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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ
Херсонський державний університет заснований у 1917 році на базі
евакуйованого під час Першої світової війни Юр'ївського вчительського
інституту. У липні 1919 року його було реорганізовано в Херсонський
педагогічний інститут з 4-річним терміном навчання, а в 1921 році його назву
було змінено на Херсонський інститут народної освіти (ХІНО) з двома
факультетами: професійної освіти та соціального виховання. З 24 жовтня 1924
року інститут носив імʼя Надії Крупської. У 1930 році ХІНО перетворений у 3річний інститут соціального виховання з фізико-математичним, природничим і
мовно-літературним факультетами. У серпні 1933 року інститут соціального
виховання імені Н.К. Крупської реорганізований у Херсонський педагогічний
інститут ім. Н.К. Крупської, з червня 1935 року він став державним. У 1998 році
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 744 на базі інституту
створено Херсонський державний педагогічний університет. З 2002 року –
Херсонський державний університет (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2002 р. № 641-р).
На сучасному етапі Херсонський державний університет –
багатогалузевий класичний заклад вищої освіти з понад столітньою історією,
що
проводить
освітню
діяльність
за
різноманітними
галузями
знань/спеціальностями/освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти з метою
підготовки
конкурентоспроможного
людського
капіталу
для
високотехнологічного та інноваційного розвитку України і Херсонщини,
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та
держави у кваліфікованих фахівцях і є культурно-освітнім центром Півдня
України.
До структури університету входять 9 факультетів, 31 кафедра,
відокремлені структурні підрозділи – Бериславський фаховий педагогічний
коледж ім. В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету та
Генічеський фаховий коледж Херсонського державного університету. На
території Університету функціонує Херсонський академічний ліцей
ім. О.В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному
університеті, одним із співзасновником якого є університет.
Протягом 2021 року з метою раціоналізації й удосконалення організації
освітнього процесу університету, а також на підставі рішень вченої ради
університету у структурі Херсонського державного університету відбулися
такі зміни:
реорганізація:
 З 15 лютого 2021 року Центр післядипломної освіти приєднано до Центру
довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами й надано назву
«Офіс доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та роботи з
іноземцями».
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 З 01 липня 2021 року введено до структури відділу аспірантури та
докторантури «Офіс іншомовної освіти», надавши йому назву – Сектор
іншомовної освіти відділу аспірантури та докторантури;
об’єднання:
 З 15 лютого 2021 року об’єднано кафедру практичної психології і кафедру
загальної та соціальної психології й надано назву – кафедра психології;
 З 01 липня 2021 року об’єднано кафедру галузевого права і кафедру
публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності й надано назву –
кафедра національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності;
 З 01 вересня 2021 року об’єднано кафедру англійської філології та
прикладної лінгвістики і кафедру англійської мови та методики її викладання й
надано назву – кафедра англійської філології та світової літератури імені
професора Олега Мішукова;
 З 01 вересня 2021 року об’єднано кафедру слов’янської філології та світової
літератури імені проф. О. Мішукова і кафедру української філології та
журналістики й надано назву – кафедра української і слов’янської філології та
журналістики.
перепідпорядкування:
 З 01 липня 2021 року кафедру філософії та соціально-гуманітарних наук
підпорядковано факультету психології, історії та соціології;
створення:
 З 27 жовтня 2021 року створено структурний підрозділ «Їдальня» з метою
забезпечення організації повноцінного, безпечного і якісного харчування в
ХДУ, створення нових форм і методів обслуговування усіх категорій учасників
освітнього процесу.
перейменування:
 З 15 грудня 2021 року перейменовано кафедру фізики та методики її
навчання й надано назву – кафедра фізики;
 З 15 грудня 2021 року перейменовано кафедру інформатики, програмної
інженерії та економічної кібернетики й надано назву – кафедра комп’ютерних
наук та програмної інженерії.
Згідно з Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти (наказ МОН України від 12.04.2021 № 42-л, наказ МОН України від
19.04.2021 № 49-л) університет здійснює підготовку за фаховою передвищою
освітою з 2 галузей знань 3 спеціальностей, за першим (бакалаврським) рівнем
з 13 галузей знань 60 освітніх програм, за другим (магістерським) рівнем – з 15
галузей 49 освітніх програм, за третім (освітньо-науковим) рівнем – з 8 галузей
знань 14 освітньо-наукових програм.
Підготовка фахівців з вищою освітою в університеті здійснюється за
відповідними освітніми й науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:
– фахова передвища освіта;
– перший (бакалаврський) рівень;
– другий (магістерський) рівень;
– третій (освітньо-науковий) рівень;
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– науковий рівень;
– післядипломна освіта.
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне
виконання особою відповідної освітньої (професійної/наукової) програми, що є
підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:
– фаховий молодший бакалавр;
– бакалавр;
– магістр;
– доктор філософії;
– доктор наук.
Університет у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну
діяльність», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами,
розпорядженнями, листами Міністерства освіти і науки України, положеннями,
рекомендаціями, листами Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти, зареєстрованими Міністерством юстиції України, Стандартами та
рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами
України, укладеними в установленому законодавством порядку.
Ключові цінності університету:
 висока якість освіти;
 академічна доброчесність учасників освітнього процесу;
 академічна свобода;
 студентоцентрований підхід;
 прозорість та публічність;
 поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.
Херсонський державний університет є лідиром у рейтингу закладів вищої
освіти Херсонської області (таблиця 1). Університет входить до ТОП-200
кращих Університетів України та посідає 62 місце (таблиця 2).
Таблиця 1
Рейтинг ХДУ серед ЗВО України в 2021 р.
Позиція в рейтингу
Рейтинги
2019 р. 2020 р. 2021 р.
Консолідований рейтинг вишів України
97-98
75
77
«ТОП-200 Україна»
97
55
62
Міжнародний рейтинг Webometrics of
35
52
55
universities
Міжнародний рейтинг Scopus
84
82
94
UniRank University Ranking
61
51
57
У консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України університет
входить до переліку 100 найкращих класичних Університетів і посідає 77 місце.
У міжнародному рейтингу UniRank University Ranking університет другий
рік поспіль посідає 57 позицію серед світових закладів вищої освіти.
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У міжнародному вебометричному рейтингу університетів світу
(Webometrics ranking of world’s universities) Херсонський державний
університет знаходиться на 55 місці.
За показниками бази даних SciVerse Scopus у 2021 році університет посів
94 рейтингову позицію зі 190 університетів України.
Таблиця 2
Рейтинг ХДУ серед ЗВО Херсонської області в 2021 році
Назва
закладу
освіти
ХДУ
ХНТУ
ХДМА
ХДАЕУ

Місце
1
2
3
4

Місце у
загальному
рейтингу
77
115
182
184

ТОП-200
Україна

WEBOMETRICS

Scopus

62
130
154
128

55
165
226
101

94
99
116
133

UniRank
Uneversity
Ranking
57
126
163
152
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2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА ЗВО
Херсонський державний університет із 2018 року очолює Співаковський
Олександр Володимирович (наказ МОН України від 08.06.2018 № 246-к),
професор, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, членкореспондент НАПН України.
Почесний професор академії ім. Яна Длугоша, почесний доктор наук
Херсонського державного університету. Відмінник освіти України (1997 р.),
заслужений працівник освіти України (2006 р.). Відзначений Подякою Прем'єрміністра України (2011 р.), Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
(2017 р.), нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення» (2007 р.),
«За наукові та освітні досягнення» (2019 р.), медалями НАПН України
«Григорій Сковорода» (2017 р.), «Іван Франко» (2020 р.).
З 2014 по 2019 Співаковський О.В. – народний депутат України
VІІІ скликання, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти. Член Президії Ради ректорів України. З 2020 року
депутат Херсонської обласної ради VІІІ скликання, голова постійної
депутатської комісії з питань розвитку людського капіталу, міжнаціональних
відносин, науки, культури, фізичної культури і спорту, освіти і свободи слова та
інтелектуальної власності.
Співаковський О.В. – головний редактор збірника наукових праць
категорії Б Херсонського державного університету «Information Technologies in
Education», голова спеціалізованої вченої ради Херсонського державного
університету К 67.051.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.02 «Теорія та методика
навчання (математика)» і 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», член
спеціалізованої вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України Д 26.459.01 із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10
«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
Наукометричні показники за базами даних:
 Google Scholar h-індекс – 23, i10-індекс – 50;
 Scopus h-індекс – 4;
 Publons h-індекс – 1.
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3. ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
Вчена рада Херсонського державного університету затверджена наказом
ректора від 16.10.2020 № 987-Д, внесено зміни наказом від 30.12.2020
№ 1316-Д, наказом від 25.03.2021 № 378-Д, 07.09.2021 № 883-Д, наказом від
19.11.2021 № 1206-Д у складі 45 осіб.
Упродовж 2021 року відбулося 19 планових і позапланових засідань, на
яких розглянуто питання відповідно до повноважень та функцій вченої ради,
визначених чинним законодавством, Статутом університету та Положенням
про вчену раду Херсонського державного університету.
На засіданнях вченої ради обговорено та прийнято рішення з важливих
питань щодо організації освітнього процесу, навчально-методичної та науковоінноваційної роботи викладачів, поліпшення кадрового забезпечення,
моніторингу якості освіти, перспектив подальшого розвитку університету,
зокрема:
внесено зміни і доповнення до Стратегічного плану розвитку
Херсонського державного університету на 2018-2023 роки;
внесено зміни до Статуту Херсонського державного університету;
затверджено сучасну модель соціально-гуманітарної політики в
університеті;
внесено зміни до структури університету;
затверджено План-графік підвищення кваліфікації керівного складу та
науково-педагогічних працівників університету;
визнано результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників університету;
затверджено Правила прийому для здобуття вищої освіти в Херсонському
державному університеті в 2021 році та зміни до них;
затверджено програми вступних випробувань;
затверджено та внесено зміни до положень, які регламентують діяльність
університету.
Щодо фінансової діяльності Херсонського державного університету,
то на засіданнях вченої ради розглянуто та затверджено:
річний фінансовий звіт Херсонського державного університету за
2020 рік;
фінансовий план Херсонського державного університету на 2021 рік;
вартість навчання на 2021-2022 н.р. (за кошти фізичних та юридичних
осіб);
фінансову основу діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених університету в 2021 році;
фінансовий звіт Бериславського фахового педагогічного коледжу імені
В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету за підсумками 2020
року та перспективи фінансового розвитку закладу на 2021 рік;
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фінансовий звіт Генічеського фахового коледжу Херсонського
державного університету за підсумками 2020 року та перспективи фінансового
розвитку закладу на 2021 рік;
внесено доповнення до видів економічної діяльності (КВЕДів)
Херсонського державного університету.
Також на засіданнях вченої ради розглядалися питання стосовно
наукової діяльності, а саме:
розглянуто та схвалено звіт про підсумки наукової та науково-технічної
діяльності Херсонського державного університету за 2021 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 Херсонського
державного університету;
на підставі рішення вченої ради утворено разові спеціалізовані ради для
проведення захистів дисертацій зі спеціальностей 121 Інженерія програмного
забезпечення, 015 Професійна освіта, 011 Освітні, педагогічні науки, 053
Психологія;
затверджено наукові напрями та галузі знань, закріплені за кафедрами
університету;
затверджено форми документа про здобуття ступеня вищої освіти доктор
філософії.
Розглядалися питання організації освітнього процесу, зокрема
затверджено:
принципи пріоритетності з розподілу навчального навантаження між
науково-педагогічними працівниками університету;
оновлені освітні програми за першим (бакалаврським), другим
(магістерським) та третім (науковим) рівнями вищої освіти;
навчальні і робочі навчальні плани;
тематику кваліфікаційних робіт (проєктів), виконавців, наукових
керівників, рецензентів у 2020-2021 навчальному році здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання;
тематику кваліфікаційних робіт (проєктів), виконавців, наукових
керівників, рецензентів у 2021-2022 навчальному році здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання;
форму документів про вищу освіту, додатків до них та академічної
довідки відповідно до наказу МОН України від 25.01.2021 №102;
сертифікатні програми;
форму сертифіката про проходження навчання в рамках сертифікатної
програми та додатка до нього.
Крім цього, на підставі рішення вченої ради запроваджено скорочений
термін навчання для здобуття ступеня бакалавр на освітніх програмах
університету з 2022 року, а також надано рекомендаційний гриф вченої ради
посібникам і навчально-методичним матеріалам викладачів університету.
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Велику увагу вчена рада приділила питанням забезпечення та
моніторингу якості освіти. На засіданнях систематично обговорювалися та
розглядалися результати опитування здобувачів за дисциплінами І та ІІ
семестрів 2020-2021 н.р., результати проходження акредитації за рівнями вищої
освіти.
Було приділено увагу і питанням міжнародної співпраці університету,
зокрема реалізації програм щодо міжнародної академічної мобільності
здобувачів вищої освіти університету, міжнародних наукових стажувань
науково-педагогічних працівників.
Рішенням вченої ради присвоєно 5 вчених звань професора: Кобцю В.М.,
Омельчуку С.А., Соловйову А.І., Співаковській О.Є., Яковлевій С.Д.; 7 вчених
звань
доцента:
Анісімовій О.Е.,
Васильєвій Н.О.,
Гавловській А.О.,
Горловій А.В., Лєбедєвій А.В., Лось О.М., Синяковій К.М.
На розгляді атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України
перебувають ще 2 атестаційні справи (професора – 1, доцента – 1), стосовно
яких вчена рада у листопаді 2021 року прийняла позитивне рішення.
На підставі рішень вченої ради протягом 2021 року ректором
університету було укладено 17 контрактів з науково-педагогічними
працівниками після проходження конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад: завідувача відділом аспірантури та докторантури – 1, завідувача
кафедри – 8, професора – 8.
Слід відмітити, що за рішенням вченої ради університету:
рекомендовано претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів
України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих учених, претендентів та їх робіт на присудження Премії
Верховної Ради України; здобуття Премії кращому молодому вченому
Херсонського державного університету претендента на державну стипендію
імені Романа Гурика найкращим молодим вченим з метою увічнення подій
Революції гідності;
рекомендовано кандидатури здобувачів вищої освіти на отримання
стипендії Президента України, стипендії Кабінету Міністрів, соціальної
стипендії Верховної Ради України;
встановлено меморіальну дошку видатному випускникові Херсонського
державного університету Берешу О.М.
Усі рішення відповідно до законодавства України введені в дію наказами
ректора Херсонського державного університету та оприлюднені на сторінці
вченої ради офіційного сайту університету
https://www.kspu.edu/About/AcademicCouncil/Reshenie.aspx.
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3.2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА Й ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.2.1. Результати наукових досліджень
Херсонський державний університет здійснює наукову діяльність за
п’ятьма науковими напрямами (див. рис. 1.).

Рис. 1. Наукові напрями, що реалізуються
в Херсонському державному університеті
Пріоритетними напрямами наукової діяльності університету визначено:
дослідження проблем наук про життя та розвиток біотехнологій, збереження і
збагачення біоресурсів та покращення їхньої якості й безпечності, збереження
біорізноманіття; дослідження проблем суспільних та гуманітарних наук;
дослідження проблем фізико-математичних і технічних наук (інтелектуальні
інформаційні та інформаційно-аналітичні технології; інтегровані системи баз
даних та знань; національні інформаційні ресурси; технології та засоби
розробки програмних продуктів і систем; технології та засоби математичного
моделювання, оптимізації та системного аналізу розвʼязання надскладних
завдань державного значення).
Пріоритетні завдання наукової діяльності університету на 2021 рік:
1. Розвиток наукових напрямів в університеті шляхом:
1) спрямування наукових колективів університету на якісні показники
розвитку наукової діяльності шляхом виконання тематичного плану НДР на
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2021 рік та підготовки нових проєктних заявок для участі в національних
конкурсах бюджетного фінансування і міжнародних грантових конкурсах;
2) збільшення обсягу залучених позабюджетних коштів на проведення
наукових досліджень, у тому числі за рахунок госпдоговірних НДР й надання
наукових послуг юридичним та фізичним особам;
3) активної співпраці з бізнесом і промисловістю в частині впровадження
наукової діяльності;
4) залучення інвестицій для розвитку науково-технологічної бази
університету;
5) оновлення й розширення матеріально-технічної бази проведення
наукових досліджень;
6) розширення міжнародної наукової співпраці;
7) залучення молодих вчених до участі в науково-дослідних роботах та у
виконанні наукових послуг;
8) залучення НПП університету до членства в редакційних колегіях
наукових видань, індексованих у наукометричних базах даних Scopus і Web of
Science.
2. Підвищення питомого показника кількості публікацій у наукових
фахових виданнях України категорії «Б», зарубіжних наукових виданнях,
індексованих у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science та у
зарубіжних періодичних наукових виданнях країнах ЄС на кафедрі, що має
дорівнювати 1 (або більше) на одну особу (науково-педагогічні працівники +
аспіранти + докторанти).
3. Просування наукових фахових видань університету до НБД Scopus
та/або WoS.
4. Реалізація проєкту стартап-школи «Sikorsky challenge» в університеті.
5. Акредитація 8 освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії: 121 Інженерія програмного забезпечення; 051 Економіка; 035
Філологія; 091 Біологія; 106 Географія; 053 Психологія; 011 Освітні,
педагогічні науки; 081 Правознавство.
6. Системна співпраця Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених університету із радою молодих учених при
МОН України, науковими товариствами інших ЗВО.
7. Запровадження ефективних механізмів мотивації науковців щодо
створення наукових колективів для активізації прикладних досліджень і
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності за участі молодих учених у
спільній розробці бізнес-проєктів та створенні стартапів.
8. Дотримання норм наукової етики та академічної доброчесності під час
оприлюднення результатів наукових досліджень.
9. Дотримання прозорості наукової діяльності та оприлюднення
інформації щодо її результатів.
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У 2021 році університет пройшов державну атестацію в частині
провадження наукової та науково-технічної діяльності, яке здійснювало
Міністерство освіти і науки України.
Відповідно до наказу МОН України від 25.03.2021 № 372 «Про
результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження
ними наукової (науково-технічної) діяльності» Херсонський державний
університет за науковим напрямом «Технічні науки», набравши 100 балів зі 100
можливих, віднесений до кваліфікаційної групи «А». Для виконання завдань
перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» в
університеті у 2021 році створено відповідну наукову групу при кафедрі
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
На виконання наказу МОН України від 16.04.2021 № 434 «Про розподіл
бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» між Херсонським
державним університетом та Міністерством освіти і науки України укладено
Договір від 02.08.2021 № БФ/45-2021 на виконання завдань перспективного
плану розвитку наукового напряму «Технічні науки». В рамках договору
університет отримав базове фінансування у 2021 році у розмірі 39,400 тис. грн
за КПКВ 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти». Ці
кошти направлено на розвиток інфраструктури університету, оновлення та
модернізацію матеріально-технічної бази, зокрема на облаштування окремого
робочого простору для молодих науковців, що відповідає сучасним
технологічним вимогам, оновлення окремої аудиторії для проведення занять
магістрантів та аспірантів. Було придбано проектор Epson EB-W06 (3LCD,
WXGA, 3700 ANSI Im).
Протягом 2021 року за рахунок видатків загального фонду державного
бюджету за КПКВ 22010040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів
вищої освіти та наукових установ» в університеті виконувалася науководослідна робота з найважливіших фундаментальних проблем фізикоматематичних і технічних наук, фундаментальних проблем наук про життя та
розвиток біотехнологій «Молекулярний баркод симбіотичних угруповань як
основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів» (науковий керівник
д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є., термін виконання 01.2019 – 12.2021, обсяг
фінансування у 2021 році – 202,675 тис. грн).
У 2021 р. наукові колективи університету виконували 17 госпдоговірних
НДР та наукових послуг за договорами із юридичними (підприємства та
організації міст Києва, Херсона, Миколаєва та Херсонської області) та
фізичними особами (загальна сума договорів – 374,330 тис. грн; загальна сума
наукових послуг – 158,915 тис.грн):
1. «Південне узбережжя України: від дослідження до розвитку
(Скадовськ; Генічеськ)» (науковий керівник доц. Давидов О.В.). Замовник –
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Громадська організація «УРБАН РЕ-ПАБЛІК». Обсяг фінансування –
5,0 тис. грн.
2. «Дослідження стану плодових культур на земельних ділянках за
кадастровими номерами 6522385400:02:001:0134 та 6522385400:02:001:0138»
(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник – громадяни України
Плотник Володимир Миколайович, Плотник Ігор Миколайович. Обсяг
фінансування – 2,1 тис. грн.
3. «Контроль за станом стічних вод Приватного акціонерного товариства
«Чаплинський маслосирзавод» (науковий керівник доц. Попович Т.А.).
Замовник – Приватне акціонерне товариство «Чаплинський маслосирзавод».
4. «Методичні основи навчання плавання дітей 6-7 років в умовах
спортивного басейну» (науковий керівник доц. Глухов І.Г.). Замовник – фізична
особа-підприємець Дробот Катерина Володимирівна. Обсяг фінансування –
21,0 тис. грн.
5. «Підготовка сценаріїв екскурсій-лекцій для зоотеатру «Відповідальний
землянин» (науковий керівник доц. Левченко М.Г.). Замовник – фізична особапідприємець Георгієв Віктор Сергійович. Обсяг фінансування – 27,0 тис. грн.
6. «Інвентаризація старих парків та дерев Миколаївської області»
(науковий керівник проф. Мойсієнко І.І.) Замовник – Управління екології та
природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Обсяг фінансування –
190,0 тис. грн.
7. «Аналіз та обробка даних щодо публікаційної активності учасників
освітнього процесу Херсонської державної морської академії у 2021 році»
(науковий керівник доц. Вінник М.О.). Замовник – Херсонська державна
морська академія. Обсяг фінансування – 7,0 тис. грн.
8. «Проведення тренінгу для представників ОТГ з питань діагностики
соціальних проблем та інвентаризації ресурсів громади» (науковий керівник
доц. Гоманюк М.А.). Замовник – Херсонський обласний благодійний фонд
«Об'єднання». Обсяг фінансування – 14,0 тис. грн.
9. «Наукове обґрунтування реорганізації об’єкту природно-заповідного
фонду заповідного урочища місцевого значення «Летючі піски», розташованого
в межах ДП «Великоолександрівське ЛМГ» (науковий керівник проф.
Ходосовцев О.Є.). Замовник – Державне підприємство «Великокопанівське
лісомисливське господарство». Обсяг фінансування – 25,2 тис. грн.
10. «Вплив розробки Давидово-Брідського родовища вапняків на
біологічне різноманіття» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.).
Замовник – фізична особа-підприємець Поздняков Артур Олександрович.
Обсяг фінансування – 10,05 тис. грн.
11. «Проведення психологічного дослідження за адвокатським запитом та
надання думки психолога» (науковий керівник Ревенко С.П.). Замовник –
громадянка України Новак Тетяна Володимирівна. Обсяг фінансування –
3,0 тис. грн.
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12. «Формування професіональних хореографічних здібностей дітей 612 років» (науковий керівник доц. Левченко М.Г.). Замовник – фізична особапідприємець Горбач Роман Валерійович. Обсяг фінансування – 2,5 тис. грн.
13. «Вплив будівництва багатофункціонального житлового комплексу із
багатоквартирними житловими будинками 4-5 поверхами із підземними
паркінгами та дитячим садком-школою в смт. Козин (Обухівський район,
Київська область) на флору, фауну та біотопи» Замовник – ТОВ
«ЕКОМЕНЕДЖМЕНТГРУПП». Обсяг фінансування – 5,04 тис. грн.
14. «Проведення психологічного дослідження за адвокатським запитом та
надання висновку психолога» (науковий керівник Ревенко С.П.). Замовник –
громадянка України Орловська Олена Вікторівна. Обсяг фінансування –
3,0 тис. грн.
15. «Ведення кадастру природно-заповідних територій та обʼєктів
природно-заповідного фонду». Замовник – фізична особа-підприємець
Коваленко Вікторія Вікторівна. Обсяг фінансування – 9,6 тис. грн.
16. «Картування оселищ європейського значення та вивчення стану
популяцій видів флори і фауни, занесених до Бернської конвенції» Замовник –
фізична
особа-підприємець Коваленко Вікторія
Вікторівна.
Обсяг
фінансування – 9,6 тис. грн.
17. «Вплив
будівництва
житлово-громадських
комплексів
по
вул. Монашинська в смт Козин Обухівського району Київської області на
флору, фауну та біотопи». Замовник – ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТГРУПП».
Обсяг фінансування – 5,04 тис. грн.
У 2021 р. порівняно з 2020 р. більше ніж на 50 % збільшився обсяг
коштів, що надійшли до спецфонду університету за виконання міжнародних
НДР. Кількість робіт, що виконувалися за рахунок коштів замовників,
порівняно з 2020 роком збільшилася на 38% (з 13 до 18 НДР).
Також у 2021 році здійснювалося виконання одного міжнародного
договору за програмою післядипломного навчання «Управління в українських
органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня,
фахівців з публічних послуг громади», що реалізується в рамках проєкту
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» як
частина завдань Краківського економічного університету в цьому проєкті щодо
підтримки розвитку освітньої діяльності для реформування органів місцевого
самоврядування в Україні (загальна сума 228,519 тис. грн).
Провідними науковцями університету постійно проводиться робота у
напрямку зміцнення основ наукової діяльності в межах кафедральної тематики.
На кафедрах наукові колективи виконували 66 ініціативних НДР, що
зареєстровані в УкрІНТЕІ відповідно до «Порядку державної реєстрації та
обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і
дисертацій», зокрема 8 НДР зареєстровано протягом 2021 року.
Статистичну інформацію щодо кількості виконаних науково-дослідних
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робіт й обсягів їх фінансування надано в таблиці 3.
Інформацію щодо надходжень доходів на спеціальний фонд університету
за КПКВ 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти
та наукових установ» представлено в таблиці 4.
Таблиця 3
Кількість виконаних НДР та обсяги їх фінансування
2019
Категорії робіт

2021

фінансуфінансуфінансук-ть вання, к-ть вання, к-ть вання,
тис.грн
тис.грн
тис.грн

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

2020

2

408,3

1

202,675

1

202,675

1

120,0

1

110,0

-

-

13

729,77

13

400,696

17

602,850

Таблиця 4
Надходження доходів на спеціальний фонд університету
Назва послуг
Виконання госпдоговірних науково-дослідних
робіт
Виконання міжнародних проєктів
Проведення наукових конференцій,
у т.ч. наукова конференція ICTERI 2020
Послуги Наукової бібліотеки
РАЗОМ

Надійшло коштів, тис.грн
2020 рік
2021 рік
400,697
374,330
110,000
102,684
53,234
81,269
694,650

228,519
32,845
164,232
799,926

Згідно із даними таблиці 4 спостерігаємо динаміку надходжень на
спеціальний фонд університету, зокрема зменшився обсяг коштів за виконання
госпдоговірних НДР та проведення наукових конференцій. Проте вдвічі
збільшилися надходження за виконання міжнародних проєктів та послуги
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Наукової бібліотеки. На рисунку 2 графічно представлено надходження доходів
на спеціальний фонд університету за видами робіт.

