяльність;
– надання методичної допомоги структурним підрозділам у розв’язанні
питань охорони праці;
– співпраця
зі структурними підрозділами у питаннях безпеки
життєдіяльності;
– контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності.
Робота з питань безпеки протягом звітного періоду велась згідно з
розробленими відділом охорони праці та затвердженими в установленому
порядку:
–
Планом роботи відділу охорони праці Херсонського державного
університету на 2019/2020 навчальний рік;
–
Комплексними заходами по досягненню встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня
охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, професійних
захворювань і аварій в університеті на 2019 рік;
–
Комплексними заходами по досягненню встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня
охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, професійних
захворювань і аварій в університеті на 2020 рік.
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 обовʼязків з питань безпеки життєдіяльності серед керівників
та посадових осіб університету, учасників освітнього процесу. Обов'язки
керівників та посадових осіб університету з цих питань затверджені наказом
університету.
Відповідальними за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності,
забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці,
запобігання травматизму в структурних підрозділах університету призначені
керівники відповідних структурних підрозділів.
Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону праці» для
забезпечення виконання правових, організаційно-технічних, санітарногігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів,
–

168

спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням
і аваріям у процесі праці й 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 у кожному
календарному році звітного періоду, фінансувались та виконувались
комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці і виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці,
попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і
аварій в університеті.
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, у Державній службі України з питань праці
одержані відповідні дозволи:
1. Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме: дахових
котелень, що розташовані в головному навчальному корпусі й студмістечку;
2. Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме: ліфтів,
що розташовані в головному навчальному корпусі й студмістечку;
3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки – газонебезпечних робіт;
4. Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
– системи газопостачання природним газом хімічних лабораторій,
розташованих у головному навчальному корпусі;
– системи газопостачання природним газом гуртожитку № 2.
Відповідно до вимог порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, у звітному періоді продовжено строк дії раніше
отриманих дозволів на наступний термін:
1. Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
–
системи газопостачання природним газом хімічних лабораторій,
розташованих у головному навчальному корпусі;
–
системи газопостачання природним газом гуртожитку № 2.
2. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки – газонебезпечних
робіт.
А також отримана в Держпраці декларація відповідності матеріальнотехнічної бази університету вимогам законодавства з питань охорони праці під
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час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи, що виконуються на
висоті понад 1,3 метра.
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.
З метою організації експлуатації об’єктів і устаткування систем
життєзабезпечення призначені посадові особи, відповідальні за газове та
електрогосподарство, ліфти, за організацію і безпечне виконання робіт на
висоті, за безпечну експлуатацію будівель і споруд, безпечну експлуатацію
автотранспорту, теплових мереж та мереж водопостачання та водовідведення
тощо. Відповідальні особи мають необхідну підготовку, пройшли навчання й
перевірку знань у спеціалізованих навчальних закладах й організовують роботу
та контроль згідно з вимогами нормативної документації щодо їх безпечної
експлуатації.
У звітному періоді 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:
– Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів – 2 фахівців.
Комісією університету проведено щорічне навчання і перевірка знань з
питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною
небезпекою, а саме:
– робітників, зайнятих ремонтом та обслуговуванням технологічного
обладнання та електрообладнання, електриків – 6 працівників;
– висококваліфікованих робітників, зайнятих на особливо важких і
відповідальних роботах, електрогазозварників – 2 працівників;
– робітників, зайнятих експлуатацією та обслуговуванням котелень – 8
працівників.
Комісією університету проведено навчання та перевірка знань «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» – 28 працівників.
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 проводяться
вступні інструктажі з охорони праці. У звітному періоді вступний інструктаж
пройшли – 272 осіб.
З метою проведення з працівниками університету первинних і повторних
інструктажів з охорони праці на робочому місці в університеті діють 88
інструкцій з охорони праці за професіями й видами робіт. З них у звітному
періоді знов розроблена і затверджена наказом по університету нова Інструкція
з охорони праці:
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–
про дотримання санітарних та протиепідемічних заходів під час роботи в
умовах карантину.
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 переглянуто 41
інструкцію з охорони праці та продовжено термін їх дії.
З метою проведення первинних і цільових інструктажів з безпеки
життєдіяльності зі здобувачами освіти в університеті діють 58 інструкцій з
безпеки життєдіяльності. З них у звітному періоді знов розроблена і
затверджена наказом по університету нова інструкція з безпеки:
–
про дотримання санітарних та протиепідемічних заходів під час
освітнього процесу в умовах карантину.
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
організована та діє система адміністративно-громадського контролю (АГК) І –
ІV ступеня:
–
І ступінь АГК – щоденний контроль на рівні безпосередніх керівників
робіт;
–
ІІ ступінь АГК – контроль на рівні керівництва структурного підрозділу,
не рідше одного разу на місяць;
–
ІІІ ступінь АГК – контроль на рівні декану факультету, проректора з
фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи, не рідше одного разу
на три місяці;
–
ІV ступінь АГК – контроль на рівні ректора університету, проводиться
комісією, що призначена наказом, у кожному структурному підрозділу
університету не рідше одного разу на рік, відповідно до затвердженого графіка.
У ході проведення адміністративно-громадського контролю ІV ступеня
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 навчання 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 та ІІІ ступеня.
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З метою створення належних безпечних і здорових умов праці та
навчання службою охорони праці проводилися перевірки стану охорони праці в
структурних підрозділах університету.
У Всесвітній день безпеки і гігієни праці, 28 квітня, девізом якого у 2020
році за рекомендацією Міжнародної організації праці є «Зупинимо пандемію:
безпека здоров’я на роботі може врятувати життя» 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 призначені комісією
перевірки готовності факультетів університету, інших навчальних підрозділів
до нового навчального року. Складені акти готовності до нового навчального
року.
Кращими в організації роботи по забезпеченню здорових і безпечних
умов освітнього процесу й праці слід визнати:
– педагогічний факультет, декан факультету Пєтухова Любов Євгенівна;
– факультет психології, історії та соціології, декан факультету
Шапошникова Ірина Василівна;
– факультет культури і мистецтв, декан факультету Левченко Микола
Григорович.
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13. ВИКОНАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ,
СТАТУТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Протягом 2020 року забезпечувалося дотримання умов Колективного
договору між адміністрацією та первинною профспілковою організацією
викладачів і співробітників Херсонського державного університету, Статуту
ХДУ.
На Конференції трудового колективу ХДУ було заслухано звіт ректора про
результати роботи університету у 2020 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.
Розроблено новий Колективний договір на 2021-2025 роки, який
передбачає збереження попередніх напрацювань та подальший розвиток тих
засад, що створюють можливості посилити захист інтересів членів трудового
колективу. Відповідно до нього керівництво університету організовує
діяльність таким чином, щоб забезпечити фінансові умови для виплати
надбавок до посадових окладів усіх категорій персоналу за зростання
інтенсивності навчально-виховного процесу у зв’язку із підвищенням вимог до
якості роботи та збільшенням її інтелектуальної складової.
Ректор Херсонського
державного університету
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