Рис.2. Надходження доходів на спеціальний фонд університету за видами робіт
На рисунку 3 представлено динаміку надходжень на спеціальний фонд
університету за видами робіт в розрахунку на одного науково-педагогічного
працівника. Зокрема, позитивна динаміка в 2021 році спостерігається за такими
видами робіт: виконання госпдоговірних НДР та міжнародних проєктів,
послуги Наукової бібліотеки. За об’єктивних причин зменшилися надходження
за проведення наукових конференцій.

Рис.3. Надходження доходів на спеціальний фонд університету
за видами робіт на 1 НПП
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На рисунку 4 представлена динаміка сумарних коштів, що надійшли на
спеціальний фонд університету на 1 НПП.

Рис.4. Динаміка сумарних коштів,
що надійшли на спеціальний фонд університету на 1 НПП
Відповідно до Законів України від 26.11.2015 № 848-VIIІ «Про наукову і
науково-технічну діяльність» та від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»
усі науково-дослідні роботи, які виконуються в університеті, мають
інноваційний характер, конкурентоспроможні й мають практичне спрямування
як в освітній, так і в інших галузях.
Університетська дослідницька команда брала участь у конкурсі
Національного фонду досліджень України «Наука для безпеки і сталого
розвитку України» з проєктом «Резистентність «гарячих точок біорізноманіття»
України до викликів глобальних кліматичних змін» (науковий керівник д.б.н.,
проф. Ходосовцев О.Є.).
Цьогоріч у конкурсному відборі наукових проєктів фундаментальних та
прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних), що
проводився Міністерством освіти і науки України за програмою «Наука в
університетах», взяли участь 2 наукові колективи, у конкурсі наукових робіт та
науково-технічних розробок молодих учених – один. Було представлено
проєктні заявки:
– «Збереження степового різноманіття на об’єктах культурної спадщини
України» (науковий керівник д.б.н., проф. Мойсієнко І.І.; секція «Охорона
навколишнього середовища»);
– «Розробка математичних методів верифікації законодавчих актів України»
(науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Песчаненко В.С.; секція «Інформатика та
кібернетика»);
– «Організація ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах
безпечного цифрового середовища» (наукова керівниця докторка філософії
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Бальоха А.С.; секція «Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне,
мисляче суспільство»).
Також науковці університету брали участь у конкурсі українськопольських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки, організованому
Міністерством освіти і науки України та Національною агенцією академічних
обмінів Республіки Польща (NAWA), представивши 2 проєкти:
«Функціонально-територіальна організація та трансформація приморськогирлових систем розселення (на прикладі Щецина та Херсона)» (науковий
керівник д.геогр.н., проф. Пилипенко І.О.) та «Релігійне життя та пам’ятки
польської духовної культури на території України (Херсонська область) та
української в Польщі (Поморське воєводство)» (наукова керівниця к.і.н.,
доц. Кузовова Н.М.).
У 2021 році у складі Наукової ради Національного фонду досліджень
України за секцією біології, медицини, аграрних наук працював д.б.н., проф.
Мойсієнко І.І. У складі експертної групи для проведення оцінювання
ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової (науковотехнічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки» працювали
д.психол.н., проф. Блинова О.Є., д.е.н., проф. Шашкова Н.І.; за науковим
напрямом «Біологія та охорона здоров’я» – д.б.н., проф. Мойсієнко І.І.
Працюють експертами в секціях за фаховими напрями Наукової ради
МОН України: д.б.н., проф. Мойсієнко І.І. (секція 9 «Охорона навколишнього
середовища»); д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є. (секція 15 «Біологія, біотехнологія
та актуальні проблеми медичних наук»); д.пед.н., проф. Омельчук С.А. (секція
19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»); д.е.н., доц.
Шашкова Н.І. (секція 6 «Економічні перетворення; демографічні зміни та
благополуччя суспільства», експертиза проєктів наукових робіт молодих
учених). У 2021 році Дармостука В.В. обрано до складу експертів секції 4
«Зміна
клімату,
довкілля,
чисте
будівництво
та
раціональне
природокористування» Наукової ради Міністерства освіти і науки України.
Патентно-ліцензійна діяльність
Протягом 2021 року отримано 101 свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір наукового характеру. Отримано також свідоцтво про реєстрацію
авторського твору на службовий твір «Kherson State University Brandbook».
Також до Державного підприємства «Український інститут промислової
власності» (Укрпатент) подано 2 заявки на отримання патенту України на
корисну модель: «Спосіб оцінки теплозахисної властивості зовнішніх стін
будівель» (автор к.ф.-м.н., доц. Івашина Ю.К.) та «Спосіб приготування
полівітамінного напою "Чаша здоров’я"» (автор д.психол.н., проф.
Шебанова В.І.).
Інформацію щодо отриманих охоронних документів представлено в
таблиці 5.
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Таблиця 5
Отримання охоронних документів
Категорії охоронних
документів
Патент України на
корисну модель
Подано заявок на
корисну модель
Свідоцтво про
реєстрацію авторського права
на твір

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Динаміка

5

-

-

-

-

-

2

+2

72

41

101

+60

У Херсонському державному університеті створено всі умови для
забезпечення всебічного висвітлення результатів наукової та науково-технічної
діяльності учасників освітнього процессу. Зокрема, у 2021 році 10 збірників
наукових праць та наукових журналів університету продовжили діяльність як
наукові фахові видання України категорії «Б»:
– «Information Technologies in Education» (головний редактор д.пед.н., проф.
Співаковський О.В.);
– «Чорноморський ботанічний журнал» (головний редактор д.б.н., проф.
Ходосовцев О.Є.);
– «Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (головний редактор к.пед.н.,
проф. Пермінова Л.А.);
– «Природничий альманах (біологічні науки)» (головний редактор д.б.н., проф.
Завʼялов В.П.);
– «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні
науки» (головний редактор д.геогр.н., проф. Мальчикова Д.С.);
– «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні
науки» (головний редактор д.е.н., доц. Шашкова Н.І.);
– «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
«Психологічні науки» (головний редактор д.психол.н., проф. Блинова О.Є.);
– «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
«Германістика та міжкультурна комунікація» (головний редактор д.філол.н.,
проф. Ребрій О.В.);
– «Інсайт: психологічні виміри суспільства» (головний редактор д.психол.н.,
проф. Попович І.С.);
– «Південний архів (філологічні науки)» (головний редактор д.філол.н., проф.
Ільїнська Н.І.).
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;

23

Херсонський державний університет, Львівський державний університет
фізичної культури імені Івана Боберського).
Наукове видання університету «Південний архів (історичні науки)» у
2021 році включено до Переліку наукових фахових видань України категорії
«Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 №1017).
У 2021 році започатковано наукове видання університету «Науковий
вісник Херсонського державного університету. Серія: «Охорона здоров’я»
(свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від
17.06.2021 серія КВ № 24880-14820Р).
Протягом 2021 року випущено 27 випусків наукових фахових видань та 9
інших наукових видань (збірники тез і матеріали конференцій, збірники
наукових праць студентів, бібліографічний покажчик), видано 3 монографії із
грифом ученої ради університету.
Монографії:
– колективна монографія «Психологічні ресурси в умовах життєвої та
суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри» (автори: Блинова О.Є.,
Бабатіна С.І.,
Каленчук В.О.,
Кікінежді О.М.,
Кізь О.,
Круглов К.,
Мельникова С.,
Моргун В.,
Заика В.,
Сергет І.В.,
Тавровецька Н.І.,
Урсуленко О.Б., Koвальова O., Попович І.С., Шебанова В.І., Шевченко С.,
Варіна Г.Б., Казібекова В.Ф., Крупник І.Р., Крупник Г.А.);
– монографія «Управління ІТ-активами в контексті синхронізації управління
іншими ключовими активами університету», 2-е видання, виправлене й
доповнене (автор – Співаковський О.В., д.пед.н., професор);
– монографія «Еволюційна педагогіка вищої школи» (автор – Копилова С.В.,
к.пед.н., доцент).
Інші наукові видання:
– науковий довідник «Ендемічні рослини Миколаївської області» (автори:
Мойсієнко І.І., Ширяєва Д.В., Винокуров Д.С., Скобель Н.О., Деркач О.М.,
Клименко В.М., Захарова М.Я., Коломієць Г.В., Драбинюк Г.В., Мельник Р.П.,
Кириленко В.В.);
– електронне видання «Науково-допоміжний анотований бібліографічний
покажчик дисертацій ХДУ (1982-2020)» (упорядники – Арустамова Н.А.,
Блінова О.М., Рудченко С.А.);
– електронний збірник студентських наукових праць «Студентські наукові
студії 2021» (голова редакційної колегії – Омельчук С.А.);
– матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку
особистості» 22 квітня 2021 року, м. Херсон (редакторка – Бабатіна С.І.,
к.пед.н., доцент);
– матеріали Усеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми історичної освіти» 18 березня 2021 року, м. Херсон (відповідальна
редакторка – Кузовова Н.М., к.і.н., доцент);
– матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених,
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аспірантів та студентів «Актуальні проблеми історії та археології: регіональний
та глобальний вимір» 20 травня 2021 р., м. Херсон (відповідальна редакторка –
Кузовова Н.М., к.і.н., доцент);
– матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Соціокультурні та психологічні виміри
становлення особистості» 30 вересня – 01 жовтня 2021 року, м. Херсон (ред.
колегія: Крупник І.Р., Блинова О.Є., Тавровецька Н.І. та ін.);
– матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми природничо-математичної освіти в Україні» 16-17 вересня 2021 року,
м. Херсон (головний редактор – Кузьменков С.Г., д. пед. н., професор);
– матеріали VI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних
процесів» 31 березня 2021 року, м. Херсон (відповідальний редактор –
Стратонов В.М., д.ю.н., професор).
У рамках програми академічної доброчесності та підвищення якості
освіти наукові видання, наукові статті, подані для публікації у фахових
наукових виданнях університету перевіряються на виявлення текстових збігів
системами Unicheck та StrikePlagiarism. З березня 2021 року Херсонський
державний університет співпрацює з компанією «Plagiat Pl», яка надає доступ
до сервісу StrikePlagiarism.com, що рекомендований МОН України.
Для здійснення науково-дослідницької діяльності та відповідно до
історичних традицій університету, спрямованих на формування поколінь
професійної, наукової та культурної еліти України, в 2021 році в університеті
діяла низка наукових шкіл:
– «Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження
тексту» (керівниця наукової школи д.філол.н., професорка Бєлєхова Л.І.);
– «Психологія соціальної мобільності особистості» (керівниця наукової
школи д.психол.н., професорка Блинова О.Є.);
– «Філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто-, бріо- та
ліхенобіоти Північного Причорномор’я» (керівник наукової школи д.б.н.,
професор Бойко М.Ф.);
– «Інноваційні технології викладання іноземних мов у середніх та вищих
закладах України» (керівниця наукової школи д.пед.н., професорка
Заболотська О.О.);
– «Комунікативно-діяльнісний
підхід
у
формуванні
мовної
компетентності учнів» (керівниця наукової школи д.пед.н., професорка
Михайловська Г.О.);
– «Технології формування комунікативно-професійної компетентності
майбутніх фахівців гуманітарної сфери в умовах стандартизованої мовної
освіти» (керівниця наукової школи д.пед.н., професорка Пентилюк М.І.);
– «Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі» (керівниця
наукової школи д.пед.н., професорка Слюсаренко Н.В.);
– «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (керівник наукової
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школи д.пед.н., професор Співаковський О.В.);
– «Теорія та практика кримінального процесу та криміналістики»
(керівник наукової школи д.ю.н., професор Стратонов В.М.);
– «Соціалізація дитини в сім’ї: теорія, історія, практика» (керівниця
наукової школи д.пед.н., професорка Федяєва В.Л.).
У 2021 році започаткована наукова школа д.пед.н., професорки
Петухової Л.Є. «Реалізація освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в
моделі трисубʼєктної дидактики».
Для розробки актуальних наукових проблем та з метою широкого
залучення учасників освітнього процесу до вирішення важливих наукових
завдань, а також забезпечення освітнього процесу в університеті створено
19 науково-дослідних лабораторій:
1. Науково-дослідна лабораторія синтезу біологічно активних речовин
(науковий керівник к.х.н., доц. Речицький О.Н.);
2. Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю (наукова
керівниця к.т.н., доц. Попович Т.А.);
3. Науково-дослідна лабораторія інтродукції рослин (науковий керівник
д.б.н., проф. Бойко М.Ф.);
4. Науково-дослідна лабораторія біорізноманіття та екологічного
моніторингу ім. Й.К. Пачоського (науковий керівник д.б.н., проф.
Ходосовцев О.Є.);
5. Науково-дослідна лабораторія екології рослин, охорони довкілля та
раціонального природокористування (науковий керівник д.б.н., проф.
Мойсієнко І.І.);
6. Науково-дослідна лабораторія активних форм навчання біології та
екології (наукова керівниця д.пед.н., проф. Сидорович М.М.);
7. Науково-дослідна лабораторія фізіології кровообігу (наукова керівниця
к.б.н., доц. Гасюк О.М.);
8. Науково-дослідна лабораторія молекулярної біології (науковий
керівник к.б.н., доц. Бесчасний С.П.);
9. Навчально-наукова лабораторія розвитку дитини «Надія» (наукова
керівниця к.психол.н., доц. Бабатіна С.І.);
10. Науково-дослідна лабораторія психології розвитку сім’ї та гендерних
ресурсів (наукова керівниця д.психол.н., проф. Шебанова В.І.);
11. Науково-дослідна лабораторія «Проблеми професійного становлення
фахівця у галузі соціальної роботи» (наукова керівниця к.пед.н., доц.
Копилова С.В.);
12. Науково-дослідна соціологічна лабораторія (наукова керівниця
д.соц.н., проф. Шапошникова І.В.);
13. Міжкафедральна
науково-дослідна
лабораторія
«Українська
література в англомовному світі» (науковий керівник к.філол.н., доц.
Немченко І.В.);
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14. Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону (наукова
керівниця – д.е.н., проф. Шашкова Н.І.);
15. Науково-дослідна
лабораторія
педагогічних досліджень
та
інноваційно-освітніх технологій (науковий керівник – д.пед.н., проф.
Андрієвський Б.М.);
16. Науково-дослідна лабораторія «Оздоровчі технології у спеціальній
освіті» (наукова керівниця – д.психол.н., проф. Яковлева С.Д.);
17. Міжкафедральна
нуково-дослідна
лабораторія
розвивального
навчання (науковий керівник – к.пед.н., доц. Таточенко В.І.);
18. Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання
з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій (науковий
керівник – к.ф.-м.н., доц. Кравцов Г.М.);
19. Науково-дослідна лабораторія медико-біологічних основ фізичного
виховання та спорту (науковий керівник – к.н. з фіз.вих., доц. Возний С.С.).
Наукові заходи в університеті
У 2021 році проведено 15 наукових заходів різного рівня – конференцій із
проблем вищої освіти і здобувачів вищої освіти та молодих учених. Серед них:
міжнародного рівня – 5; усеукраїнського рівня – 7; регіонального рівня – 3 (див.
таблицю 6).
Таблиця 6
Перелік наукових заходів
Херсонського державного університету
міжнародного й усеукраїнського рівнів
№
Назва заходу
Дата
з/п
проведення
1. VI Міжнародна науково-практична конференція молодих 22 квітня
учених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні 2021 року
технології становлення особистості»
2. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в 29 вересня –
освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: 1 жовтня
інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (ICTERI 2021)
2021 року
3. Польова робоча нарада Європейської степової групи 25 травня –
(EDGG): Українські степи вподовж кліматичного градієнту
3 червня
(14thEDGGFseldWorkshop
2021 року
Ukranianstepesalongclimaticgradients)
4. ІІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція 30 вересня –
«Соціокультурні та психологічні виміри становлення 1 жовтня
особистості»
2021 року

27

5. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні
17-18
пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери листопада
обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів»
2021 року
6. Усеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 18 березня
проблеми історичної освіти»
2021 року
7. VI
Усеукраїнська
студентська
науково-практична 31 березня
конференція «Реформування правової системи України під 2021 року
впливом євроінтеграційних процесів»
8. ХІ Усеукраїнська науково-практична конференція молодих 26 березня
учених і студентів «Зарубіжна та українська культура: 2021 року
питання теорії, історії, методики»
9. Усеукраїнська
студентська
інтернет-конференція 22-23 квітня
«Інноваційні
технології
навчання
природничо- 2021 року
математичних дисциплін у закладах середньої та вищої
освіти»
10. ІХ
Усеукраїнська
студентська
науково-практична 18 травня
конференція «Література української діаспори в історико- 2021 року
культурному контексті»
11. Усеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 16-17 вересня
проблеми природничо-математичної освіти в Україні»
2021 року
12. V Усеукраїнська науково-практична конференція молодих 20 травня
учених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми 2021 року
історії та археології: регіональний та глобальний вимір»
13. Регіональна науково-практична інтернет-конференція 29 квітня
«Сім’я: батьки-дитина в умовах змішаного навчання»
2021 року
14. Регіональна науково-практична конференція «Перебіг 28 квітня
коронавірусної інфекції у Херсонському госпітальному 2021 року
окрузі, вакцинація»
15. Регіональна науково-практична конференція «Традиції та 16 листопада
інновації фізичної терапії на Херсонщині»
2021 року
Серед наукових заходів міжнародного та усеукраїнського рівня,
проведених у 2021 році, в університеті започатковано регіональні науковомистецькі читання «Інноваційні підходи до викладання хореографічних
дисциплін у мистецьких закладах освіти», круглі столи «Перебіг коронавірусної
інфекції у Херсонському госпітальному окрузі, вакцинація», «Актуальні
проблеми філософії в сучасному університеті», «До джерел слов`янської мовної
культури».
У 2021 році традиційно в університеті організовували проведення
різноманітних заходів, присвячених відзначенню Днів науки (див. таблицю 7).
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Таблиця 7
Основні заходи до Днів науки
Назва заходу
№
з/п
1. Міжнародний науково-креативний кемп
«ХДУ твоїми очима»
2. Науковий пікнік – формат по-новому – з представниками

Дата
проведення
22 травня
2021 року
23 травня
наукових товариств ЗВО Херсона
2021 року
12-13 травня
3. Онлайнова мініекскурсія «Розвиток та становлення науководослідної роботи в ХДУ» (дві частини)
2021р.
4. V щорічна студентська науково-практична конференція «Сучасна 13 травня
економіка та право: проблеми та перспективи розвитку»
2021 р.
14 травня
5. V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«Соціально-психологічні технології розвитку особистості»
2021 р.
6. IX Усеукраїнська студентська науково-практична конференція
18 травня
«Література української діаспори в історико-культурному
2021 р.
аспекті»
7. V Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків
«Актуальні проблеми історії та археології: регіональний та
20 травня
глобальний вимір»
8. Онлайнові проєкти:
«Почесні доктори наук ХДУ – провідні вчені Херсонського
державного університету»,
«Почесні доктори наук ХДУ – провідні вчені вітчизняних та
закордонних вишів»,
12-18 травня
«Почесні професори ХДУ – провідні вчені Херсонського
2021р.
державного університету»,
«Проректори з наукової роботи Херсонського державного
університету»,
«Почесні професори ХДУ – провідні вчені вітчизняних та
закордонних вишів»,
«Від студента – до доктора наук, професора»
9. Віртуальна виставка «Наукові доробки вчених Херсонського 18 травня
державного університету»
2020 року
20 травня
10. Науково- практична конференція
«Інформаційно-комунікаційне забезпечення наукової діяльності 2021 року
університету: реалії та перспективи» (для бібліотек ЗВО
м.Херсона)
21 травня
11. Семінар-тренінг
«Як працювати зі звітом про перевірку на плагіат і як 2021 року
аналізувати його?»
14-22 травня
12. Виставки-перегляди:
Наукові досягнення вчених Херсонського державного 2021 року
університету
Наукова діяльність студентів як пріоритет вищої освіти
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3.2.2. Діяльність спеціалізованих вчених рад
У 2021 році в університеті функціювало три спеціалізовані вчені ради із
захисту дисертацій:
– спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора наук Д 67.051.03 зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та
методика навчання (українська мова), 13.00.02 – теорія та методика навчання
(російська мова);
– дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук:
К 67.051.02 зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання
(математика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
К 67.051.05 зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.
Загалом на засіданнях спеціалізованих учених рад було захищено
8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
У 2021 році в університеті створено також чотири разові спеціалізовані
вчені ради:
 ДФ 67.051.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового
захисту дисертації Дрозд Лідії Вікторівни «Формування життєвого
цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями» на
здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки зі спеціальності 053 Психологія. Науковий керівник:
Бистрова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент.
 ДФ 67.051.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового
захисту дисертації Тарасіч Юлії Геннадіївни «Статичний аналіз лінійно
визначених програм і його застосування» на здобуття ступеня доктора
філософії з галузі знань 012 Інформаційні технології зі спеціальності 121
Інженерія програмного забезпечення. Науковий керівник: Львов М.С.,
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Херсонського державного університету.
 ДФ 67.051.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового
захисту дисертації Полторацького Максима Юрійовича «Алгебраїчний
підхід у формалізації та аналізі економічних та правових моделей» на
здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 012 Інформаційні
технології зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення.
Науковий керівник: Летичевський Олександр Олександрович, доктор
фізико-математичних наук, професор кафедри інформатики, програмної
інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного
університету, завідувач відділу теорії цифрових автоматів Інституту
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
 ДФ 67.051.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового
захисту дисертації Бальохи Альони Сергіївни «Формування природознавчої
компетентності майбутнього вчителя початкових класів у моделі
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трисубʼєктної дидактики» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі
знань 01 Освітні / Педагогічні науки зі спеціальності 015 Професійна
освіта. Наукова керівниця: Петухова Любов Євгенівна, доктор педагогічних
наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології дошкільної та
початкової освіти, декан педагогічного факультету Херсонського
державного університету.
3.2.3. Науково-дослідницька робота молодих учених
і здобувачів вищої освіти
Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих учених в університеті – це створення сприятливих умов для науководослідницької роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених університету, об’єднання їхніх зусиль для
розв’язання актуальних проблем сучасної науки. Організація та координація
діяльності Наукового товариства в 2021 році здійснювалася за такими
напрямами:
Налагодження партнерства:
1. Участь представників Наукового товариства (Т. Мандич, В. Дармостук,
О. Захаров, В. Швець, О. Павлова, О. Попкова, І. Цюпак) у Регіональній
зустрічі рад молодих учених Херсонської області з Радою молодих учених при
Міністерстві освіти і науки України за участі О. Ващук.
2. Участь у засіданнях Офісу регіональних зустрічей Ради молодих
учених при Міністерстві освіти і науки України (Т. Мандич, О. Попкова).
Іміджева діяльність:
1. Подання матеріалів про Наукове товариство для участі до проєкту
“Книга рад молодих вчених – 2021”, що проводить Рада молодих учених при
Міністерстві освіти і науки України.
1. Тематична зустріч із представницею проєкту “Школа академічної
доброчесності” в Київському університеті імені Бориса Грінченка К. Шаховою.
2. Триденний науковий кемп до Днів науки – 2021 з науковими
товариствами факультетів ХДУ.
3. ZOOM-зустріч з Катериною Крайняк “Молодіжні обміни та
волонтерство, або як взяти від студентських років максимум”.
Участь у заходах:
1. Представники Наукового товариства (Т. Мандич, А. Волянюк,
Н. Головко, О. Захаров) були модераторами заходів під час Тижня академічної
доброчесності ХДУ, зокрема на тренінг-курсі “Технологічні та процедурні
інструменти виявлення академічного плагіату у наукових та студентських
роботах”.
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2. Представники Наукового товариства взяли участь у тематичному
заході “Стартапи: від ідеї до реального бізнесу” від стартап-школи ХДУ
“Sikorsky Challenge”.
3. Голова Наукового товариства Т. Мандич узяла участь у ZOOM-розмові
з переможцями та організаторами І та ІІ Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з теми Революція Гідності.
4. Аспірантки А. Волянюк і Т. Мандич узяли участь у вебінарі Еразмус+
для молоді України: South-East" від команди Erasmus Student Network Kyiv та
Національного Еразмус+ офісу в Україні.
5. Аспірантки Т. Мандич та О. Попкова представляли Наукове товариство
на заході “Науковий пікнік. Формат по-новому”, організованому відділом по
роботі з обдарованою молоддю ХДУ, за участі наукових товариств ЗВО
м.Херсона.
6. Голова Наукового товариства Т. Мандич як регіональний координатор
Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України від Херсонської
області взяла очну участь у ІІ Всеукраїнському форумі рад молодих учених.
7. Представниці Наукового товариства – А. Волянюк, Н. Головко і
Т. Мандич – узяли участь у науково-популярному заході "Ніч молодіжної
науки-2021".
8. Аспіранти А. Волянюк та В. Дармостук були номінантами
Всеукраїнського конкурсу “Молодий вчений року” від Ради молодих учених
при Міністерстві освіти і науки http://leader-scientist.com.ua/nominante
Підтримка молодих учених:
1. Рекомендація кандидатури аспірантки ІІІ року підготовки А. Волянюк
для участі в конкурсі на здобуття державних іменних стипендій найкращим
молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування
подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.
Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених отримував
Дармостук Валерій Вікторович, аспірант кафедри ботаніки (спеціальність 091
Біологія).
В університеті протягом 2021 року діяло 81 наукове об’єднання студентів
(проблемних груп і наукових гуртків), у виконанні науково-дослідних робіт
кафедр узяли участь 707 студентів. Припинено дію 8 науково-дослідних
лабораторій у зв’язку з неефективністю їхньої роботи.
У 2021 році організовано участь здобувачів вищої освіти у І та ІІ етапах
Усеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузей та
спеціальностей (результати участі представлені у таблиці 8).
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Таблиця 8
Порівняльно-кількісний аналіз участі студентів у ІІ турі
Усеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роки
І тур
ІІ тур
Направлено
Запрошено
Призери
2016/17
68
65
21(32,3%)
19(29,3%)
2017/18
75
71
26 (36,6%)
23 (32,4%)
2018/19
90
85
42 (49,4%)
29 (34,1%)
2019/20
103
94
70 (74,5%)
25 (34,3%)
2020/21
98
90
68(75,6%)
21(30,9%)
З метою активізації наукової роботи здобувачів вищої освіти як
найважливішого чинника формування фахівців нового типу, а також створення
розгалуженої системи залучення студентів до науково-дослідної роботи у
2020/2021 н.р. згідно з наказом МОН України в університеті проведено
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей із галузі «Гендерні дослідження» та з галузі «Загальна та
соціальна психологія».
До ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із
галузі «Гендерні дослідження» допущено 63 наукові роботи, з галузі «Загальна
та соціальна психологія» – 95.
Переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт із
галузей та спеціальностей стали 21 студент університету (дипломи І ступеня – 6
осіб, ІІ ступеня – 8, ІІІ ступеня – 7).
У листопаді 2021 року проведено І (університетський) етап
ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Загальна
кількість учасників – 97 осіб, з яких переможцями та учасниками ІІ етапу
конкурсу стали Мартинюк Л. (студентка педагогічного факультету), Ясак К.
(студентка медичного факультету), Чуприненко М. (студентка факультету
української й іноземної філології та журналістики).
У травні 2021 року проведено ІІ тур Всеукраїнської олімпіади для
професійної орієнтації вступників на базі повної загальної середньої освіти
спеціальностей «Англійська мова», «Біологія», «Математика», «Фізика», яким
надається особлива державна підтримка.
Здобувачі вищої освіти ХДУ у 2021 році мали змогу представити
результати своїх наукових досліджень завдяки публікаціям статей у збірнику
наукових праць «Магістерські студії». Загалом опубліковано 179 статей
(60,28 ум. друк. арк.). Збірник розміщено на сайті Херсонського державного
університету (http://www.kspu.edu).
Серед стратегічних напрямів діяльності – робота з обдарованою
учнівською молоддю, інформаційно-методична підтримка педагогічних
працівників навчальних закладів міста та області щодо написання учнями
науково-дослідницьких робіт.
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У роботі журі І та ІІ етапів Усеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України взяли участь 52 науковопедагогічних працівники.
На базі університету працювало 30 наукових секцій на І етапі та
32 наукові секції на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту.
3.2.4. Інноваційна діяльність
Протягом 2021 року відкрито Інноваційний High-Tech Education Hub.
Сформовано Інноваційний кластер Sikorsky Challenge-Україна Херсонської
області, для реалізації якого підписано Меморандум про створення кластеру
(10.03.2021), створено координаційну раду кластеру (28.04.2021), приєднання
до кластеру Херсонського національного технічного університету та
Херсонської державної морської академії (03.06.2021); підготовлено стартаппроєкти та представлено їх на X Фестивалі інноваційних проєктів "Sikorsky
Challenge 2021: Україна і Світ" у м.Київ (12-14.08.2021). На цей час Sikorsky
Challenge організовує онлайн-навчання за програмою «Практика запуску
стартапа».
Подано 3 проєкти до регіональної програми інформатизації області на
2022-2024 роки:
– «Віртуальний гід (НЕ) туристичною Херсонщиною»;
– «Створення інструментарію забезпечення безпечного середовища»;
– Інтерактивна карта «Освіта Херсонщини».
У листопаді підписано 3 угоди про співпрацю: 1 між товариством з
обмеженою відповідальністю «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та ХДУ щодо співпраці між
закладами, а також 2 між Бердянським державним педагогічним університетом
та Херсонським державним університетом (про двостороннє співробітництво та
про академічну мобільність) для розширення співпраці, обміну досвідом та
академічною мобільністю між закладами.
Важливим завданням є пошук інвестицій для розвитку і збереження
матеріально-технічної бази університету, зокрема будівель, що є пам’ятками
архітектури. Першим кроком було отримання коштового розрахунку вартості
науково-проєктних робіт об’єкта будівництва «Ремонтно-реставраційні роботи
будівлі ХДУ за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, 3 літера «А», літера «Д»
пам’ятки архітектури I категорії місцевого значення».
Херсонському державному університету виділено міжбюджетний
трансфер державного бюджету на суму 200 тисяч гривень для облаштування
сучасного навчального кабінету початкової школи у ХДУ в рамках програми
соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021
рік, завдяки якому створено аудиторію Нової української школи на
педагогічному факультеті.
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3.3. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ
3.3.1. Розвиток міжнародної інституційної співпраці
Одним із пріоритетних напрямів розвитку Херсонського державного
університету є міжнародна та проєктна діяльність (див. рисунок 1). У 2021 році
підписано 7 угод з іноземними партнерами:
– Вища школа туризму та екології м. Суха Бескидзька (Республіка Польща);
– Університет Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія);
– Технологічний Університет Кіпру (Республіка Кіпр);
– Центр дослідження природи м. Вільнюс (Литовська Республіка);
– Полонійна Академія в м. Ченстохова (Республіка Польща);
– Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова м. Нур-Султан
(Республіка Казахстан);
– Щецинський університет м. Щецин (Республіка Польща).
Загалом ХДУ має 33 діючі міжнародні угоди про співпрацю з освітніми
закладами Республіки Австрія, Республіки Болгарія, Республіки Білорусь,
Італійської Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Польща, Литовської
Республіки, Федеральної Республіки Німеччина, Республіки Хорватія, Румунія,
Турецької республіки, Республіки Узбекистана та Чеської Республіки.
Цьогоріч до Херсонського державного університету завітало 8 іноземних
делегацій:
– Луїс Телемаху – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Кіпр в
Україні;
– Катажина Солек – Генеральний Консул Республіки Польща в Одесі;
– Збігнєв Осадовський – професор, ректор Поморської Академії в м. Слупську
(Республіка Польща);
– Анджей Кринський – професор, ректор Полонійної Академії в м. Ченстохова
(Республіка Польща);
– Олександр Скалій – професор, директор Інституту спорту та фізичної
культури Університету економіки в м. Бидгощ (Республіка Польща);
– Тетяна Скалій – професор Університету економіки в м. Бидгощ (Республіка
Польща);
– Вітольд Ковальський – хірург-онколог Онкологічного центру в м. Бидгощ
(Республіка Польща);
– Євген Голанд – президент і засновник міжнародної компанії з розробки
програмного забезпечення DataArt.
3.3.2. Академічна мобільність здобувачів освіти
й науково-педагогічних працівників
У межах угод у 2021 році проходила академічна мобільність здобувачів
вищої освіти за такими програмами обмінів: семестрове навчання (31 учасник),
програма «Подвійні дипломи» (17 учасників) та навчання за магістерською
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програмою «Management. International Business» (11 учасників) з Поморською
Академією в м. Слупську Республіки Польща, програма ERASMUS+ KA 107
(1 учасниця). Також до університету завітав стипендіат Програми
ім. Фулбрайта в Україні із США Ерік Аллен Матерлі для проведення
дослідницької й асистентської роботи з 01 жовтня по 30 червня 2022 року.
3.3.3. Реалізація міжнародних проєктів
Протягом 2021 року реалізовано 3 грантові програми із залученням
грантових коштів на суму 8,822 $:
– «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)»;
– «RITA – Зміни в Регіоні» Партнерський проєкт «Самодіагностика раку
молочної залози у молодих українок»;
– «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity
and Quality Initiative).
На даний час реалізовано 7 індивідуальних грантів, з яких 3 проєкти,
3 стипендії та 1 стажування:
– проєкт “Developing youth leadership in community enсhancement through
internship in local administrations and NGOs” (Гоманюк М.А., Саркісов А.Ю.);
– проєкт «Посилка з-за кордону», показ вистав (Гоманюк М.А.);
– науково-дослідний проєкт «Правова оцінка знищення громадянського
суспільства як складова політики Голодомору 1932-1933 років на Півдні
України» від Holodomor Research and Education Centre, Університет Альберти
(Канада) (Водотика С.Г.);
– стипендія на науково-дослідне стажування на базі університету New Europe
College в м. Бухаресті (Капарулін Ю.В.);
– стипендія імені Лейна Кіркланда для двосеместрового навчання у 2020-2021
навчальному році у Республіці Польща (Федорчук О.М.);
– Visegrad Scholarship Program (Молікевич Р.С.);
– міжнародне стажування в рамках проєкту «Зміни у педагогічних
університетах та факультетах у 20 столітті» в Університеті імені Масарика в
Брно та на факультеті гуманітарних студій Університету імені Томаша Баті у
Зліні (Брно, Злін, Чеська Республіка) (Петухова Л.Є., Воропай Н.А.).
На території Херсонського державного університету працює
Інформаційний центр Європейського союзу, який на базі закладу провів
12 заходів, спрямованих на популяризацію цінностей ЄС, знайомство з
історією та традиціями:
– літня лінгвістична школа «KSU Summer School» на базі Університету для
школярів 8-10 класів (загальна кількість учасників – 96);
– всесвітній день поезії;
– день культури Німеччини;
– день культури Французької Республіки;
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– день культури Республіки Польща (за участі керівниці Реферату з питань
науково-освітньої співпраці Посольства Республіки Польща в Україні, радниці
Еви Матушек-Загати;);
– день культури Республіки Болгарії;
– день культури Великої Британії;
– день культури Королівства Іспанії;
– лінгвістичний квест;
– проведення свята Helloween;
– проведення святкового заходу «Новорічний Free Style».

Рис. 5. Показники міжнародної активності університету в 2021 році
Цьогоріч Інформаційний центр узяв участь у проведенні Дня Кар’єри
Європейського союзу, під час якого проведено панельну дискусію
«Професійний розвиток та європейська інтеграція» за участі представників
мереж ЄС, бізнесу, влади, освіти та здобувачів вищої освіти нашого
університету. Також проведено тренінги «Розвиток сучасних навичок:
підприємництво, комунікація, лідерство, робота в команді», «Розвиток
лідерства у студентської молоді», «Сучасні тенденції на ринку праці».
3.3.4. Іншомовна підготовка здобувачів освіти
й співробітників університету
Координує іншомовну освіту здобувачів усіх рівнів вищої освіти,
іншомовну підготовку науково-педагогічних працівників і співробітників
університету та слухачів курсів іноземних мов Офіс іншомовної освіти, що є
структурним підрозділом Херсонського державного університету. Офіс
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орієнтований на слухачів будь-якого рівня володіння іноземною мовою й
забезпечує отримання знань з іноземної мови від початкового (рівень А1) до
професійного рівня (рівень C2) та підвищення здобутого раніше рівня мовної
підготовки незалежно від віку слухачів
(https://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DDoctorants/FLEOffice.aspx)
Офіс іншомовної освіти ХДУ засновано 02 листопада 2020 р., а з
01 липня 2021 р. переструктуровано в сектор Офіс іншомовної освіти відділу
аспірантури та докторантури. Роботу Офісу іншомовної освіти як
інноваційного пілотного проєкту університету було успішно презентовано на
Форумі вищої освіти – 2021 (24 квітня 2021 р.)
https://www.youtube.com/watch?v=J03u0tThxWI&ab_channel=%D0%A4%D0%BE
%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%D0
%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8).







До основних функцій діяльності сектору належать:
створення відповідного іншомовного середовища в університеті;
організація іншомовної освіти здобувачів усіх рівнів вищої освіти з
урахуванням міжнародних стандартів, Загальноєвропейських вимог з мовної
освіти і сучасних потреб суспільства;
здійснення іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників і
співробітників університету;
організація курсів з вивчення іноземних мов для слухачів за відповідними
рівнями володіння іноземною мовою та забезпечення умов для постійного
підвищення слухачами рівня володіння іноземною мовою, упровадження
гнучкої системи неперервного аудиторного й позааудиторного самостійного
й дистанційного навчання.

Відповідно до функцій та основних завдань сектору в 2021 р. було
розроблено програми курсів і тренінгів (консультацій), які викладають у
секторі, зокрема:
 з підготовки до складання ЄВІ з англійської мови для здобувачів вищої
освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня;
 з інтенсивного вивчення англійської мови для здобувачів вищої освіти 1–3
курсів першого (бакалаврського) рівня та для співробітників університету;
 з вивчення англійської мови для учнів ЗЗСО.
У 2021 р. організовано набір слухачів на курси, проведено тестування
слухачів на визначення рівня володіння англійською мовою та зараховано
слухачів на навчання у секторі на відповідні курси сектору (див. рисунок 6).
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Рис. 6. Кількість слухачів курсів сектора
Офіс іншомовної освіти відділу аспірантури та докторантури
Для організації підготовки здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня до складання ЄВІ для вступу в магістратуру серед
студентів 4-х курсів ХДУ проведено пробне тестування з англійської мови,
максимально наближене до процедури складання ЄВІ: 26–28 квітня (взяло
участь 262 студентів ХДУ), 1–2 червня (взяло участь 149 студентів ХДУ) та 1–
10 грудня 2021 р.
Процес навчання слухачів на курсах з підготовки до складання ЄВІ з
англійської мови організовано відповідно до рівня володіння мовою та формату
навчання слухачів, складено розклади занять, графіки проведення проміжних
тестувань. Також проводилися консультації для вступників до магістратури
безпосередньо перед складанням ЄВІ з англійської мови (цикл із 6-ти онлайнтренінгів 14–18 червня 2021 р.) та перед складанням спеціально організованої
сесії ЄВІ (цикл із 8-ми онлайн-тренінгів 1–10 вересня 2021 р.). Було здійснено
моніторинг обліку успішності слухачів курсів сектору, їхніх результатів
складання ЄВІ з англійської мови та застосовано заходи для підвищення якості
навчання на підготовчому курсі (наприклад, у 2021–2022 н.р. збільшено
кількість годин курсу з підготовки до складання ЄВІ та навчання розпочато з І
семестру).
Задля створення іншомовного середовища в університеті в 2021 р.
проведено низку заходів:
 запроваджено щотижневі заняття у форматі English Speaking Club для
студентів та співробітників ХДУ з метою подолати мовленнєвий бар’єр під
час вивчення англійської мови;
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 залучено до занять сектору носія англійської мови, стипендіата програми
ім. Фулбрайта Еріка Матерлі;
 організовано спільно з університетами-партнерами гостьові онлайн-лекції
провідних вітчизняних і зарубіжних науковців для здобувачів другого й
третього рівнів вищої освіти (наприклад, лекцію Яна Албера «Unnatural
Narratives. What to Do with Them?» 22 квітня 2021 р. у партнерстві з
Освітньо-науковим центром мультимодальних та перекладацьких студій
Київського національного лінгвістичного університету), а також вебінари
для удосконалення викладацької майстерності викладачів сектора
(наприклад, вебінар Грема Джонса «Using video in the classroom» спільно з
кафедрою англійської філології та прикладної лінгвістики ХДУ та кафедрою
англійської філології та перекладу Одеського національного політехнічного
університету).
У межах профорієнтаційної роботи та популяризації додаткових освітніх
послуг сектору проведено:
 воркшопи з англійської мови для учнів 8–10-х класів ЗЗСО (під час KSU
Summer School);
 заняття у форматі English Speaking Club, у співпраці зі стипендіатом
Програми ім. Фулбрайта Еріком Матерлі, для учнів ЗЗСО та для здобувачів
вищої освіти університету;
 пробні заняття з інтенсивного курсу англійської мови для студентів 1–3
курсів; а також висвітлено заходи й курси, що організовує сектор, у
соціальній мережі Facebook
(https://www.facebook.com/groups/707951443417859), на веб-сторінці сектору
на офіційному сайті ХДУ, у Telegram-каналі університету KSU Talks
розміщено оголошення про додаткові освітні послуги на території
університету.

40

3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ
Метою освітнього процесу в Херсонському державному університеті є
забезпечення розвитку та саморозвитку здобувача, створення умов для
вдосконалення розумових, творчих, моральних, фізичних здібностей, виховання
відповідальних професіоналів і свідомих громадян України. Організація
освітнього процесу в університеті ґрунтується на нормах оновлених редакцій
законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу
освіту», Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ, а також
ухвалених вченою радою у звітному 2021 році Положень, що регламентують
організацію освітнього процесу, а саме:
1. Порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про
вищу освіту, академічних довідок, інших документів та дублікатів документів у
Херсонському державному університеті (Наказ від 01.07.2021 №737-Д).
2. Порядок визнання (перезарахування) результатів навчання у
Херсонському державному університеті (Наказ від 05.10.2021 № 1021- Д).
3. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення осіб, які здобувають вищу освіту у Херсонському державному
університеті (Наказ № 533-Д від 29.04.2021).
Основними нормативними документами є Стандарти вищої освіти,
Національна рамка кваліфікацій, що визначають зміст та організацію
освітнього процесу, освітні програми (освітньо-професійні й освітньо-наукові).

3.4.1. Напрями й освітні програми підготовки фахівців
Рівні вищої освіти й освітні програми
За звітний період Херсонським державним університетом здійснено
заходи щодо переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності за
відповідними рівнями та освітніми програмами за регульованими
спеціальностями зі збереженням ліцензованого обсягу без проходження
процедури ліцензування в модулі ЄДЕБО (див. таблиці 9, 10).
Таблиця 9
Ліцензії ВО за рівнями освіти
Рівень вищої освіти

Обсяг
(на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

3025

Другий (магістерський) рівень

1213

Третій (освітньо-науковий) рівень

75

Рішення про видачу ліцензії
Наказ МОН України №42-л
від 12.04.2021
Наказ МОН України №42-л
від 12.04.2021
Наказ МОН України №42-л
від 12.04.2021
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Таблиця 10
Ліцензії ВО за освітніми програмами, що передбачають присвоєння
професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання
Назва
спеціальності

ID
освітньої
програми

Освітня
програма

Рівень вищої
освіти

Обсяг
(на рік)

Рішення про
видачу
ліцензії

293
Міжнародне
право

23704

Міжнародне
право

Перший
(бакалаврський)
рівень

50

Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021

262
Правоохоронна
діяльність
227 Фізична
терапія,
ерготерапія
227 Фізична
терапія,
ерготерапія
226 Фармація,
промислова
фармація

24324

36395

23679

23682

222 Медицина

27311

081 Право

23703

081 Право

46065

081 Право

24312

Другий
Правоохоронна
(магістерський)
діяльність
рівень
Другий
Фізична
(магістерський)
реабілітація
рівень
Фізична
Перший
терапія,
(бакалаврський)
ерготерапія
рівень
Фармація,
Перший
промислова
(бакалаврський)
фармація
рівень
Другий
(магістерський)
Медицина
рівень
Перший
Право
(бакалаврський)
рівень
Третій
(освітньоПравознавство
науковий)
рівень
Другий
(магістерський)
Право
рівень

60

20

40

60

150

120

Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021
Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021
Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021
Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021
Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021
Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021

5

Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021

85

Наказ МОН
України № 49-л
від 19.04.2021

Згідно з Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти (наказ МОН України від 12.04.2021 № 42-л, наказ МОН України від
19.04.2021 № 49-л) університет здійснює підготовку за першим (бакалаврським)
рівнем з 13 галузей знань на 60 освітніх програмах, за другим (магістерським)
рівнем – з 15 галузей на 49 освітніх програмах, за третім (освітньо-науковим)
рівнем – з 8 галузей знань на 14 освітніх програмах за таким переліком (див.
таблицю 11):
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Таблиця 11
Освітні програми
№

Галузь знань

Освітня програма

Спеціальність

Спеціалізація

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка

01
Освіта/Педагогіка

Середня освіта
(українська мова і
література)
Середня освіта (мова і
література іспанська)
Середня освіта (мова і
література англійська)
Середня освіта (мова і
література французька
Середня освіта (мова і
література німецька)
Середня освіта (мова і
література російська)

014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта

014.01 Українська мова
і література
014.02 Мова і
література
014.02 Мова і
література
014.02 Мова і
література
014.02 Мова і
література
014.02 Мова і
література

Середня освіта (історія)

014 Середня освіта

014.03 Історія

Середня освіта
(математика)

014 Середня освіта

014.04 Математика

Середня освіта (біологія
та здоров’я людини)

014 Середня освіта

014.05 Біологія та
здоров’я людини

Середня освіта (хімія)

014 Середня освіта

014.06 Хімія

Середня освіта
(географія)

014 Середня освіта

014.07 Географія

Середня освіта (фізика)

014 Середня освіта

014.08 Фізика

014 Середня освіта

014.09 Інформатика

Середня освіта
(інформатика)
Середня освіта (трудове
навчання та технології)
Середня освіта (фізична
культура)
Середня освіта
(мова і література
англійська)
Середня освіта (мова і
література німецька)
Середня освіта (Мова і
література французька)
Середня освіта (мова і
література іспанська)
Середня освіта (мова і
література російська)
Професійна освіта
(технологія
виробництва і
переробки продуктів
сільського
господарства)

014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта

015 Професійна
освіта

014.10 Трудове
навчання та технології
014.11 Фізична
культура
014.021 Англійська
мова і література
014.022 Німецька мова
і література
014.023 Французька
мова і література
014.024 Іспанська мова
і література
014.025 Російська мова
і література
015.18 Технологія
виробництва і
переробки продуктів
сільського господарства
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22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

01
Освіта/Педагогіка

01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка

Професійна освіта
(Аграрне виробництво,
переробка
сільськогосподарської
продукції та харчові
технології)
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Спеціальна освіта

01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка

Олігофренопедагогіка

02 Культура і
мистецтво

Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

02 Культура і
мистецтво
02 Культура і
мистецтво
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки

Логопедія

Фізична культура і
спорт

Хореографія
Музичне мистецтво
Історія та археологія
Культурологія
Філологія (українська
мова та література)
Філологія (прикладна
лінгвістика)

015 Професійна
освіта

012 Дошкільна
освіта
013 Початкова
освіта
016 Спеціальна
освіта
016 Спеціальна
освіта
016 Спеціальна
освіта
017 Фізична
культура і спорт
023 Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація
024 Хореографія
025 Музичне
мистецтво
032 Історія та
археологія
034 Культурологія
035 Філологія
035 Філологія

015.37 Аграрне
виробництво, переробка
сільськогосподарської
продукції та харчові
технології
016.01 Логопедія
016.02
Олігофренопедагогіка
-

-

035.01 українська мова
та література
035.10 прикладна
лінгвістика
035.041 германські
мови та літератури
(переклад включно),
перша – англійська

Філологія (германські
мови та літератури
(переклад включно))

035 Філологія

Економіка

051 Економіка

-

Психологія

053 Психологія

-

05 Соціальні та
поведінкові науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
06 Журналістика

Соціологія

054 Соціологія

-

Журналістика

061 Журналістика

-

41.

07 Управління та
адміністрування

Фінанси, банківська
справа та страхування

072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

-

42.

07 Управління та
адміністрування

Менеджмент

073 Менеджмент

-

07 Управління та
адміністрування

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Підприємництво,
торгівля та
біржова діяльність

-

37.
38.
39.
40.

43.

44
44.

08 Право

Право

081 Право

-

45.

09 Біологія

Біологія

091 Біологія

-

Екологія

101 Екологія

-

Хімія

102 Хімія

-

Науки про Землю

103 Науки про
Землю

-

48.

10 Природничі
науки
10 Природничі
науки
10 Природничі
науки

49.

10 Природничі
науки

Комп’ютерне
моделювання фізичних
процесів

104 Фізика та
астрономія

-

50.

10 Природничі
науки

Географія

106 Географія

-

51.

12 Інформаційні
технології

Інженерія програмного
забезпечення

52.

12 Інформаційні
технології

Комп’ютерні науки

53.

12 Інформаційні
технології

Інформаційні системи
та технології

54.

22 Охорона
здоров’я

Фармація, промислова
фармація

55.

22 Охорона
здоров’я

Фізична терапія,
ерготерапія

46.
47.

Готельно-ресторанна
справа

58.

23 Соціальна
робота
24 Сфера
обслуговування
24 Сфера
обслуговування

121 Інженерія
програмного
забезпечення
122 Комп’ютерні
науки
126 Інформаційні
системи та
технології
226 Фармація,
промислова
фармація
227 Фізична
терапія,
ерготерапія
231 Соціальна
робота
241 Готельноресторанна справа

Туризм

242 Туризм

59.

29 Міжнародні
відносини

Міжнародні економічні
відносини

60.

29 Міжнародні
відносини

Міжнародне право

56.
57.

Соціальна робота

292 Міжнародні
економічні
відносини
293 Міжнародне
право

-

-

-

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти
61.
62.
63.
64.
65.
66.
68.

01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка

Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (історія)

012 Дошкільна
освіта
013 Початкова
освіта

-

014 Середня освіта

014.03 Історія

014 Середня освіта

014.04 Математика

014 Середня освіта

014.05 Біологія та
здоров’я людини

Середня освіта (хімія)

014 Середня освіта

014.06 Хімія

Середня освіта (фізика)

014 Середня освіта

014.08 Фізика

Середня освіта
(математика)
Середня освіта (біологія
та здоров’я людини)

45
69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.

01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка

01
Освіта/Педагогіка

Середня освіта (трудове
навчання та технології)
Середня освіта (фізична
культура)
Середня освіта (мова і
література англійська)
Професійна освіта
(Аграрне виробництво,
переробка
сільськогосподарської
продукції та харчові
технології)

01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка

Олігофренопедагогіка

02 Культура і
мистецтво

Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

02 Культура і
мистецтво
02 Культура і
мистецтво
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки

83.

03 Гуманітарні
науки

84.

03 Гуманітарні
науки

85.

03 Гуманітарні
науки

86.

03 Гуманітарні
науки

87.

03 Гуманітарні
науки

88.

05 Соціальні та
поведінкові науки

Логопедія

Фізична культура і
спорт

Хореографія
Музичне мистецтво
Історія та археологія
Культурологія
Філологія (українська
мова та література)
Філологія (прикладна
лінгвістика)
Філологія (слов`янські
мови та літератури
(переклад включно)),
перша - російська
Філологія (германські
мови та літератури
(переклад включно)),
перша – англійська
Філологія (германські
мови та літератури
(переклад включно)),
перша – німецька
Філологія (романські
мови та літератури
(переклад включно)),
перша – іспанська
Філологія (романські
мови та літератури
(переклад включно)),
перша – французька
Економіка

014 Середня освіта
014 Середня освіта
014 Середня освіта

015 Професійна
освіта

016 Спеціальна
освіта
016 Спеціальна
освіта
017 Фізична
культура і спорт
023 Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація
024 Хореографія
025 Музичне
мистецтво
032 Історія та
археологія
034 Культурологія
035 Філологія
035 Філологія
035 Філологія

035 Філологія

035 Філологія

035 Філологія

035 Філологія

051 Економіка

014.10 Трудове
навчання та технології
014.11 Фізична
культура
014.021 Англійська
мова і література
015.37 Аграрне
виробництво, переробка
сільськогосподарської
продукції та харчові
технології
016.01 Логопедія
016.02
Олігофренопедагогіка
-

-

035.01 українська мова
та література
035.10 прикладна
лінгвістика
035.034 слов’янські
мови та літератури
(переклад включно),
перша – російська
035.041 германські
мови та літератури
(переклад включно),
перша – англійська
035.043 германські
мови та літератури
(переклад включно),
перша – німецька
035.051 романські мови
та літератури (переклад
включно), перша –
іспанська
035.055 романські мови
та літератури (переклад
включно), перша –
французька
-
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

05 Соціальні та
поведінкові науки
06 Журналістика
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
08 Право
09 Біологія
09 Біологія
10 Природничі
науки
10 Природничі
науки
10 Природничі
науки
10 Природничі
науки

Психологія

053 Психологія

-

Журналістика

061 Журналістика
071 Облік і
оподаткування

-

Менеджмент

073 Менеджмент

-

Право
Біологія
Ботаніка

081 Право
091 Біологія
091 Біологія

-

Екологія

101 Екологія

-

Хімія

102 Хімія

-

Науки про Землю

103 Науки про
Землю

-

Географія

106 Географія

-

Облік і оподаткування

100.

12 Інформаційні
технології

Інженерія програмного
забезпечення

101.

12 Інформаційні
технології

Комп’ютерні науки

102.

12 Інформаційні
технології

Інформаційні системи
та технології

103.

22 Охорона
здоров’я

Медицина

104.

22 Охорона
здоров’я

Фізична реабілітація

121 Інженерія
програмного
забезпечення
122 Комп’ютерні
науки
126 Інформаційні
системи та
технології

23 Соціальна
робота
24 Сфера
обслуговування
24 Сфера
обслуговування

Готельно-ресторанна
справа
Туризм

242 Туризм

108.

26 Цивільна
безпека

Правоохоронна
діяльність

262
Правоохоронна
діяльність

109.

28 Публічне
управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

106.
107.

Соціальна робота

-

222 Медицина
227 Фізична
терапія,
ерготерапія
231 Соціальна
робота
241 Готельноресторанна справа

105.

-

227.01 Фізична терапія

281 Публічне
управління та
адміністрування

-

-

-

За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
110.
111.
112.
113.
114.

01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка
01
Освіта/Педагогіка

Освітні, педагогічні
науки
Середня освіта
(українська мова)
Середня освіта (фізика)
Професійна освіта
Фізична культура і
спорт

011 Освітні,
педагогічні науки

-

014 Середня освіта

-

014 Середня освіта

-

015 Професійна
освіта
017 Фізична
культура і спорт

-
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
08 Право
09 Біологія
10 Природничі
науки

Історія та археологія

032 Історія та
археологія

-

Філологія

035 Філологія

-

Економіка

051 Економіка

-

Психологія

053 Психологія

-

Правознавство
Біологія

081 Право
091 Біологія

-

Географія

106 Географія

-

122.

12 Інформаційні
технології

Інженерія програмного
забезпечення

123.

23 Соціальна
робота

Соціальна робота

121 Інженерія
програмного
забезпечення
231 Соціальна
робота

-

Херсонський державний університет здійснив процедуру переоформлення
сертифікатів про акредитацію спеціальності/ освітньої програми на підставі
заяви до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань
освіти» (див. таблицю 12):
Таблиця 12
Перелік сертифікатів про акредитацію
спеціальності/ освітньої програми
№

Освітня програма

Спеціальність

Спеціалізація

Сертифікат

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Сертифікат про
акредитацію
спеціальності
Професійна освіта
Професійна освіта
(Аграрне
015.37 Аграрне
(Аграрне
виробництво,
виробництво,
виробництво,
015
переробка
переробка
1. переробка
Професійна
сільськогосподарської
сільськогосподарської
сільськогосподарськ
освіта
продукції та харчові
продукції та харчові
ої продукції та
технології) Серія УД
технології
харчові технології)
№22015181 від
01.06.2021 р.
Строк дії
сертифіката до
01.07.2028 р.
Сертифікат про
акредитацію
спеціальності
Середня освіта
014 Середня 014.05 Біологія та
Середня освіта
2. (біологія та здоров’я
освіта
здоров’я людини
(Біологія та здоров’я
людини)
людини)
Серія УД №22015180,
від 01.06.2021 р.
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Строк дії
сертифіката до
01.07.2028 р.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Професійна освіта
(Аграрне
виробництво,
переробка
сільськогосподарськ
ої продукції та
харчові технології)

015
Професійна
освіта

Сертифікат про
акредитацію освітньої
програми Професійна
освіта (Технологія
015.37 Аграрне
виробництва і
виробництво,
переробка продуктів
переробка
сільського
сільськогосподарської
господарства) Серія
продукції та харчові
УД №22015182, від
технології
01.06.2021 р.
Строк дії
сертифіката до
01.07.2024 р.

У зв’язку із запровадженням розширеного переліку спеціалізацій (наказ
Міністерства освіти і науки України від 17.09.2019 №1201 «Про затвердження
Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра
та магістра за предметною спеціальністю 014.02 «Середня освіта. Мова та
література (із зазначенням мови)», за якими здійснюється формування та
розміщення державного замовлення» та наказ МОН України від 12.04.2018
№353 «Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів
вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія»,
за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення»)
було здійснено поширення дії сертифікатів про акредитацію на освітні
програми (див. таблицю 13):
Таблиця 13
Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм
№

1.

2.

Освітня програма

Спеціальність

Спеціалізація

Сертифікат

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Сертифікат про
акредитацію освітньої
програми Середня
освіта (мова і
Середня освіта (мова і
014
014.021 Англійська література
література англійська) Середня освіта мова і література
англійська) від
16.06.2020 р., №349.
Строк дії
сертифіката до
16.06.2025 р.
Сертифікат про
акредитацію освітньої
Середня освіта (мова і
014
014.022 Німецька
програми Середня
література німецька)
Середня освіта мова і література
освіта (мова і
література німецька)
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3.

4.

5.

6.

7.

від 16.06.2020 р.,
№350.
Строк дії
сертифіката до
16.06.2025 р.
Сертифікат про
акредитацію освітньої
програми Середня
освіта (мова і
Середня освіта (мова і
014
014.024 Іспанська
література іспанська)
література іспанська)
Середня освіта мова і література
від 16.10.2020 р.,
№642.
Строк дії
сертифіката до
01.07.2026 р.
Сертифікат про
акредитацію освітньої
програми Середня
освіта (мова і
Середня освіта (Мова і
014.023
014
література
література
Французька мова і
Середня освіта
французька) від
французька)
література
16.10.2020 р., №643.
Строк дії
сертифіката до
01.07.2026 р.
Сертифікат про
акредитацію освітньої
програми Середня
освіта (мова і
Середня освіта (мова і
014
014.025 Російська
література російська)
література російська)
Середня освіта мова і література
від 16.06.2020 р.,
№351.
Строк дії
сертифіката до
16.06.2025 р.
Сертифікат про
акредитацію освітньої
програми Філологія
035.041 германські
(германські мови та
Філологія (германські
мови та літератури
035
літератури (переклад
мови та літератури
(переклад
Філологія
включно)) від
(переклад включно)
включно), перша –
11.06.2021 р., №1770.
англійська)
Строк дії
сертифіката до
01.07.2026 р.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Сертифікат про
акредитацію освітньої
Середня освіта (мова і
014
014.021 Англійська
програми Середня
література англійська) Середня освіта мова і література
освіта (мова і
література
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англійська) від
18.12.2020 р., №980.
Строк дії
сертифіката до
01.07.2026 р.

Відповідно до затверджених МОН України Стандартів вищої освіти,
Національної рамки кваліфікацій рішенням вченої ради ХДУ вступ здійснено у
2021-2022 н.р. на освітньо-професійні/освітньо-наукові програми підготовки
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – 49 програм та
другого (магістерського) рівня – 45 програм.
Здійснено процедуру акредитації освітніх програм Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти у 2021р. (див. таблицю 14).
Таблиця 14
Перелік освітніх програм, які акредитовані Національним агентством
із забезпечення якості вищої освіти у 2021р
№

Назва освітньої програми

Вид освітньої програми

Результат

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
1.

Готельно-ресторанна справа

Освітньо-професійна

Акредитовано

2.

Туризм

Освітньо-професійна

Акредитовано

3.

Філологія (українська мова і
література)

Освітньо-професійна

Акредитовано

4.

Філологія (прикладна
лінгвістика)

Освітньо-професійна

Акредитовано

5.

Географія

Освітньо-професійна

Акредитовано

6.

Право

Освітньо-професійна

Акредитовано

7.

Соціологія

Освітньо-професійна

Умовно (відкладено)

8.

Міжнародні економічні
відносини

Освітньо-професійна

Умовно (відкладено)

9.

Фінанси, банківська справа та
страхування

Освітньо-професійна

Акредитовано

10.

Фізична культура і спорт

Освітньо-професійна

Акредитовано

11.

Міжнародне право

Освітньо-професійна

Умовно (відкладено)

12.

Філологія (германські мови та
літератури (переклад
включно))

Освітньо-професійна

Акредитовано

Розроблено та затверджено 183 навчальні плани та 536 робочих
навчальних планів для денної/заочної форм навчання за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Зокрема, у
2021 р. в освітній процес було запроваджено модель Liberal Arts зі збільшенням
частки вибіркових освітніх компонент до 37 %, що відкриває додаткові
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можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача
вищої освіти (див. таблицю 15).
Таблиця 15
Обрання здобувачами вищої освіти вибіркових
компонент циклу загальної підготовки
Рік

2021

Кількість запропонованих
дисциплін/
сертифікатних програм

128 дисциплін
14 сертифікатних програм

Кількість обраних
дисциплін/
сертифікатних програм

49 дисциплін
7 сертифікатних програм

Кількість
опрацьованих
заяв здобувачів

1642

Протягом звітного періоду здійснювала діяльність науково-методична
рада (НМР) університету, що діє на підставі Положення про науково-методичну
раду ХДУ. НМР розглядала питання, пов’язані з організацією освітнього
процесу: питання запровадження моделі освітньої програми і навчального
плану за Liberal Arts, питання щодо формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів вибірковими освітніми компонентами циклів загальної та
професійної підготовки, щодо підготовки силабусів, електронних освітніх
ресурсів, навчально-методичних комплексів освітніх компонент, результатами
залікових екзаменаційних сесій здобувачів, питання інноваційних форм та
методів організації освітніх компонент у віддаленому (дистанційному) режимі,
з моніторингом якості освітніх програм, рекомендацією до друку навчальних та
науково-методичних видань; питання, пов’язані з підготовкою та проведенням
процедури ліцензування, акредитації освітніх програм, підготовкою до атестації
здобувачів вищої освіти, питання внутрішньої системи забезпечення якості
освіти, академічної доброчесності. Розглядалися проєкти положень, що були, в
подальшому, затверджені вченою радою ХДУ та введені в дію наказом ректора
університету. Розроблено, оновлено й затверджено в установленому порядку
такі документи:
 Положення про курсову роботу (проєкт) у Херсонському державному
університеті;
 Положення про сертифікатні програми в Херсонському державному
університеті;
 Порядок виявлення та запобігання академічному плагіату в науководослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському
державному університеті;
 Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/
навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у Херсонському
державному університеті;
 Положення про електронні навчальні курси;
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 Порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про
вищу освіту, академічних довідок, інших документів та дублікатів документів у
Херсонському державному університеті;
 Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в
Херсонському державному університеті;
 Положення про гаранта і групу забезпечення освітньої програми в
Херсонському державному університеті;
 Положення про кафедру Херсонського державного університету.

3.4.2. Особливості організації освітнього процесу
в умовах пандемії COVID-19
Організація освітнього процесу у звітному 2021 році залежала від
переходу Херсонської області від однієї епідеміологічної зони до іншої. Проте,
незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, навчання здобувачів денної і
заочної форм навчання в університеті проводилося у змішаному (переважно в
очному) форматі з жорстким дотриманням всіх заходів безпеки та норм
законодавства України в частині запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.
У першому півріччі 2021 року освітній процес зі здобувачами вищої
освіти здійснювався у змішаному режимі, який передбачав:
– дистанційний або змішаний режим проведення лекційних, семінарських
і практичних занять у разі об’єднання груп та за умови більше 20 осіб на
занятті;
– очний режим проведення лекційних, семінарських, практичних і
лабораторних занять, що передбачають використання предметних та (або)
спеціалізованих навчальних аудиторій і приміщень, оснащених спеціалізованим
обладнанням, а також інших освітніх компонент навчальних дисциплін, що
мають свою специфіку, за умови наповненості аудиторій (залів) не більше 50
відсотків місць або за участю не більше однієї особи на 4 кв. м площі
приміщення;
– заборону на планування в розкладі навчальних занять проведення
занять в очному й дистанційному режимах для однієї групи протягом дня;
– проведення в один день заняття лише за однією із форм;
– проведення навчальних занять в очному режимі з 2 по 4 пару з метою
мінімізування ризиків контактування з великою кількістю осіб у громадському
транспорті в часові відтинки найбільшого навантаження на транспортну
систему міста.
У ІІ півріччі 2021 році освітній процес зі здобувачами вищої освіти
здійснювався переважно в очному режимі з дотриманням обмежувальних
протиепідемічних заходів та забезпеченням умов організації освітнього процесу
в університеті відповідно до встановленого на території Херсонської області
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рівня епідемічної небезпеки. Водночас освітній процес із застосуванням
дистанційних технологій запроваджувався в разі:
– підтвердження у здобувачів або викладача випадку COVID-19 і
направлення згідно з розпорядженням по факультету учасників освітнього
процесу на самоізоляцію;
– у випадках, передбачених нормативно-правовими актами, а також
окремими розпорядженнями ректора, проректора з навчальної та науковопедагогічної роботи.
З 18 жовтня 2021 року допуск науково-педагогічних працівників до
виконання службових обов’язків відбувався лише за умови наявної вакцинації
від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної
вакцини, або негативного результату тестування методом полімеразної
ланцюгової реакції, або одужання від зазначеної хвороби, чинність якого
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
У разі проведення всіх лекційних та інших видів занять в дистанційному
режимі для здобувачів вищої освіти всіх рівнів денної і заочної форм навчання
відбувалась обов’язкова автентифікація особи здобувачів. При цьому
відеозаписи всіх освітніх компонентів зберігаються на серверах університету
для службового користування.
Зміни в розкладі занять вчасно розміщувалися на офіційних сторінках
факультетів, вебсайту університету. Інформування про це науково-педагогічних
працівників і здобувачів вищої освіти відбувалося через відповідні
інформаційні канали.

3.4.3. Показники вступної кампанії 2021 року
Нормативна база діяльності приймальної комісії у 2021 році
Приймальна комісія ХДУ є структурним підрозділом університету, який
діє в межах повноважень, визначених Статутом навчального закладу.
У своїй діяльності приймальна комісія ХДУ керувалася «Правилами
прийому для здобуття вищої освіти в Херсонському державному університеті в
2021 році» зі змінами, 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 2021 році» від 15.10.2020 року за №1274, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України № 1225/35508 від 09.12.2020 р. зі змінами.
Перебіг вступної кампанії 2021 року
Початку активної фази вступної кампанії передувала робота, що
включала підготовку та затвердження Правил прийому для здобуття вищої
освіти в Херсонському державному університеті в 2021 році (рішення вченої
ради від 21.12.2020 року протокол № 7, наказ від 21.12.2020 № 1302-Д),
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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, затвердження програм вступних
випробувань та екзаменаційних матеріалів, 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 з навчальними закладами,
виїзд до шкіл міста й області, участь у масових культурних акціях міста та
області з розповсюдженням рекламної продукції, проведення дня відкритих
дверей для вступників Херсонщини, діяльність освітніх центрів «КримУкраїна» та «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 15-20%.
Згідно з умовами прийому активна фаза вступної кампанії розпочалась у
травні 2021року з реєстрації вступників за ступенем вищої освіти «магістр» за
всіма спеціальностями для складання Єдиного вступного іспиту з іноземної
мови та Єдиного фахового вступного випробування за технологіями ЗНО. Для
вступників 2021 року було передбачено складання другої сесії ЄВІ з іноземної
мови, що дозволило вступникам або виправити свою негативну оцінку або
вперше скласти цей іспит і вступити на навчання в магістратуру на додаткові
місця державного замовлення за спеціальностями особливої підтримки
(додаток 2 до умов прийому до ЗВО у 2021 році). Приймальна комісія ХДУ
здійснювала у серпні реєстрацію на цей іспит, оскільки Херсон визначено в
переліку міст для проведення додаткової сесії ЗНО.
У червні-липні 2021 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
розпочалося з 01.07.2021.
Серед організаційних нововведень вступної кампанії у 2021 році:
вступні іспити для пільгових категорій вступників, які вступали на
бюджетні конкурсні пропозиції, здійснювалось у період з 01.07 по 13.07.2021;
мінімальний бал для вступу на бюджет у бакалаврат встановлений на
рівні – 125 (140 – спеціальність 081 Право, 293 Міжнародне право), для
спеціальності 222 Медицина другий та третій конкурсні предмети – не менше
150 балів (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000);
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для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста обов’язковими
умовами вступу на всі спеціальності зазначалась наявність сертифіката ЗНО з
української мови та літератури та другого предмета на вибір вступника.
Під час вступної кампанії відбувалася 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, до порядку
денного вносились як планові, так і нагальні питання, пов’язані з вирішенням
поточних питань, зверненнями вступників, аналізом інструктивних документів
МОН України тощо.
Для забезпечення сприятливих умов роботи Приймальної комісії,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236
«Про
встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2», обов’язково проводилися регулярні дезінфекції та дотримання
протиепідемічних заходів щодо попередження розповсюдження гострої
респіраторної хвороби COVID-19 зі 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.
На сторінці офіційного сайту університету, на сторінці Приймальної
комісії у Facebook та у Viber спільноті Абітурієнт-2021 здійснювалось
інформування абітурієнтів та їх батьків з питань нововведень, перебігу та
підсумків вступної кампанії.
Основні складнощі вступної кампанії 2021 року
Серед проблемних питань вступної кампанії можна назвати такі:
– 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 бала додатка до
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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;
– уведення обов’язкових сертифікатів ЗНО з двох предметів для вступу на
старші курси бакалаврату за всіма спеціальностями на основі ОКР молодший
спеціаліст;
– зменшення вступників, які вступають через ОЦ «Крим-Україна», «ДонбасУкраїна»;
– 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 загалом.
Зокрема, цінова політика на цих спеціальностях денної форми здобуття
освіти представлена таким чином (див. таблицю 16):
Таблиця 16
Порівняльний аналіз цінової політика ряду спеціальностей в регіоні
Спеціальність

РВО

ХДУ

ХНТУ

ХДАЕУ

Туризм

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

25850
28062
25850
28062
25850
28062
25850
28062
25850
28062
25850
28062
25850
28062
25850
28062
20340
24840
20340
24840
25850
28062
28062

24750
28100

18000

Готельно-ресторанна справа
Економіка
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Екологія
Науки про Землю
Філологія 035.041
Публічне управління та адміністрування

20000
24750
28100
24750
28100
24750
28100
24750
28100
24750
28100
24750
28100

17500
23250
17500
23250
17500
23250
17500

17000
21000
15000
15000
24750
28100
28100

23250
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Показники вступної кампанії 2021 року
Стратегічною метою роботи приймальної комісії у 2021 році було
виконання державного замовлення та здійснення набору студентів для навчання
за кошти фізичних та юридичних осіб.
Усього до Херсонського державного університету подано на навчання за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 4002 заяви та за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти 1040 заяв (разом – 5042 заяви).
Аналіз показників наданого обсягу державного замовлення, рекомендацій
до зарахування за кошти державного бюджету та виконання вступниками вимог
до зарахування дає змогу зробити такі висновки, що прогнозований ХДУ обсяг
державного замовлення спочатку зменшується на етапі надання МОН
рекомендацій до зарахування, а потім ще зменшується під час подавання
оригіналів документів. Але за рахунок додаткових місць державного
замовлення для пільгових категорій та вступників зі спеціальними умовами
вступу, кількість зарахованих студентів за кошти державного замовлення за
першим (бакалаврським) рівнем збільшилась порівняно з 2020 роком.
Відповідно до Умов прийому 2021 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. Загалом на ці запити було надано
дозвіл на переведення на місця державного замовлення 64 особам.
Таким чином за звітний період на навчання за СВО «бакалавр»
зараховано:
– на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням – 349 осіб (у
тому числі 13 осіб за скороченим терміном навчання);
– на 1 курс денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб –
283 особи (у тому числі 9 осіб за скороченим терміном навчання);
– на 1 курс заочної форми навчання за державним замовленням – 22 особи (у
тому числі 13 осіб за скороченим терміном навчання);
– на 1 курс заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб –
85 осіб (у тому числі 4 особи за скороченим терміном навчання).
Відповідно до Умов прийому та Правил прийому у 2021 році до ХДУ
були зараховані на навчання за державним замовленням за спеціальними
умовами вступу пільгові категорії осіб: учасники бойових дій, 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, особи з багатодітних сімей та внутрішньо переміщені особи.
Серед осіб, які належать до соціально незахищених верств, до ХДУ
вступили:
– через ОЦ «Крим Україна», «Донбас-Україна» – 4 особи,
– діти-сироти та особи з їх числа – 15 осіб;
– інваліди (за переліком захворювань, діти-інваліди, інваліди І та ІІ групи) – 13
осіб;
– учасники бойових дій – 2 осіб;
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– діти учасників бойових дій – 13 осіб;
– діти із багатодітних сімей – 2 особи;
– ВПО – 2 особи.
За першим (бакалаврським) рівнем у 2021 році на старші курси (2-3
курси) за кошти фізичних та юридичних осіб було зараховано 156 осіб.
За другим (магістерським) рівнем за державним замовленням у 2021 році
було зараховано 204 особи (денна форма навчання – 180; заочна форма
навчання – 24), за кошти фізичних та юридичних осіб – 223 осіб (денна форма
навчання – 68; заочна форма навчання – 155, див. таблицю 17).
Таблиця 17
Порівняльна таблиця вступної кампанії 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.
2018

2019

2020

2021

(станом на
01.12.20)

(станом на
01.12.21)

РВО бакалавр на основі ПЗСО
Денна форма бюджет
302
311
328
336
Денна форма контракт
352
419
399
283
Заочна форма бюджет
33
10
9
9
Заочна форма контракт
83
118
71
81
Всього
770
858
807
709
СВО бакалавр (на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти (ОКР))
1 курс (скорочений термін навчання)
20
22
19
13
денна форма бюджет
1 курс (скорочений термін навчання)
20
30
30
13
заочна форма бюджет
1 курс (скорочений термін навчання)
2
11
8
9
денна форма контракт
1 курс (скорочений термін навчання)
24
16
0
4
заочна форма контракт
2 курс контракт
201
324
127
131
3 курс контракт
66
52
18
25
Всього
333
455
202
195
СВО магістр (у т.ч. на основі ПЗСО, спец-ть 222 Медицина)
Денна форма бюджет
329
313
190
180
Денна форма контракт
171
164
102
68
Заочна форма бюджет
57
57
29
24
Заочна форма контракт
306
350
248
155
Всього
863
884
569
427
Разом:
1966
2197
1576
1331

Різниця

+8
-115
0
+10
-98
-6
-17
+1
+4
+4
+7
-7
-10
-34
-5
-93
-142
-245

Вступники з найвищими конкурсними балами (190-200) вступили на такі
спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Математика), 014
Середня освіта (Географія), 016 Спеціальна освіта, 035 Філологія (германські
мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), 051 Економіка,
053 Психологія, 061 Журналістика, 081 Право, 121 Інженерія програмного
забезпечення, 126 Інформаційні системи та технології, 222 Медицина, 227
Фізична терапія, ерготерапія. Найнижчий бал має вступник спеціальності 072
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Фінанси, банківська справа та страхування – 112.63 бали (пільгова категорія
вступника).
Аналіз конкурсного бала вступників дозволяє зазначити, що маємо його
зростання порівняно з 2020 роком на бюджетній формі навчання (167,787 у
2020 проти 162,815 у 2020) та зменшення на контрактній формі навчання
(152,05 та 148,764 відповідно).
Мінімальні та максимальні бали у 2021 році коливаються у межах від
127,57 до 200 на денній бюджетній формі, від 112,63 до 189,38 на денній
контрактній формі (див. таблицю 18).
Таблиця 18
Мінімальні та максимальні бали вступної кампанії 2021 року
БЮДЖЕТ
Денна форма
2016 рік
мін.

2017 рік

макс.

сер.

107,90 185,70

146,8

мін.

макс.

2018 рік

сер.

мін.

103,73 199,21 151,47 112,58

2019 рік

макс.

сер.

196,67

154,63

мін.

макс.

2020 рік

сер.

мін.

макс.

2021 рік

сер.

мін.

макс.

сер.

114,50 200,00 157,25 125,63 200,00 162,815 127,568 200 167,787

Заочна форма
2016 рік
мін.

макс.

116,40 146,40

2017 рік
сер.

131,4

мін.

макс.

2018 рік
сер.

мін.

117,20 167,33 142,27 125,53

2019 рік

макс.

сер.

182,62

154,08

мін.

макс.

2020 рік
сер.

мін.

макс.

2021 рік
сер.

мін.

макс.

сер.

124,96 160,89 142,93 130,73 148,62 139,68 126,568 161,2 141,879

КОНТРАКТ
Денна форма
2016 рік
мін.

макс.

102,25 171,30

сер.
136,78

2017 рік
мін.

макс.

сер.

104,35 192,47 148,41

2018 рік

2019 рік

мін.

макс.

сер.

мін.

макс.

111,33

197,13

154,23

113,15

183,87

2020 рік
сер.

мін.

макс.

сер.

2021 рік
мін. макс.

сер.

148,51 120,31 183,78 152,05 112,632189,384148,764

Заочна форма
2016 рік
мін.

макс.

101,70 173,65

сер.
137,68

2017 рік
мін.

макс.

сер.

2018 рік
мін.

108,43 188,14 148,29 110,86

2019 рік

макс.

сер.

мін.

макс.

186,58

148,72

110,43

199,76

2020 рік
сер.

мін.

макс.

сер.

2021 рік
мін. макс.

сер.

148,51 116,27 200,00 158,135118,872187,974146,945

У той же час порівняльний аналіз КБ за окремими спеціальностями, де
було надане адресне розміщення державного замовлення, на основі даних МОН
сформованих у ЄДЕБО, показує наступне (див. таблицю 19):
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Таблиця 19
Порівняльний аналіз КБ за окремими спеціальностями
Спеціальність
Дошкільна освіта
Філологія (Англійська мова
та література)
Психологія
Інженерія програмного
забезпечення
Середня освіта(Географія)
Середня освіта(Фізичне
виховання)
Фінанси, банківська справа
та страхування
Фізична терапія,
ерготерапія

Найвищий КБ
Україна
154,327 (-14,6% від найвищого по
180,805
Україні)
194,450 (-2,6%від найвищого по
199,684
Україні)
191,027 (-1,7% від найвищого по
194,386
Україні)
186,816 (-5,96% від найвищого по
198,665
Україні)
181,546 (-2,9,8% від найвищого по
187,124
Україні)
155,855 (-13,9% від найвищого по
180,978
Україні)
188,344 (-5,4 % від найвищого по
199,056
Україні)
175,725 (-5,5 % від найвищого по
185,915
Україні)
КБ ХДУ

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 – 2021 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%)
2021 рік: обсяг держзамовлення – 295, зараховано – 275 (93,2%)
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 (Математика), Середня
освіта (Інформатика).
У 2021 році зросла кількість зарахованих вступників на спеціальності
Середня освіта (Історія) з 16 до 21, Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини) – з 7 до 19-ти.
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, 28
випускників Херсонського академічного ліцею ім. О.В. Мішукова та 10
вступників з числа слухачів Офісу довузівської підготовки з урахуванням
додаткових балів на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
Прийнято іноземних громадян – 2 особи.
Приймальна комісія ХДУ у 2021 році діяла в межах норм чинного
законодавства. Було подано 2 апеляційні заяви на результати вступних
випробувань, але за рішенням апеляційної комісії отримані оцінки на вступних
іспитах відповідають рівню виконаних робіт та не змінюються.
За результатами вступної кампанії 2021 року можна зробити висновок,
що серед закладів вищої освіти м. Херсона Херсонський державний університет
посідає перше місце.
3.4.4. Контингент здобувачів вищої освіти
На обсяг і структуру контингенту здобувачів університету значний вплив
здійснюють нерелевантні чинники зовнішнього середовища, до основних
відносимо:
– демографічна криза;
– запровадження незалежного Єдиного всеукраїнського іспиту при вступі на
освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти;
– підвищення вимог до якості підготовки фахівців від ринку праці;
– упровадження нової системи фінансування закладів освіти.
За даними щорічної статистичної звітності станом на 01.11.2021,
сукупний контингент здобувачів освіти першого (бакалаврського) й другого
(магістерського) рівнів вищої освіти (7 і 8 рівні Національної рамки
кваліфікацій) складає 4401 осіб, з яких здобувають перший (бакалаврський)
ступінь 3394 особи, що складає 77% від загальної кількості здобувачів, другий
(магістерський) – 1007 осіб, що складає 23%. Контингент здобувачів усіх форм
навчання порівняно з минулим роком зменшився на 776 здобувачів або 15%, на
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти загальна кількість здобувачів
зменшилася на 377 осіб або 10%, на другому (магістерському) рівні – на 399
осіб або 28 %. Ураховуючи кількість заяв про відрахування, слід очікувати, що
до кінця 2021-2022 н.р. контингент здобувачів освіти має зменшитись (див.
таблицю 20).
Таблиця 20
Сукупний контингент здобувачів освіти першого (бакалаврського) й
другого (магістерського) рівнів вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Разом всіх форм навчання

ФАКУЛЬТЕТ

Факультет
української й
іноземної
філології та
журналістики

всього

бюдж.

контр

всього

бюдж.

контр

всього

бюдж.

контр

596

295

301

133

53

80

729

348

381
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Факультет
психології,
історії та
соціології
Медичний
факультет
Факультет
біології,
географії та
екології
Факультет
бізнесу і
права
Факультет
фізичного
виховання та
спорту
Факультет
комп'ютерних
наук, фізики
та
математики

314

84

230

103

31

72

417

115

302

237

68

169

98

29

69

335

97

238

189

115

74

99

70

29

288

185

103

535

92

443

153

30

123

688

122

566

322

118

204

62

30

32

384

148

236

283

154

129

82

59

23

365

213

152

Педагогічний
факультет

666

408

258

214

105

109

880

513

367

Факультет
культури і
мистецтв

252

73

179

63

17

46

315

90

225

Всього по
університету

3394

1407

1987

1007

424

583

4401

1831

2570

Переважна частина здобувачів, а саме 69%, навчається на денній формі
навчання. Лише чверть від загальної кількості складають чоловіки. Цей факт
пояснюється наявністю педагогічних спеціальностей, які вибирають для
навчання здобувачі жіночої статі. Загалом на педагогічних спеціальностях
навчається 47%. У структурі контингенту переважають студенти, які
здобувають вищу освіту за кошти фізичних і юридичних осіб (58%).
Результати аналізування структури контингенту здобувачів за
структурними підрозділами (факультетами) університету станом на 01.11.2021
візуалізовано за допомогою діаграм (див. рисунки 7-15).

Рис. 7. Загальна кількість здобувачів першого (бакалаврського) рівня
всіх форм навчання на 01.11.2021, осіб
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Рис. 8. Структура контингенту першого (бакалаврського) рівня
всіх форм навчання на 01.11.2021, %

Рис. 9. Загальна кількість здобувачів першого (бакалаврського) рівня
всіх форм навчання за кошти державного бюджету на 01.11.2021, осіб
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Рис. 10. Структура контингенту першого (бакалаврського) рівня
всіх форм навчання за кошти державного бюджету на 01.11.2021, %

Рис. 11. Питома вага здобувачів, які навчаються за кошти державного бюджету,
першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання на 01.11.2021, %
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Рис. 12. Загальна кількість здобувачів другого (магістерського) рівня
всіх форм навчання на 01.11.2021, осіб

Рис. 13. Структура контингенту другого (магістерського) рівня
всіх форм навчання на 01.11.2021, %
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Рис. 14. Загальна кількість здобувачів другого (магістерського) рівня
всіх форм навчання за кошти державного бюджету на 01.11.2021, осіб

Рис. 15. Структура контингенту другого (магістерського) рівня
всіх форм навчання за кошти державного бюджету на 01.11.2021, %
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3.4.5. Результати атестації здобувачів вищої освіти
У звітному 2021 році здобули освітній ступінь і отримали дипломи за
відмінні навчальні досягнення (див. таблицю 21).
Таблиця 21
Результати атестації здобувачів вищої освіти у 2021
СВО

Денна

Заочна

Усього

Бакалавр
Магістр (термін навчання 1 рік
та 4 місяці)
Магістр (термін навчання 1 рік
та 9 місяців)

653
262

414
266

1067
532

Дипломів за відмінні
навчальні
досягнення
34
68

12

0

12

4

У звітному 2021 році вперше в університеті здобувачі другого
(магістерського) рівня: галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальностей
222 Медицина (3-й рік навчання) складали єдиний державний кваліфікаційний
іспит «КРОК». Успішність із тестового компонента з англійської мови
професійного спрямування – 100 % та 72% з інтегрованого тестового іспиту
«КРОК 1». Це свідчить про високий рівень підготовки, який відповідає
міжнародним стандартам.
В університеті 07 грудня 2021 реалізовано «пілотне» проведення єдиного
державного кваліфікаційного іспиту ЄДКІ (КРОК) та 16 грудня 2021
об’єктивно структурованого практичного (клінічного) іспиту ЄДКІ (ОСП(К)І)
для здобувачів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (ID 23679 ОП Фізична
терапія, ерготерапія)/.
На базі університету організовано навчання прокторів для апробаційного
проведення в місті Херсоні єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне управління та адміністрування».
14.12.2021 відбувся ЄДКІ зі спеціальності «Публічне управління та
адміністрування» із застосуванням технологій зовнішнього незалежного
оцінювання на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та
фахової передвищої освіти» з дотриманням протиепідемічних вимог.

3.4.6. Методична робота (видання підручників, посібників
та іншої навчально-методичної літератури)
За звітний період проведено роботу серед НПП щодо створення
відеоконтенту навчальних дисциплін/освітніх компонент. За 2021 р. проведено
9 засідань Науково-методичної ради (НМР), рекомендовано до розгляду на
вченій раді університету до друку 32 науково-методичних видання,
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підготовлених викладачами, та 179 статей здобувачів, що вийшли електронним
друком у збірці «Магістерські студії» (випуск ХХІ, листопад 2021 р.). За 2021 р.
гриф вченої ради університету було отримано 32 науковими та науковометодичними виданнями, з яких: (див. таблицю 22)
Таблиця 22
Наукові та науково-методичні видання, що отримали гриф вченої ради
університету у 2021 році
Категорія
Розміщено у Науковій
бібліотеці ХДУ
Розміщено в
Інституційному
репозитарії ХДУ
Розміщено у Науковій
бібліотеці та
Інституційному
репозитарії

Кількість

Відсоток

6

19%

13

41%

2

6%

3.4.7. Доуніверситетська освіта й освіта дорослих
Діяльність офісу доуніверситетської підготовки,
післядипломної освіти та роботи з іноземцями
Основними напрямами діяльності Офісу доуніверситетської підготовки,
післядипломної освіти та роботи з іноземцями у 2021 році є:
1. Профорієнтаційна та агітаційна робота серед учнів загальноосвітніх
шкіл, студентів коледжів, училищ, інститутів, університетів, випускників
навчальних закладів минулих років і населення міста та області з метою
залучення до навчання до Офісу та ХДУ (розміщена 261 листівка про початок
освітнього процесу в Офісі, розміщена інформація в соціальних мережах).
2. Агітаційна робота з адміністраціями закладів дошкільної і середньої
освіти міста та області, головами ОТГ області, населенням з питання
підвищення кваліфікації, у тому числі за Сертифікатними програмами
підвищення кваліфікації та підготовки для отримання додаткової спеціалізації
(укладено договорів про співпрацю – 30).
3. 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 залучення на навчання до Офісу та
до ХДУ (укладено 2 договори про співпрацю в освітній та науковій сферах).
4. Організований та здійснений набір на навчання громадян України до
Офісу:
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– підготовка до Державної підсумкової атестації – 16 осіб, з них:
а) ЗСО міста – 15 осіб;
б) ЗСО області – 1 особа;
– підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання – 166 осіб:
а) ЗСО міста – 141 особа;
б) ЗСО області – 25 осіб.
– з них вступили до ХДУ (період навчання 2020-2021 навчальний рік) – 88 осіб,
що складає 95%;
– мовна підготовка 22 особи;
– тренінги та авторські курси – 57 осіб з них:
а) тренінг «Універсальний масаж та оздоровчі технології» – 38 осіб;
б) авторський курс «Практична психологія: особистісний розвиток» 5 –
осіб;
в) авторський курс «Практична психологія: емоційний інтелект» – 9 осіб;
г) авторський курс «Python» – 5 осіб.
5. Оформлено та видано 11 запрошень на навчання іноземцям.
6. Організований та здійснений набір на навчання до Офісу іноземців
(підготовче відділення для іноземних громадян – 1 особа).
7. Організований та здійснений набір на навчання до ХДУ 3 іноземців.
8. Вивчалися, аналізувалися та запроваджувалися в практичну освітню
діяльність нормативні документи та методичні рекомендації щодо підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, новацій у НУШ та інклюзивній освіті.
9. Організовано навчання слухачів за Сертифікатною програмою
підвищення кваліфікації «Організація харчування дітей в ЗДО та ЗСО
відповідно до принципів системи НАССР».
10. Підвищення кваліфікації пройшло всього – 359 осіб, з них:
– педагогічних працівників ЗДО – 54 особи;
– педагогічних працівників ЗСО – 83 особи;
– тренерів викладачів – 101 особа;
– за Сертифікатною програмою підвищення кваліфікації «Організація
харчування дітей в ЗДО та ЗСО відповідно до принципів системи НАССР» –
73 особи;
– за програмою підвищення кваліфікації «Критичне мислення» – 11 осіб;
– за програмою підвищення кваліфікації «Фребельпедагогіка» – 13 осіб;
– за програмою підвищення кваліфікації «Сучасні методи викладання історії та
права в школі» – 22 особи;
– за програмою підвищення кваліфікації «Професійно мовленнєва іміджелогія
сучасного вчителя української мови та літератури» – 13 осіб;
– за програмою підвищення кваліфікації «Сервіси Google в роботі вчителя» –
19 осіб;
– за програмою підвищення кваліфікації «Ефективна взаємодія з дітьми – їх
успішне майбутнє» – 14 осіб;
– за програмою підвищення кваліфікації «Сучасні технології супроводу дітей з
особливими освітніми потребами» – 14 осіб;
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– за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні методи викладання
дисциплін філологічного циклу» – 15 осіб;
– за програмою підвищення кваліфікації «Дайджест новацій дошкільної
освіти» – 13 осіб;
– за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів фахової
передвищої освіти (Генічеський фаховий коледж ХДУ, Миколаївський базовий
медичний фаховий коледж) – 22 особи.
11. 26.08-29.08.2021 проведений на базі СОТ «Буревісник» Херсонського
державного університету ІІ Літній освітній фестиваль-2021 (SummerEduFest2021).
Здійснено навчання учасників за програмою підвищення кваліфікації для
керівників закладів освіти, заступників керівників, методистів та педагогічних
працівників у рамках проведення навчальних активностей:
– стандарти державної мови в роботі керівників закладів освіти: нова мовна
політика і сертифікація рівня володіння державною мовою (консультативна
платформа)
– гейміфікація, використання гаджетів, медіаресурсів та інтерактивних
технологій у навчанні мови (навчальний тренінг).
– сучасні технології сенсорного розвитку дітей в інклюзивній освіті
(навчальний тренінг).
– учити і вчити легко: основи ефективного навчання в сучасних умовах
(тренінг).
– практичні кейси використання дистанційних технологій у природничоматематичній платформі (навчальний тренінг).
– цікаві екскурсії і квести в природу в еру гаджетів: міф чи реальність?
(майстер-клас).
– особливості саморегуляції педагогічного працівника або як керувати своїм
станом.
За результатами навчання учасники отримали сертифікат, що засвідчує
підвищення кваліфікації обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) – 29 осіб.
12. Підготовка для отримання додаткової спеціалізації.
13. Організовано та проведено для 8 іноземців співбесіду 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.
14. Оформлено та подано до Управління державної міграційної служби
України в Херсонській області (далі – УДМС України в Херсонській області) 6
комплектів документів для оформлення (скасування) іноземцям, які навчаються
в Офісі та ХДУ, права законного перебування на території України на час
навчання (по закінченню навчання);
15. Підготовлено супровідні документи для здійснення процедури
визнання освітніх документів іноземців (5 комплектів).
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Кількісні показники Офісу:
Підготовче відділення для громадян України Офісу (див. таблицю 23):
Таблиця 23
Показники діяльності Офісу у 2021
№ з/п

Показники діяльності Офісу

Кількість слухачів

1.

Підготовка до ДПА
Підготовка до ЗНО

16
166

2.

Кількість слухачів, що вступили до ХДУ (період
навчання – 2020-2021 навчальний рік)

3.

Мовна підготовка

22

4.

Тренінги та авторські курси

57

5.

Підвищення кваліфікації

270

6.

Сертифікатна програма підвищення кваліфікації
«Організація харчування дітей в ЗДО та ЗСО
відповідно до принципів системи НАССР»
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88 слухачів, що складає 95 %

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 (див. таблицю 24, 25):
Таблиця 24
Показники діяльності зі студентами-іноземцями
Кількість прийнятих
документів
8

Кількість осіб, які
складали іспит
8

Кількість осіб, які
склали іспит
8

Відділення по роботі з іноземними громадянами
Таблиця 25
Слухачі і студенти-іноземці
Форма навчання
денна
заочна
підготовче відділення Офісу

Кількість осіб
14
3
1

Станом на 01.11.2021 на рахунку Офісу 1 492927, 15 грн.
Університет третього покоління
Із 2018 року у Херсонському державному університеті функціонує
Університет третього покоління відповідно до Положення про Університет
третього покоління Херсонського державного університету, затвердженого
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наказом ХДУ від 31.01.2020 № 70-Д. Метою роботи Університету є реалізація
принципу навчання людей похилого віку впродовж усього життя та підтримка
їхніх фізичних, психологічних та соціальних здібностей.
Програма курсу включає теми, що стосуються теоретичних знань та
підходів до вивчення проблем людей старшого віку, передбачають набуття
слухачами знань щодо збереження здоров'я, організації життя в старшому віці,
правової грамотності, умінь використання сучасних комунікаційних та
інформаційних технологій, організації дозвілля тощо.
Усі факультети університету проводять заняття зі слухачами відповідно
до напряму факультету:
– заняття соціально-психологічного напряму;
– викладання іноземних мов;
– юридичні консультації;
– екскурсії та майстер-класи;
– оздоровча гімнастика;
– вистави, концерти, виставки творчих робіт;
– лекції щодо здорового способу життя;
– заняття співами, хендмейдом тощо.
Основними завданнями функціювання Університету третього покоління
є організація й проведення безкоштовного навчання та освітніх заходів для
людей похилого віку.
Оцінювання курсу орієнтоване виключно на заохочення слухачів
Університету, оскільки основним принципом організації навчання є отримання
тими, хто навчається, задоволення від навчання та участі в навчальному
процесі.
Херсонський державний університет заохочує слухачів, видаючи їм
сертифікати, що підтверджують відвідування Університету третього покоління.
У реалізації проєкту «Університет третього покоління» ХДУ співпрацює
з Управлінням освіти Херсонської міської ради, міською та районними радами
ветеранів.
З ІІ семестру 2020-2021 н. р. Університет третього покоління працює з
урахуванням дотримання протиепідемічних заходів щодо попередження
розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19).
За результатами 2018-2019 н.р. – першого року роботи Університету
третього покоління ‒ сертифікати отримало близько 60 слухачів «поважного
віку». У 2019-2020 н.р. році у зв՚язку з карантином заняття у ІІ семестрі не
проводились.
У 2020-2021 н.р. близько 80 слухачів поважного віку відвідували заняття
– близько 15 курсів за різними напрямами, які проводили 35 викладачів усіх
факультетів за окремим графіком.
У 2021 р. в університеті було запроваджено сертифікатні програми –
спеціалізовані навчальні курси або спеціалізовані комплекси пов’язаних між
собою складових (освітніх компонентів) встановленої тривалості, які
передбачають професійно-спрямовану підготовку слухачів. Їх упроваджено з
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метою задоволення індивідуальних освітніх потреб у набутті певних
результатів навчання, компетентностей і можуть виступати:
 як інструмент забезпечення індивідуальних освітніх потреб для різних груп
населення, в тому числі – для забезпечення потреб у побудові індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, для розширення рівня їх загальних
компетентностей;
 як профілізаційна складова або засіб поглиблення і розширення програмних
результатів навчання освітніх програм для здобувачів вищої освіти у межах
вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки;
 як форма підвищення професійної кваліфікації для поглиблення та
отримання нових професійних компетентностей у визначеній галузі знань.
Було розроблено та затверджено Положення про сертифікатні програми в
Херсонському державному університеті, структуру сертифікатної програми,
форму Сертифіката про проходження навчання в рамках сертифікатної
програми та додатку до сертифіката. В рамках роботи Університетської школи
професійного розвитку було проведено тренінг «Як створити привабливу
сертифікатну програму» (17-20 серпня 2021р.). За звітний період здійснено
експертизу навчально-методичним відділом та затверджено вченою радою ХДУ
28 сертифікатних програм.
Апробація впровадження сертифікатних програм у освітній процес:
 зовнішній слухач;
 здобувачі ВО (за рахунок кредитів вибіркових частин).
Діяльність Центру іспитування на визначення рівня
володіння державною мовою
Херсонський державний університет визначений уповноваженою
установою Національної комісії зі стандартів державної мови на Херсонщині
(рішення комісії від 10 серпня 2021 року № 73).
25 жовтня 2021 року у Херсонському державному університеті на
спеціально створеному іспитовому майданчику відкрито центр іспитування на
визначення рівня володіння державною мовою та проведено першу сесію
іспитів.
Іспитова аудиторія в ХДУ (512 ауд.) відповідає всім матеріальнотехнічним вимогам та забезпечує вільний доступ претендентів до складання
іспиту на рівень володіння державною мовою. Усна та письмова частини іспиту
проходять з використанням комп’ютерної техніки. Письмова частина
передбачає виконання тестових завдань, а усна – монологічне висловлювання.
Для цього аудиторія оснащена камерою відеоспостереження для забезпечення
доброчесності та рівних умов проведення іспиту на рівень володіння
державною мовою для претендентів та обовʼзковою гарнітурою, необхідною
для застосування у процесі іспиту; містить 14 робочих місць, обладнаних
комп’ютерами, що мають під’єднання до інтернету.
У період з 25 жовтня 2021 року по 30 листопада 2021 року на іспитовій
локації при ХДУ було проведено 14 сесій та проіспитовано 80 осіб.
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Іспит призначений для публічних діячів, державних службовців,
співробітників Національної поліції, прокурорів, суддів, керівників закладів
освіти, наукових та педагогічних працівників, інших посадових осіб, яким
потрібно підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання
службових обов'язків.
За результатами попереднього навчання щодо процедури іспитів
Національна комісія затвердила перелік екзаменаторів та інструкторів для
проведення іспитів та оцінювання виконаних претендентом іспитових завдань
згідно із затвердженими Комісією вимогами до рівнів володіння державною
мовою та критеріями оцінювання. Функції екзаменаторів у ХДУ виконують:
Олексенко Володимир Павлович – професор кафедри української і
слов’янської філології та журналістики Херсонського державного університету;
Климович Світлана Миколаївна – завідувачка кафедри української і
слов’янської філології та журналістики Херсонського державного університету;
Карабута Олена Павлівна – доцентка кафедри української і слов’янської
філології та журналістики Херсонського державного університету;
Мартос Світлана Андріївна – доцентка кафедри української і слов’янської
філології та журналістики Херсонського державного університету.
Функції інструкторів у ХДУ виконують:
Попкова Оксана Анатоліївна – провідна фахівчиня загального відділу;
Порхун Олена Володимирівна – провідна фахівчиня підготовчого
відділення для громадян України Офісу доуніверситетської підготовки,
післядипломної освіти та роботи з іноземцями.
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3.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

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:
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
(https://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance/Pologennja.aspx):
– затверджено нову редакцію Положення про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу Херсонського державного університету (наказ від
06.04.2021 р. №419-Д);
– затверджено нову редакцію Положення про комісію з питань академічної
доброчесності Херсонського державного університету (наказ від 06.04.2021 р.
№420-Д);
– затверджено нову редакцію Порядку виявлення та запобігання академічному
плагіату в науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в
Херсонському державному університеті (наказ від 06.04.2021 р. №421-Д);
– розроблено та введено в дію Положення про групу сприяння академічній
доброчесності Херсонського державного університету (наказ від 06.04.2021 р.
№422-Д);
– затверджено зміни до Положення про систему рейтингового оцінювання
науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів Херсонського
державного університету (наказ від 01.12.2021 № 1256-Д);
– затверджено зміни до Положення про освітню програму Херсонського
державного університету (наказ від 30.11.2021 № 1244-Д).
Реалізація Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та
освітнього процесу в ХДУ та Порядку опитування учасників освітнього
процесу та стейкхолдерів відбувається шляхом проведення анонімних
опитувань.
Здобувачі всіх рівнів вищої освіти проходять опитування із
використанням гугл-форм за результатами вивчення кожного освітнього
компоненту та проходження практик кожного семестру, щодо критеріїв якості
освітніх програм та оцінювання результатів навчання, якості освітнього
середовища університету – щорічно, що дозволяє враховувати їх пропозиції при
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вдосконаленні освітніх компонент і освітнього процесу за кожною освітньою
програмою.
3.5.1. Акредитація освітніх програм
Результати акредитації освітніх програм за вимогами Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти наведено в таблиці 26.
Таблиця 26
Результати акредитації освітніх програм
за вимогами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

Усього на 01.12.2021 р.

I РВО II РВО I РВО II РВО III РВО I РВО II РВО III РВО I РВО II РВО III РВО
Подано заявок
Акредитовано на 5 років
Умовна акредитація
На розгляді / Планується
акредитація
Акредитацій за
відповідний період

11
8
3

5
2
3

12
9
3

10
9
1

-

-

-

-

16

4
4
26

2
-

-

3
1
-

25
17
3

15
11
1

7
5
-

-

-

-

-

-

-

6

48

Здійснено акредитацію освітніх програм:
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
ОП Готельно-ресторанна справа – сертифікат про акредитацію від
29.04.2021 №1450;
ОП Туризм – сертифікат від 29.04.2021 №1468;
ОП Філологія (українська мова та література) – сертифікат про
акредитацію від 21.05.2021 №1531;
ОП Філологія (прикладна лінгвістика) – сертифікат про акредитацію від
21.05.2021 №1532;
ОП Географія – сертифікат про акредитацію від 21.05.2021 №1547;
ОП Фізична культура і спорт – сертифікат про акредитацію від 11.06.2021
№1738;
ОП Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) –
сертифікат про акредитацію від 11.06.2021 №1770;
ОП Фінанси, банківська справа та страхування – сертифікат про
акредитацію від 11.06.2021 №1702;
ОП Право – сертифікат про акредитацію від 30.06.2021 №1953;
ОП Міжнародне право – умовно (відкладено), рішення ухвалено
29.06.2021, протокол №11(54);
ОП Міжнародні економічні відносини – умовно (відкладено), рішення
ухвалено 08.06.2021, протокол №9(52);
ОП Соціологія – умовно (відкладено), рішення ухвалено 08.06.2021,
протокол №9(52);
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другого (магістерського) рівня вищої освіти:
ОП Середня освіта (мова і література англійська) – сертифікат від
18.12.2020 №980;
ОП Філологія (прикладна лінгвістика) – сертифікат від 18.12.2020 №1016;
ОП Середня освіта (біологія та здоров’я людини) – сертифікат від
29.01.2021 №1126;
ОП Біологія – сертифікат від 29.01.2021 №1118;
ОП Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)),
перша – англійська – сертифікат від 29.01.2021 №1119;
ОП Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша
– німецька – сертифікат від 29.01.2021 №1120;
ОП Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)), перша
– іспанська – сертифікат від 29.01.2021 №1124;
ОП Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)), перша
– французька – сертифікат від 29.01.2021 №1125;
ОП Філологія (українська мова та література) – сертифікат від 29.01.2021
№1130;
ОП Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)),
перша – російська – умовно (відкладено), рішення ухвалено 26.01.2021,
протокол №1 (44).
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
ОНП Інженерія програмного забезпечення – сертифікат від 28.08.2021
№ 2213;
ОНП Філологія – сертифікат від 04.10.2021 № 2398;
ОНП Економіка – сертифікат від 04.10.2021 № 2385;
ОНП Біологія – сертифікат від 04.10.2021 № 2347;
ОНП Географія – сертифікат від 20.12.2021 №2736.

3.5.2. Система академічної доброчесності в університеті
Політика університету підтримує академічну доброчесність і свободу та
застерігає проти проявів недоброчесності всіх учасників освітнього процесу.
Дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього
процесу в університеті регламентується Положенням про академічну
доброчесність учасників освітнього процесу Херсонського державного
університету, Порядком виявлення та запобігання академічному плагіату у
науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в
Херсонському державному університеті, Кодексами академічної доброчесності
здобувача вищої освіти та науково-педагогічного працівника Херсонського
державного університету.
За останні п’ять років університет пройшов шлях від розуміння й
усвідомлення сутності поняття «академічна доброчесність», розроблення
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необхідного нормативного забезпечення до створення доброчесного
академічного середовища, модель якого представлена на ІV Міжнародній
науково-практичній конференції «Академічна культура дослідника в освітньому
просторі: європейський та національний досвід» першим проректором
С. Омельчуком (див. рисунок 16).

Рис. 16. Модель доброчесного академічного середовища університету
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Процес формування ціннісних орієнтирів академічної доброчесності в
здобувачів вищої освіти всіх рівнів має бути неперервним. Зокрема, у
Херсонському державному університеті до переліку обов’язкових освітніх
компонент для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня 2 курсу
введено однокредитну навчальну дисципліну «Академічна доброчесність».
Участь закладу вищої освіти в різноманітних міжнародних проєктах і
грантах дає змогу на інституційному рівні розширити можливості щодо
планування й організації університетської системи забезпечення академічної
доброчесності, мотивації всіх учасників університетської спільноти до
доброчесної поведінки, контролю за підвищенням внутрішньої системи
забезпечення якості освіти. З огляду на зазначене Херсонський державний
університет разом з іншими 60 закладами вищої освіти України є учасником
міжнародного Проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
(Academic Integrity and Quality Initiative), місія якого полягає у формуванні
нової академічної культури, що базуватиметься на довірі, чесності, прозорості,
реальному навчанні, справжній науковій роботі.
Важливу роль у просвітницькій діяльності відіграє загальноуніверситетська група сприяння академічній доброчесності, що делегує частину своїх
повноважень факультетським групам (див. рисунок 17).
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Рис. 17. Основні напрями діяльності груп сприяння
академічній доброчесності
Питання порушень принципів академічної доброчесності в університеті
розглядає комісія з питань академічної доброчесності (наказ від 30.11.2021
№ 1243-Д). Також вченою радою університету затверджено склад
факультетських комісій з питань академічної доброчесності (наказ від
01.12.2021 № 1255-Д) та груп сприяння академічній доброчесності (наказ від
02.06.2021 № 634-Д, наказ від 03.06.2021 № 638-Д). На засідання комісій
виносилися питання про академічну відповідальність НПП, у зв’язку з
виявленням ознак плагіату в публікації, про порушення академічної
доброчесності здобувачів під час написання кваліфікаційних робіт, про розгляд
апеляційних заяв здобувачів вищої освіти щодо оскарження результатів
перевірки на унікальність системою Unicheck кваліфікаційних робіт, що мають
незадовільний рівень унікальності.
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У травні 2021 року відповідно до рішень факультетських комісій з питань
академічної доброчесності:
– на факультеті біології, географії та екології (протокол від 20.05.2021 №1) не
рекомендовано до захисту 2 кваліфікаційні роботи здобувачів;
– на педагогічному факультеті (протокол від 21.05.2021 №1) здобувачеві надали
право захистити кваліфікаційну роботу у 2022 році з іншої теми;
– проаналізовано результати перевірки 73 курсових робіт здобувачів 2 та 3
курсів факультету бізнесу і права (освітні програми «Право», «Міжнародне
право»).
У листопаді-грудні 2021 року відповідно до рішень факультетських
комісій з питань академічної доброчесності:
– на факультеті бізнесу і права (протокол від 03.12.2021 №1) здобувачеві
надали право доопрацювати роботу та захистити її у 2022 році;
– на педагогічному факультеті (протокол від 26.11.2021 №1) здобувачеві надали
право доопрацювати роботу та захистити її у 2022 році;
– на факультеті української й іноземної філології та журналістики (протокол від
03.12.2021 №2) здобувачеві надали право захистити випускну роботу у 2022
році з іншої теми;
– на факультеті культури і мистецтв (протокол від 03.12.2021 №3) здобувачеві
надали право захистити випускну роботу у 2022 році з іншої теми;
– проаналізовано результати перевірки курсових робіт на унікальність
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІV курсу та ІІ курсу
(термін навчання 1 рік 10 місяців) спеціальностей «Початкова освіта»,
«Середня освіта (фізична культура)», «Фізична культура і спорт».
Загалом за порушення академічної доброчесності (зокрема наявність
академічного плагіату) до захисту кваліфікаційних робіт у 2021 році не
допущено 3 здобувачі І (бакалаврського) і 4 здобувачі ІІ (магістерського) рівнів
вищої освіти (див. рисунки 18-19).

Рис. 18. Кількість робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, не допущені до захисту
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Рис.19. Кількість робіт здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти, не допущені до захисту
У березні-квітні 2021 року серед здобувачів 4 курсу першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти проводилося тестування щодо визначення
рівня сформованості в них основних компетентностей з академічної
доброчесності.
Із 1006 здобувачів денної і заочної форм навчання у тестуванні взяли
участь – 275 (27,3%). Середній бал – 16,1 з 40 (див. рисунки 20-21).

Рис.20. Відсоток здобувачів, які пройшли тестування
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Рис.21. Середній бал здобувачів за результатами тестування (по факультетах)

3.5.3. Опитування здобувачів вищої освіти
Відповідно до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та
освітнього процесу у Херсонському державному університеті протягом
останніх двох років проводиться опитування здобувачів вищої освіти за
результатами вивчення ними освітніх компонент освітніх програм університету
(див. рисунки 22-24, таблицю 27).

Рис.22. Динаміка відсотка здобувачів, які взяли участь в опитуванні за
освітніми компонентами освітніх програм університету
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Рис.23. Динаміка відсотка здобувачів, які взяли участь в опитуванні
за освітніми компонентами освітніх програм,
по факультетах за останні чотири семестри

Рис. 24. Відсоток здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
які взяли участь в опитуванні за освітніми компонентами
освітньо-наукових програм університету
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Таблиця 27
Відсоток здобувачів університету, які взяли участь в інших опитуваннях
2020/2021 н.р.
№

Вид опитування

1. Якість освітніх програм
Накопичувальна система
2.
оцінювання результатів навчання
Якість організації та змістове
3.
наповнення практик

Перший
Другий
(бакалаврський) (магістерський)
РВО
РВО
55,65%
55,26

Третій
(освітньонауковий) РВО
39%

38,03%

37,6%

50%

53,4%

57,83%

57,14%

3.5.4. Система рейтингування НПП університету
У лютому-травні 2021 року відповідно до Положення про систему
рейтингового оцінювання діяльності НПП, кафедр і факультетів ХДУ
проведено рейтингування, яке охоплювало 342 НПП (докторів наук – 54,
кандидатів наук – 220, НПП без наукового ступеня – 68), 35 кафедр і 9
факультетів університету. За результатами надані пропозиції щодо заохочення
НПП, які входять до ТОП-10%.
За результатами рейтингового оцінювання науково-педагогічних
працівників університету у 2021 році:
– за групою «Доктори наук» середній рейтинговий бал становить 923,5 балів,
максимальний бал (5068,3) отримав завідувач кафедри ботаніки, доктор
біологічних наук, професор Мойсієнко І.І. (див. рисунок 25).

Рис. 25. Результати оцінювання діяльності НПП
за групою «Доктори наук» у 2021 році
– за групою «Кандидати наук» середній рейтинговий бал становить 220,9 балів,
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максимальний бал (1392,1) отримав доцент кафедри інформатики, програмної
інженерії та економічної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук,
доцент Кравцов Г.М. (див. рисунок 26).

Рис. 26. Результати оцінювання діяльності НПП
за групою «Кандидати наук» у 2021 році
– за групою «НПП без наукового ступеня» середній рейтинговий бал становить
86 балів, максимальний бал (1066,2) отримала викладачка кафедри ботаніки
Захарова М.Я. (див. рисунок 27).

Рис. 27. Результати оцінювання діяльності НПП
за групою «НПП без наукового ступеня» у 2021 році
За результатами рейтингового оцінювання діяльності кафедр і
факультетів університету у 2021 році найбільшу кількість балів має кафедра
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики (3616,2), а
факультет комп’ютерних наук, фізики та математики отримав найбільшу
кількість балів (3190,5) (див. рисунки 28-29).
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Рис. 28. Результати оцінювання діяльності кафедр у 2021 році

Рис. 29. Результати оцінювання діяльності факультетів у 2021 році
Серед науково-педагогічних працівників, які ввійшли до ТОП-30% за
групою «Доктори наук» найбільший відсоток складають НПП факультету
комп’ютерних наук, фізики та математики (37,5%) та факультету біології,
географії та екології (37,5%) (див. рисунок 30).
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Рис. 30. Результати оцінювання діяльності ТОП-30% НПП (група «Доктори
наук») у 2021 році у розрізі факультетів
Серед науково-педагогічних працівників, які ввійшли до ТОП-30% за
групою «Кандидати наук» найбільший відсоток складають НПП факультету
біології, географії та екології (24,24%) (див. рисунок 31).

Рис. 31. Результати оцінювання діяльності ТОП-30% НПП (група «Кандидати
наук») у 2021 році у розрізі факультетів
Серед науково-педагогічних працівників, які ввійшли до ТОП-30% за
групою «НПП без наукового ступеня» найбільший відсоток складають НПП
факультету української й іноземної філології та журналістики (25%) (див.
рисунок 32).

88

Рис. 32. Результати оцінювання діяльності ТОП-30% НПП (група «НПП без
наукового ступеня») у 2021 році у розрізі факультетів
Кадровий потенціал Херсонського державного університету, який посідає
62 позицію в академічному рейтингові закладів вищої освіти України «Топ-200
Україна 2021» і 77 позицію в консолідованому рейтингові вишів України за
2021 рік, представлений чотирма поколіннями науково-педагогічних
працівників .

Рис. 33. Співвідношення поколінь НПП університету
Як видно з діаграми, з-поміж усіх науково-педагогічних працівників
університету, що забезпечують освітній процес в університеті, основну частину
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становлять викладачі покоління Х віком від 36 до 55 років (45 %), інші 29 %
охоплюють покоління викладачів Baby Boom віком від 56 до 75 років (майже
30 %) і покоління міленіалів віком від 24 до 35 років (23 %). Також незначну
частину становлять науково-педагогічні працівники університету віком понад
75 років (майже 3 %).
Загальна схема такого розподілу науково-педагогічного персоналу
університету підтверджується й на прикладі дев’яти факультетів, де основну
частину кадрового потенціалу становлять викладачі віком від 36 до 55 років
(див. таблицю 28). Приміром відсоток науково-педагогічних працівників
покоління Х на факультетах коливається від найбільшого (64,1 %) на
факультеті бізнесу і права до найменшого (31,8 %) на факультеті української й
іноземної філології та журналістики.
Таблиця 28
Співвідношення вікових категорій кадрового потенціалу університету
за факультетами (жовтень 2021 року)
Факультети університету

ф-т бізнесу і права
ф-т біології, географії та екології
ф-т комп’ютерних наук, фізики та
математики
ф-т культури й мистецтв
медичний ф-т
педагогічний ф-т
ф-т психології, історії та соціології
ф-т української й іноземної філології та
журналістики
ф-т фізичного виховання та спорту

Вік науково-педагогічних працівників
університету (у %)
18-23
24-35
36-55
56-75
75+
років
років
років
років
років
20,5
64,1
15,4
0
29,4
41,2
23,5
5,9
9,1
39,4
48,5
3
4,2
-

22,9
12,5
23,5
18,5
34,9

40
54,1
42,6
55,6
31,8

34,3
25
31,9
22,2
31,8

2,8
4,2
2
3,7
1,5

-

17,6

58,9

17,6

5,9

Кореляція рейтингових показників науково-педагогічних працівників
університету з їхнім віком вказує на те, що більш старше покоління викладачів
мають вищі результати діяльності (див. рисунок 34). Це цілком закономірно,
оскільки професіоналізм, продуктивність наукової і навчальної діяльності,
розвиток креативності та ініціативності науково-педагогічного працівника
залежить переважно від набутого досвіду і стажу науково-педагогічної роботи:
чим більше досвіду і стажу має викладач, тим вищий рейтинговий бал він має.
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Рис. 34. Середній рейтинговий бал НПП за поколіннями

3.5.5. Оцінювання якості підготовки фахівців
Значну увагу в університеті приділено організації та проведенню
семестрового контролю й визначенню показників успішності та якості знань
здобувачів (див. таблицю 29).
Таблиця 29
Динаміка показника успішності здобувачів за результатами навчання
Навчальний
рік
2018/2019
2019/2020
2020/2021

За результатами зимової сесії
Денна форма
навчання
99%
98,2%
97,7%

За результатами літньої сесії

Заочна форма Денна форма
навчання
навчання
97,4%
99,3%
97,5%
98,4%
97,5%
98,8%

Заочна форма
навчання
98,7%
98,8%
98,5%

Протягом останніх трьох навчальних років за результатами зимових сесій
абсолютна успішність здобувачів денної форми навчання по університету
залишається без значних змін.
При складанні літніх сесії абсолютна успішність здобувачів денної форми
навчання по університету, у порівнянні з минулим навчальним роком,
збільшилась на 0,4% та зменшилась на 0,3% у здобувачів вищої освіти заочної
форми навчання (див. таблицю 30).
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Таблиця 30
Динаміка показника якості знань здобувачів за результатами навчання
Навчальний
рік
2018/2019
2019/2020
2020/2021

За результатами зимової сесії
Денна форма
навчання
39,8%
36,8%
37,8%

За результатами літньої сесії

Заочна форма Денна форма Заочна форма
навчання
навчання
навчання
36,3%
40,4%
40,1%
40%
39,4%
38,8%
40,2%
40,7%
35,6%

Порівняно з минулим навчальним роком показник якості знань
здобувачів вищої освіти денної форми навчання збільшився на 1% у зимову
сесію та 1,3% у літню. Показник якості знань здобувачів заочної форми
навчання за результатами зимових сесій збільшується протягом трьох років, у
літню – зменшується.
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3.6. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
3.6.1. Аналіз кадрового потенціалу
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 52 особи. Станом на 30.12.2021 року в
Херсонському державному університеті працює 311 науково-педагогічних
працівників. За звітний період кількість штатних докторів наук, професорів
зменшилось на 4 особи, кандидатів наук, доцентів – на 31 особу. Майже усі
викладачі, які були направлені в докторантуру або захистили докторські
дисертації, є співробітниками університету.
На підставі рішень вченої ради університету у 2021 році й атестаційної
колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчені звання науковопедагогічним працівникам:
професора – 9; доцента – 10.
Протягом 2021 року після успішного захисту дисертації присвоєно
науковий ступінь:
доктора наук – 3; кандидата наук – 3; доктора філософії – 7.
В університеті освітній процес забезпечують 362 науково-педагогічні
працівники, з них 311 – за основним місцем роботи. До викладацької роботи на
умовах сумісництва залучаються доктори наук, професори, кандидати наук,
доценти. Із 51 науково-педагогічного працівника, які працюють за
сумісництвом, – 7 докторів наук, професорів та 10 кандидатів наук, доцентів.
Упродовж 2021 року ректором університету було укладено 72 контракти:
на підставі рішень вченої ради факультетів та університету з науковопедагогічними працівниками після проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад 70 контрактів:
завідувач аспірантури та докторантури – 1; завідувач кафедри – 7;
професор – 6; доцент – 36; старший викладач – 8; викладач – 8; асистент – 3, а
також 3 контракти з: проректором – 2; деканом – 1.
Викладачів із науковим ступенем: 265 особи – штатні працівники, у їх
складі 55 докторів наук, професорів; 203 кандидатів наук, доцентів або старших
наукових співробітників, докторів філософії – 7 (див. рисунок 35, таблиці 31, 32).
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Науково-педагогічні
працівники

36%
Навчально-допоміжний
персонал та
адміністративноуправлінський персонал

64%

Рис.1. Кадровий склад університету станом на 30.11.2021 р.

Рис. 35. Кадровий склад університету
Таблиця 31
Кадровий склад університету
Штатні науково-педагогічні,
№ наукові працівники та
працівники
1. Науково-педагогічні працівники
2. Доктори наук, професори (в т.ч.)
3. Кандидати наук, доценти (в т.ч.)
4. Доктори філософії
5. Навчально-допоміжний та
адміністративно-управлінський
персонал
Усього

Звітний період
2021 рік
(станом на 30.12.2021 р.)
311
55
203
7
554
865

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 відбувається за
рахунок випускників університету, а також випускників аспірантури, які
успішно захищають кандидатські дисертації.
Керівний склад університету укомплектовано відповідно до штатних
нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Вимоги до
професійного і кваліфікаційного рівнів професорсько-викладацького складу та
претендентів на вакантні посади наведені у відповідних посадових інструкціях.
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Таблиця 32
Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори
Кафедри
№
1. Усього кафедр у ВНЗ
2. Очолюють доктори наук,
професори

Кількість кафедр
2021 рік
(станом на 30.12.2021 р.)
31
10

Прийом на роботу науково-педагогічних працівників університету
здійснюється за конкурсом відповідно до вимог Закону України «Про вищу
освіту», Кодексу законів про працю, законодавства України. Трудові відносини
з науково-педагогічними працівниками складаються шляхом укладення
строкових трудових договорів і контрактів.
Науково-педагогічні працівники університету своєчасно забезпечуються
всіма передбаченими законодавством України та колективним договором
пільгами і виплатами.
Прийом на роботу співробітників університету здійснюється відповідно
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 нормативноправових актів з охорони праці. Усі співробітники ознайомлені під підпис зі
своїми посадовими інструкціями, правилами внутрішнього розпорядку,
умовами праці, колективним договором та методичними рекомендаціями із
запобігання корупції в ХДУ.
При прийомі на роботу кожен співробітник подає письмову згоду на
оброблення 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.
Уся робота, що проводиться з працівниками всіх категорій, дає змогу
успішно розвʼзувати завдання, поставлені перед колективом університету.
Кадровий потенціал викладачів університету значною мірою задовольняє
потреби навчального процесу і здійснює його на рівні державних вимог.

3.6.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
У 2021 році підвищили кваліфікацію 41 науково-педагогічний працівник
універститету, зокрема: на базі закладів вищої освіти та наукових установ
України – 32, за кордоном – 9 (див. таблицю 33).

95

Таблиця 33
Порівняльно-кількісний аналіз підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників за останні п’ять навчальних років
Навчальні роки
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

Стажування в Україні
наукові
ЗВО
установи
99
0
66
24
57
6
20
0
28
4

Закордонне
стажування

Усього

29
18
23
12
9

128
108
86
42
41

На базі університету підвищили кваліфікацію 21 науково-педагогічний
працівник з інших закладів вищої освіти України за 8 програмами (див.
таблицю 34).
Таблиця 34
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Програми підвищення кваліфікації
Назва програми
Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів різної
кваліфікації
Інноваційні методи викладання фахових хореографічних
дисциплін
Інноваційні технології реалізації освітнього процесу у галузі
психології
Особливості підготовки викладача-філолога в нових умовах
сьогодення
Сучасні досягнення хімічної науки
Інноваційні освітні технології організації науково-дослідної
діяльності у закладах освіти
Інноваційні теоретико-методологічні та практичні аспекти
викладання дисциплін медичного циклу в закладах вищої освіти
Курс інформаційних систем управління бізнес-процесами

Кількість
НПП
5
4
3
3
2
1
1
1

Протягом 2021 року підвищення кваліфікації здійснювалося відповідно
до 73 укладених договорів про співпрацю з іншими закладами вищої освіти та
науковими установами. Укладено 16 нових договорів про співпрацю.
У 2021 році продовжила функціювати Університетська школа
професійного розвитку, що охоплює внутрішню систему адаптивного навчання
науково-педагогічних працівників університету та спрямована на формування
сучасних компетентностей викладача вищої школи.
У межах діяльності Університетської школи професійного розвитку:
– розроблено 70 програм підвищення кваліфікації та стажування обсягом
180 годин (6 кредитів ЄКТС), 120 годин (4 кредити ЄКТС), 30 годин (1 кредит
ЄКТС), розміщених на офіційному сайті університету
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https://www.kspu.edu/NewScienceActivity/StaffTraningSystem.aspx
– проведено І навчальну літню сесію для науково-педагогічних
працівників університету (див. таблицю 35).
Таблиця 35
Перелік курсів підвищення кваліфікації
І навчальної літньої сесії
№
1.

2.
3.

4.
5.

Назва курсу

Модератор

Обсяг

Кількість НПП

Підготовка пропозицій на
фінансування наукового
проєкту (на прикладі
програми ім. Фулбрайта)
Як створити привабливу
сертифікатну програму?
Можливості використання
в освітньому процесі
платформ Office 365, KSU
24, G Suite for Education
Можливості платформи
Ksu Online
Професійний бренд
викладача в соціальних
мережах: покрокова
інструкція

Панич О.І.

30 годин/
1 кредит

6

Мальчикова Д.С. 30 годин/
1 кредит
Кушнір Н.О.
30 годин/
Лемещук О.І.
1 кредит

39

Кушнір Н.О.
Валько Н.В.
Орлова Н.В.

26

30 годин/
1 кредит
30 годин/
1 кредит

11

33

3.6.3. Відзнаки працівників університету
У складі науково-педагогічних працівників 38 співробітників мають
почесні звання «заслужений» і «народний»:
– «Заслужений працівник освіти України» − 17 працівників
(Андрієвський Б.М., Бєлєхова Л.І., Бєляєв Ю.І., Вінник М.О., Заболотська О.О.,
Кузьмич В.І., Кушнір Н.О., Львов М.С., Олексенко В.П., Петухова Л.Є.,
Поліщук І.Є.,
Солдатова С.М.,
Співаковський О.В.,
Тюхтенко Н.А.,
Федяєва В.Л., Ходосовцев О.Є., Шапошникова І.В.);
 «Заслужений діяч науки і техніки України» − 6 працівників
(Бойко М.Ф., Омельчук С.А., Пентилюк М.І., Савченко О.Г., Мойсієнко І.І.,
Песчаненко В.С.);
 «Заслужений діяч мистецтв України» – 2 працівників
(Пономарьов О.М., Чуприна В.Г.);
 «Заслужений юрист України» − 1 працівник (Стратонов В.М.);
 «Заслужений тренер УРСР» − 1 працівник (Батенко В.Ю.);
 «Заслужений працівник культури України» − 6 працівників
(Васяк В.А., Виноградова Л.В., Кузнецов С.В., Левченко М.Г., Лимаренко Л.І.,
Рехлицька А.Є.);
 «Заслужений артист України» – 1 працівник (Гурба В.Т.);
 «Народний художник України» − 1 працівник (Чуприна В.Г.);
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 «Народний артист України» – 1 працівник (Лелеко Н.В.);
Орденом княгині Ольги» ІІІ і ІІ ступенів відзначено Петухову Л.Є.;
Орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначено
Співаковського О.В.;
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначено Стратонова В.М.
Почесні звання:
«Майстер спорту СРСР» мають 2 працівників (Батенко В.Ю.,
Пришва О.Б.),
«Майстер спорту України» має 1 працівник (Кольцова О.С.).
Нагрудні знаки Міністерства освіти і науки України має 61 співробітник,
зокрема:
 знак «Софія Русова» – 1 працівник (Шапошникова І.В.);
 знак «За наукові досягнення» – 8 працівників (Бєлєхова Л.І.,
Бєляєв Ю.І., Бойко М.Ф., Задорожня Н.О., Олексенко В.П., Омельчук С.А.,
Пентилюк М.І., Співаковський О.В., Ушкаренко Ю.В.);
 знак «Василь Сухомлинський» – 3 працівників (Андрієвський Б.М.,
Кузнецова М.В., Федяєва В.Л.);
 знак «Петро Могила» – 2 працівників (Омельчук С.А.,
Пермінова Л.А.);
 знак «Антон Макаренко» – 4 працівників (Волкова С.А.,
Петухова Л.Є., Слюсаренко Н.В., Шапошникова І.В.);
 знак «Відмінник освіти» – 37 працівників (Андрієвський Б.М.,
Бєлєхова Л.І.,
Бєляєв Ю.І.,
Блинова О.Є., Возний С.С.,
Волкова С.А.,
Горбонос О.В.,
Горлова А.В.,
Грабовський Ю.А.,
Задорожня Н.О.,
Івашина Ю.К, Ільїнська Н.І., Котовський І.М., Кузнецова М.В., Кургіна Л.В.,
Левченко М.Г., Лимаренко Л.І., Олексенко В.П., Омельчук С.А., Осадча А.В.,
Осауленко Т.О., Пентилюк М.І., Пермінова Л.А., Петухова Л.Є., Плоткін Я.Д.,
Раєвська І.М., Рехліцька А.Є., Савченко О.Г., Саган О.В., Самсакова І.В.,
Слюсаренко Н.В.,
Солдатова С.М.,
Співаковський О.В.,
Спринь О.Б.,
Тюхтенко Н.А., Федяєва В.Л., Шапошникова І.В.).
Медалями Національної академії педагогічних наук України відзначено
 медаль «Ушинський К.Д.»
– 6
працівників
(Бєляєв Ю.І.,
Левченко Н.Г.,
Пєтухова Л.Є.,
Слюсаренко Н.В.,
Стратонов В.М.,
Тюхтенко Н.А.);
 медаль «Григорій Сковорода» – 3 працівників0 (Омельчук С.А.,
Петухова Л.Є., Співаковський О.В.);
 медаль «Іван Франко» – 1 працівник (Співаковський О.В.);
 медаль «Леся Українка» – 1 працівник (Петухова Л.Є.).
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Відзнаки працівників університету у 2021 році
Державні нагороди
“Заслужений діяч науки і техніки України”
Мойсієнко Іван Іванович,
Песчаненко Володимир Сергійович
“Заслужений працівник освіти України”
Шапошникова Ірина Василівна
Грамота Верховної ради України
Арустамова Нателла Артемівна
Відзнаки НАПН України
Грамота
Цапів Алла Олексіївна
Почесна грамота
Блинова Олена Євгенівна
Медаль “За творчі заслуги” Національної спілки художників України
Чуприна Володимир Григорович
Відзнаки Міністерства освіти і науки України
Подяки
Кузнецов Сергій Володимирович,
Вишневська Людмила Василівна,
Речицький Олександр Наумович,
Шашкова Ніна Ігорівна
Грамоти
Орленко Олена Владиславівна,
Борисенко Наталія Михайлівна
Почесні грамоти
Львов Михайло Сергійович,
Кіщенко Юлія Володимирівна
Нагрудний знак “Відмінник освіти”
Висоцький Андрій Анатолійович,
Котовський Ігор Миколайович,
Ільїнська Ніна Іллівна,
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Грабовський Юрій Антонович
Нагрудний знак “За наукові та освітні досягнення”
Пентилюк Марія Іванівна
Відзнаками обласного рівня нагороджено 53 співробітників
університету, зокрема:
 почесною грамотою Херсонської обласної державної адміністрації –
3 співробітників;
 подякою Херсонської обласної державної адміністрації –
12 співробітників;
 подякою Херсонської обласної ради – 12 співробітників;
 почесною грамотою Херсонської обласної ради – 7 співробітників;
 подякою Управління освіти і науки ХОДА – 8 співробітників;
 грамотою Управління освіти і науки ХОДА – 4 співробітників;
 почесною грамотою – 4 співробітники;
 грамотою Департаменту реалізації гуманітарної політики ХОДА –
2 співробітників;
 грамотою Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА –
1 співробітник.
Відзнаками міського рівня нагороджено 66 співробітників університету,
зокрема:
 подякою голови Херсонської міської ради – 23 співробітників;
 почесною грамотою
голови Херсонської міської ради –
31 співробітник;
 подякою Управління освіти Херсонської міської ради – 1
співробітник
 грамотою Управління освіти Херсонської міської ради –
8 співробітників;
 почесною грамотою Управління освіти Херсонської міської ради –
1 співробітник;
 почесною грамотою Херсонської районної ради Херсонської
області – 1 співробітник;
 почесною грамотою Херсонської районної державної адміністрації –
1 співробітник.
Почесні відзнаки Херсонського державного університету
Золота медаль Херсонського державного університету
Параскевич Павло Кіндратович
Срібна медаль Херсонського державного університету
Пентилюк Марія Іванівна
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Сокур Віктор Семенович
Почесний працівник Херсонського державного університету
Котовський Ігор Миколайович
Шевряков Микола Вікторович
Подяками, грамотами й почесними грамотами Херсонського
державного університету відзначено 75 співробітників університету, зокрема:
 подякою ХДУ – 7 співробітників;
 грамотою ХДУ – 14 співробітників;
 почесною грамотою ХДУ – 54 співробітників.
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3.7. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЧЕРЕЗ
АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ
Контингент здобувачів наукового ступеня доктора філософії,
кандидата наук та доктора наук
Загальний контингент аспірантів та докторантів на кінець 2021 року
становить 70 осіб, з яких:
– 68 аспірантів за 13 освітньо-науковими програмами;
– 2 докторантів за 2 спеціальностями;
На бюджетній формі фінансування навчається 54 особи (2 докторантів та
52 аспірантів); за кошти фізичних та юридичних осіб – 16 аспірантів.
В академічній відпустці знаходяться 10 осіб, які навчаються за кошти
державного бюджету.
Вступ
У 2021-2022 н.р. до аспірантури та докторантури ХДУ вступило 18 осіб,
з них 17 здобувачів наукового ступеня доктора філософії з 8 спеціальностей та
1 докторант зі спеціальності 035 Філологія (див. рисунок 36).

Рис. 36. Кількісні показники вступу до аспірантури
з 2018/2019 по 2021/2022 н.р.
У 2021 році відзначаємо збільшення кількості вступників за кошти
фізичних та юридичних осіб (на 5 осіб), зменшення кількості вступників за
кошти державного бюджету (на 4 особи) порівняно з набором у 2020 році.
Найпопулярнішими серед вступників із 2019 по 2021 роки є спеціальності
053 Психологія, 035 Філологія (див. рисунок 37).
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Рис. 37. Популярні спеціальності у 2019, 2020 та 2021 роках
Випуск
У 2021 р. випуск аспірантури та докторантури становив 14 осіб:
13 аспірантів та 1 докторант, у 2018 р. – 20 осіб: 17 аспірантів та 3 докторантів,
у 2019 р. випуск аспірантури та докторантури ХДУ становив 18 осіб:
17 аспірантів та 1 докторант. У 2020 р. випуск аспірантури та докторантури
становив 24 особи: 22 аспірантів та 2 докторантів (див. рисунок 38).

Рис. 38. Кількісні показники випускників аспірантури та докторантури
у 2017/2018-2020/2021 н.р.
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 – 14 (див. таблицю 36).
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Таблиця 36
Аспіранти та докторанти, які захистилися достроково
або у термін навчання
Аспіранти з
Аспіранти з
Аспіранти та
Аспіранти та
випуску
випуску
докторанти з
докторанти з
2017-2018 н.р.
2018-2019 н.р.
випуску
випуску
2019-2020 н.р.
2020-2021 н.р.
3 осіб:
6 осіб:
4 осіб:
1 особа:
на здобуття
на здобуття
1 особа на
на здобуття
наукового
наукового
здобуття
наукового
ступеня
ступеня
наукового ступеня ступеня доктора
кандидата наук: кандидата наук
доктора наук
філософії
- 19.00.05
- 10.02.04
- 10.02.04
- 081 Право
Соціальна
Германські мови
Германські мови
(Дмитренко Н.)
психологія
(Приходько І.,
(Цапів А.)
(Самкова Л.,
Божко О.,
3 осіб на здобуття
Чиньона І.)
Омельчук Ю.)
наукового ступеня
- 10.01.01
- 07.00.06
доктора
Українська
Історіографія
філософії:
література
(Сачко Д.)
- 091 Біологія
(Бокшань Г.)
- 13.00.04 Теорія
(Дармостук В.)
та методика
-015 Професійна
професійної
освіта
освіти
(Смутченко О.),
(Фесенко О.,
- 053 Психологія
Дендеренко О.)
(Моісеєнко В.);
1 особа на
здобуття
наукового ступеня
кандидата наук: 19.00.01 Загальна
психологія та
історія психології
(Нікітенко Г.)

Кількість захищених дисертацій
Протягом 2021 р. було захищено 13 дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора філософії, з них 6 – співробітники Херсонського державного
університету (див. таблицю 2). Порівняно з попереднім роком (9 дисертацій, з
яких – 2 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 3 – доктора філософії, 4
кандидата наук) збільшилася кількість захищених дисертацій (див. рисунок 39).
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Рис. 39. Кількісні показники захищених дисертацій
4 з 13 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії відбулись у разових спеціалізованих радах, створених у
Херсонському державному університеті (див. таблицю 37)
Таблиця 37
Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії,
захищені випускниками аспірантури ХДУ
№

ПІБ

Спеціальність

1.

Чемерис Ігор

081 Право

Науковий
керівник
Саінчин
Олександр
Сергійович

2.

Танасійчук
Олена

053
Психологія

Тавровецька
Наталія Іванівна

3.

Нечай Наталія 035 Філологія

Гізер Валерія
Володимирівна

4.

Кан Олена

Слюсаренко
Ніна Віталіївна

011 Освітні,
педагогічні
науки

ЗВО, де
Дата
відбувся захист
захисту
Донецький
01.02.2021
юридичний
інститут МВС
України
Одеський
05.03.2021
національний
університет
імені І.І.
Мечникова
Київський
27.04.2021
національний
університет
імені Тараса
Шевченка
Дрогобицький 14.04.2021
державний
педагогічний
університет
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імені Івана
Франка
5. Дрозд Лідія
053
Бистрова Юлія
Херсонський
Психологія
Олександрівна
державний
університет
6. Плетена
035 Філологія Ільїнська Ніна
ДВНЗ
Олена
Іллівна
«Прикарпатський
національний
університет імені
Василя
Стефаника
7. Бальоха
015 Професійна Петухова Любов Херсонський
Альона
освіта
Євгенівна
державний
університет
8. Тарасіч Юлія 121 Інженерія Львов Михайло Херсонський
програмного
Сергійович
державний
забезпечення
університет
9. Полторацький 121 Інженерія Летичевський
Херсонський
Максим
програмного
Олександр
державний
забезпечення Олександрович
університет
10. Дайнеко
091 Біологія
Мойсієнко Іван Інститут
Поліна
Іванович
ботаніки

14.05.2021

18.05.2021

29.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

19.07.2021

ім.М.Г.Холодного

11. Савельєва
Ірина

081 Право

Стратонов
Василь
Миколайович

12. Дмитренко
Наталя

081 Право

Саінчин
Олександр
Сергійович

Калашнік
13. Микола
Миколайович

015
Професійна
освіта

Левченко
Микола
Григорович

НАН України
Одеський
26.07.2021
державний
університет
внутрішніх
справ
Одеський
27.07.2021
державний
університет
внутрішніх
справ
Національна
29.11.2021
академія
Державної
прикордонної
служби
України імені
Богдана
Хмельницького

У Херсонському державному університеті видано чотири дипломи
доктора філософії відповідно до рішення атестаційної комісії (наказ
Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 №1017) Бальоха А.
ДР № 002458, Дрозд Л. ДР № 002569, Полторацький М. ДР № 002747,
Тарасіч Ю. ДР№ 002746.
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На етапі створення разової спеціалізованої ради у Херсонському
державному університеті проходить атестація випускника аспірантури 20202021 н.р. зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Коваленка Олександра
Миколайовича (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Слюсаренко Ніна Віталіївна).
Акредитація освітньо-наукових програм
У 2021 році сертифікати про акредитацію одержали 4 освітньо-наукові
програми: «Філологія» (№2398 від 04.10.2021), гарант – професор Бєлєхова Л.І.;
«Економіка» (№2385 від 04.10.2021), гарант – професор Мохненко А.С.;
«Біологія» (№2347 від 04.10.2021), гарант – професор Ходосовцев О.Є.;
«Інженерія програмного забезпечення» (№2213 від 04.10.2021), гарант –
професор Песчаненко В.С.
У жовтні 2021 р. відбулася акредитація освітньо-наукової програми
«Географія». Акредитація освітньо-наукових програм «Правознавство»,
«Освітні, педагогічні науки» і «Психологія» запланована на грудень 2021.
Форми взаємодії у РhD-середовищі, що запроваджені у 2021 році
відповідно до Стратегії розвитку університету:
1. Внесення змін та затвердження на вченій раді оновлених освітньонаукових програм на 2021-2022 н.р. за всіма спеціальностями ІІІ освітньонаукового рівня вищої освіти відповідно до нових законодавчих вимог та з
урахуванням результатів опитувань здобувачів та стейкхолдерів, зокрема
збільшено кількість кредитів та розширено перелік вибіркових компонент
циклів загальної та професійної підготовки.
2. На факультетах університету у період травневої (проміжної) та
вересневої (основної) атестації аспірантів усіх років та форм навчання
проведено фахові семінари, на яких аспіранти і докторанти прозвітували про
результати своїх наукових робіт.
3. Розроблення та верифікація на університетському сайті силабусів
обов’язкових компонент та силабусів вибіркових компонент циклів загальної та
професійної підготвки за освітньо-науковими програмами підготовки докторів
філософії.
4. Упровадження в електронний сервіс «KSU24» особистих кабінетів
здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти.
5. Підписання угоди про приєднання Херсонського державного
університету до Національної докторської школи з екологічної політики,
менеджменту та техноекології. Відповідальною особою за співпрацю
призначено гаранта ОНП «Географія» доктора географічних наук, професора
Пилипенка І.О.
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Участь аспірантів у грантових програмах та програмах академічної
мобільності 2020 р.
1. Дармостук Валерій отримав стипендію Національної стипендіальної
програми Словацької Республіки (The National Scholarship Program of Slovak
Republic), Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, м. Братислава,
Словаччина “Mediterranean-dwelling lichens and their dwellers: focus on diversity
of lichenicolous fungi and eventual patterns” Supervisor: Mgr. Anna Bérešová, PhD.
Набуття аспірантами інформальної освіти (участь у експедиціях,
міжнародних конференціях, стажуваннях, тренінгах тощо).
1. Участь у міжнародній конференції «17 International Conference on ICT
in Education, Research and Industrial applications» (м. Херсон, Україна 28.0902.10.2021) та презентація статті «Performance Efficiency of University Teachers
in the Context of Generational Balance: Measurement Tools and Application
Mechanisms», авторами якої є Олександр Співаковський, Любов Петухова,
Сергій Омельчук, Наталія Воропай та аспірантки 3 року підготовки Анастасія
Волянюк та Євгенія Ревенко.
2. Участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих
вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку
особистості» (м. Херсон, ХДУ, 21 квітня 2021 р.) – аспірантка 3 року
підготовки Сергет Ірина.
3. Закордонне стажування, участь у літній школі «Підвищення
професійних та мовних компетенцій у сфері методології досліджень у галузі
соціальних наук та наук про здоров’я» м. Люблін, Республіка Польща
11.07.2021 – 20.07.2021 – аспіранти Крупник Ганна, Каленчук Валентина.
Опановано курс «Методологія і психометрія в психологічних дослідженнях»
(20 годин), курс з навчання польської мови (20 годин), отримали сертифікати з
участі у Міжнародній науковій конференції, оприлюднили результати наукових
досліджень у виданні Європейського Союзу.
4. Участь у гостьових лекціях Яна Албера “Real Readers and Unnatural
Narrators” (18.03.2021) "Unnatural Narratives and What to Do with Them"
(22.04.2021) – аспіранти та наукові керівники ОНП «Філологія»;
5. Участь в онлайн-лекції професора Milan Chitry (Чеська Республіка,
Університет Брно) «Recent developments of the EUNIS classification of European
nabitats» (12.01.2021) – аспірантка Дайнеко Поліна.
6. Участь у міжнародному тренінгу «BioDATA – Дані про біорізноманіття
для інтернаціоналізації у вищій школі» (BioDATA – Biodiversity Data for
Internationalisation in Higher Education) (15-19.02.2021, Zoom) – аспірант
Дармостук Валерій.
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3.8. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Соціально-гуманітарна політика Херсонського державного університету є
студенто-орієнтованою. Її стратегічна мета ‒ формування та розвиток кожного
студента як національно свідомої, високоморальної особистості, що успішно
самореалізується в соціумі як особистість та фахівець, готова відповісти на
виклики сучасного життя, прагне зберегти та примножувати університетські
культурні традиції, підтримуючи зв'язок з університетом після завершення
навчання.
Сучасна модель соціально-гуманітарної політики в Херсонському
державному університеті реалізується через ключові стратегії:
1. Синхронізація,
інтеграція,
гармонізація
соціально-гуманітарної
політики.
2. Профорієнтаційна робота.
3. Сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників
університету.
4. Розвиток партнерства та співпраці з іншими організаціями й бізнесом.

3.8.1. Синхронізація, інтеграція й гармонізація
соціально-гуманітарної політики в університеті
Соціально-гуманітарна 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 рр., Сучасною моделлю соціально-гуманітарної політики в
Херсонському державному університеті та іншими нормативними
документами.
В університеті налагоджено роботу з координації та співпраці з органами
студентського самоврядування. 28 жовтня 2021 року головою студентського
парламенту ХДУ обрано здобувача освіти факультету бізнесу і права Пазинича
Дениса.
За результатами навчального року (відмінне навчання, наукова робота та
активна участь у громадському житті) здобувачі освіти університету отримали
наступні стипендії: 6 – стипендій Президента України, 1– стипендію Кабінету
Міністрів України, 1 – стипендію Верховної Ради України.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
№ 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих
навчальних закладів» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
№ 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах,
наукових установах» протягом року проводилась робота щодо виплати
стипендій студентам соціальних категорій (збір необхідних документів,
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передача до Дніпровської служби у справах дітей, внесення до єдиної бази
тощо). Таким чином, станом на грудень 2021 року соціальну стипендію
отримали здобувачі освіти за такими соціальними категоріями:
– постраждалі ЧАЕС, які мають право згідно статей 20-22 і 30 Закону
України – 1;
– діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та
учасниками бойових дій – 39;
– діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок
поранення в АТО – 1;
– діти - внутрішньо-переміщені особи – 28;
– діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи – 28;
– здобувачі освіти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені – 9;
– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками
бойових дій – 2;
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років – 9;
– особи з числа дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування від
18 років – 62.
Університет здійснює нарахування одноразової грошової допомоги
випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування відповідно до ст. 8 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування». Станом на 01 грудня 2021 року
одноразову грошову допомогу виплачено 10 особам.
В університеті працює Гуманітарна та Художня ради, які вирішують
творчі та організаційні питання позанавчальної діяльності факультетів. ХДУ
співпрацює з державними та громадськими організаціями міста, області з
питань з поза навчальної діяльності студентів, а також з управлінням освіти
Херсонської міської ради відповідно до договору про співробітництво від 14
вересня 2015 року.
За результатами участі у складі комісій щодо акредитаційних експертиз
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Готельноресторанна справа» (23.02.2021), «Туризм» (26.02.2021), «Географія»
(05.03.2021), «Право» (16.03.2021), «Соціологія» (17.03.2021), «Міжнародні
економічні відносини» (24.03.2021), «Фінанси, банківська справа та
страхування» (25.03.2021), «Фізична культура і спорт» (01.04.2021),
«Міжнародне право» (12.04.2021) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти «Інженерія програмного забезпечення» (28.05.2021), «Економіка»
(23.06.2021), «Філологія» (02.07.2021), «Біологія» (09.07.2021) , були враховані
пропозиції експертів щодо організації соціально-гуманітарної роботи в
університеті.
Протягом навчального року на виконання наказу від 11.09.2020 № 827-Д
збиралась та узагальнювалась інформація щодо захворюваності на COVID – 19
в університеті.
Ректорат університету щоденно інформувався про епідеміологічний стан.
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Щопонеділка заповнювалась гугл-форма від Міністерства освіти і науки
України щодо показників діяльності та протиепідемічного забезпечення
ЗВО/ЗФПО за посиланням https://cutt.ly/TfEsP41
У Херсонському державному університеті 05 травня 2021 року
розпочалось вакцинування здобувачів освіти, професорсько-викладацького
складу та співробітників. Станом на 07.12.2021 вакциновано та надали медичні
довідки про наявність протипоказань до вакцинації 98,7% співробітників
університету, знаходяться у відпустці або хворіють – 0,6%, не вакциновано та
відсторонено від робот 0,7%. Проведена роз’яснювальна робота серед студентів
щодо необхідності вакцинування. Станом на 21.12.2021 р. вакциновано 53% і
робота продовжується.
Для постійної комунікації із здобувачами освіти повідомлень у змінах
розкладу, оголошень, вирішення інших питань на всіх факультетах створено та
працюють
Viber
та
Telegram
групи.
Також
активно
працює
загальноуніверситетський Telegram канал KSU_Talks_community, у якому
більше 1600 учасників.
Основні культурно-масові та організаційно-виховні заходи:
Впродовж року велика увага приділялась участі здобувачів освіти у
різноманітних міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських та
загальноуніверситетських заходах.
1. Відеозапис розважальної гри
«Хто найкращий». У грі взяли участь
здобувачі освіти усіх факультетів
(11 лютого);
2. Вокальний
конкурс
«Голос
ХДУ». Конкурс проходив у три етапи,
заявки на участь подали 28 осіб.
Цього річ тренерами конкурсу стали
Антоніна Потужня, Роман Матвєєв, Олексій
Пономарьов та Наталя Вишневська.
Переможницею
вокального
конкурсу
«Голос ХДУ 2021» стала здобувачка освіти
факультету
української
й
іноземної
філології
та
журналістики
Марія
Афанасенко (18 лютого, 4 березня та 18
березня);
3. З нагоди Міжнародного Дня жінок та
дівчат у науці співробітниці університету поділися
у соціальних мережах історіями успіху жіноквчених ХДУ. Метою розповсюдження інформації
стало сприяння створенню окремої сторінки
досягнень життя та розвитку закладу освіти,
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допомога молоді, яка стоїть перед вибором, щодо обрання шляху в житті,
спрямувати свої кроки саме до Херсонського державного університету для
реалізації наукового потенціалу (7 лютого);
4. Співробітники та здобувачі освіти Херсонського державного
університету приєднались до Всесвітньої тихої акції "Ангели пам'яті"… Акція
відбулась на Алеї Героїв незалежної України (18 лютого);
5. ХДУ приєднався до флешмобу з нагоди 150-річчя Лесі Українки, який
було запропоновано «Союзом Українок». (23 лютого);
6. Відбулась ZOOM-конференція, присвячена 150-річчу з Дня народження
Лесі Українки. Це спільний проект Херсонського державного університету та
Українського інституту національної пам’яті. У конференції взяли участь
здобувачі освіти всіх факультетів ХДУ. (26 лютого);
7. ХДУ спільно з колективом Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки,
взяв участь у зустрічі з Оксаною Набєговою. Оксана Василівна, мати
добровольця
батальйону
«миротворець»
Романа
Набєгова.
Роман
віддав
своє
життя
в
іловайському котлі та «За особисту
мужність і героїзм, виявлені у захисті
державного
суверенітету
та
територіальної цілісності України,
високий
професіоналізм,
вірність
військовій
присязі
нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня
(посмертно). На зустрічі були присутні
читачі бібліотеки та фахівці інших бібліотек Херсона (12 березня);
8. Українським культурним центром організовано та проведено творчу
зустріч з молодою яскравою поетесою, засновницею письменницько-музичного
об’єднання «Поетична шафа» Альоною Мовчан та постійним учасником
літературних заходів, поетом Дмитром Плотніковим (13 березня);
9. Щороку навесні територія Херсонського державного університету
збагачується новими саджанцями дерев, кущів та квітів. Це традиція, до якої
долучається вся спільнота університету – керівництво, викладачі,
співробітники, здобувачі освіти і навіть випускники освітнього закладу. І
цьогорічна весна не стала винятком.
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10. І місце в онлайн-турі Міжнародного конкурсу молодих балетмейстерів
«Dance Generation» посіли здобувачі освіти факультету культури і мистецтв з
Номерами «Шалантух» та «Така як ти» (постановник Білоусенко І.В.)
(23 квітня).
11. У Херсонському державному
університеті відбулося інтелектуальне
змагання для студентів «Наша гра».
Існує
думка,
що
все
знати
неможливо. Однак молодь довела –
інколи не лише рівень ерудованості
грає вирішальну роль, а й кмітливість
та вміння логічно й критично
мислити (29 квітня).
12. У залі-трансформер Наукової
бібліотеки
Херсонського
державного
університету відбулася зустріч здобувачів
освіти факультету української й іноземної
філології та журналістики та представників
місцевих ЗМІ з українським політиком,
науковцем, громадським діячем, народним
депутатом VIII скликання, Уповноваженим
із захисту державної мови Тарасом
Кременем (6 травня);
13. У парковому містечку університету відбулися урочистості з нагоди
Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(12 травня);

14. Здобувачі освіти Херсонського державного університету мали нагоду
поспілкуватися із заслуженою лікаркою України, докторкою медичних наук,
професоркою Ольгою Богомолець (12 травня);
15. Спільнота Херсонського державного
університету зібралася біля головного корпусу,
аби відсвяткувати загальнонаціональне свято –
День вишиванки (20 травня);

113

16. Відбувся
61-й
фестиваль
мистецтв
«Молода
хвиля-2021».
Студентство
дивувало
глядачів
яскравими
хореографічними
постановками
та
вокальними
композиціями. Усі учасники гідно
представили свої факультети та отримали
дипломи (20 травня);

17. І місце посіли здобувачі освіти
факультету
культури
і
мистецтв
у
Всеукраїнському багатожанровому фестивалі
«Нові імена», м. Херсон (22 травня).
18. І місце та Гран-Прі Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
хореографічного
мистецтва Art dance fest Odessa «Horizont» в м.
Одесі отримали здобувачі освіти спеціальності
Хореографія факультету культури і мистецтв
Херсонського державного університету та
народний
ансамбль
танцю
«Сузір’я».
(27 травня)
19. У Херсонському державному
університеті
відбувся
VІІ
Всеукраїнський
хореографічний
конкурс
«Ми
з
України».
Організаторами
виступили
Херсонський
обласний
осередок
Національної хореографічної спілки
України та кафедра хореографічного
мистецтва факультету культури і
мистецтв ХДУ. Володарями Гран-прі
став народний творчий колектив
Херсонського
державного
університету «Сузір’я» з композицією «Сватання ляльок» (29 травня).
20. Здобувачі освіти – хореографи факультету культури і мистецтв
Херсонського державного університету отримали ГРАН-ПРІ VII Міжнародного
фестивалю-конкурсу «FRESH ART FEST» за постановку «Відпусти» та стали
лауреатами І премії у постановці «Не питай» (постановник - старша викладачка
кафедри Інна Білоусенко). (12 червня)
21. Виставка Гуляєвої О.В. «Моя живописна Україна», Херсонська
обласна рада (15 серпня - 21 листопада)
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22. Народні хореографічні
колективи «Сузір’я» (художній
керівник – завідувач кафедри
хореографічного мистецтва ХДУ,
доцент Алла
Рехліцька) та
«Ладовиця» художній керівник –
доцент
Валентин
Васяк)
представляли
Херсонський
державний
університет
на
святковому
Гала-концерті
Міжнародного
фестивалю
українського мистецтва «Українська родина» до Дня Незалежності України
(м. Київ) (23 серпня)
23. «День знань» – урочистості
з нагоди початку нового начального
року (01 вересня);
24. Участь здобувачів освіти
(факультет української й іноземної
філології та журналістики та
факультет психології, історії та
соціології)
у
презентації
факсимільних видань в рамках
проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину» (09 вересня) ;
25. «Посвячення в студенти» – виїзні заходи факультетів на навчальнотренувальному центрі з водних видів спорту (протягом вересня);
26. Відеолекторій
провідного експерта Фонду ООН
в галузі народонаселення в
Україні Сергія Велигодського на
тему
«Стріт-харасмент
–
запобігання,
протидія
та
реагування»
для
здобувачів
освіти факультету психології,
історії
та
соціології
та
факультету
української
й
іноземної філології та журналістики, який відбувся у залі-трансформер
Наукової бібліотеки ХДУ.
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27. Участь творчих колективів університету у заходах, присвячених
святкуванню Дня міста (18 вересня)

28. Народний ансамбль танцю
«Ладовиця» з номером «Вівчарі на
полонині» став переможцем ІІІ туру
конкурсу, народний ансамбль танцю
«Сузір’я» з
номером
українське
інтермецо – «Остання брама» виборов І
місце та взяв участь у гала-концерті
переможців
VI
Всеукраїнського
конкурсу
народної
хореографії
ім. П.Вірського, м. Київ (10 жовтня)
29. Організаційні заходи щодо
виборів
голови
студентського
парламенту ХДУ (28 жовтня);

30. Урочистості
з
нагоди
святкування 104-ї річниці від дня
заснування ХДУ (15 листопада);
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31. Відкриття меморіальної дошки О. Берешу,
срібному та бронзовому призеру xxvii Олімпійських ігор у
Сіднеї (2000 р.), заслуженому майстру спорту зі спортивної
гімнастики, випускнику ХДУ 2001 року (15 листопада);

32. Озеленення
паркової
зони
університету (висадка дерев, кущів, квітів)
(18 листопада);
33. Акція на онлайн платформах
«Запали свічку пам’яті» до Дня пам’яті жертв
голодомору (27 листопада);
34. Факультетський фестиваль мистецтв
«Дебют-2021» (факультет культури та
мистецтв, факультет фізики, математики та
інформатики, факультет української й
іноземної філології та журналістики, педагогічний факультет) (листопад –
грудень);
35. Відкриття малої архітектурної форми у парковій зоні ХДУ «Лайк»
(19 листопада);

36. Вистава «Чужа серед своїх»
на соціальну тему булінгу (творча робота навчального народного театру
«Студі- Арт» факультету культури і мистецтв, художній керівник, професор
Лідія Лимаренко) (протягом року)
37. На V фестивалі «МІМ-СЕСІЯ-2021» у
Кривому Розі від Херсонського обласного
академічного музично-драматичного театру
ім.Миколи Куліша було представлено виставу
«Осінній рок-н-рол» за участю заслуженого
працівника культури України, декана факультету
культури і мистецтв ХДУ Миколи Левченка та
заслуженої артистки України Олександри
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Тарновської. Артистів відзначили в номінації «Кращий акторський дует» (13
грудня)
38. З нагоди Дня Святого Миколая
Херсонський
державний
університет
спільно з Українською Православною
Церквою та колективом театру вітали
херсонських малюків зі святом. Здобувачі
освіти спеціальності «Культурологія» І-ІІІ
курсів підготували інтермедію «Зимові
пригоди в Мадагаскарі» та виставу «В ніч
на Святого Миколая». (16 грудня)

Волонтерська робота
У Херсонському державному університеті діє волонтерський рух
«Власний вибір», до складу якого входять представники всіх факультетів
нашого ЗВО.
Протягом 2021 року представники волонтерського руху брали активну
участь у різних акціях, конкурсах:
– викладали інформацію на оновлених сторінках в соціальних мережах
Facebook, Instagram щодо проведених заходів та запрошення небайдужих
здобувачів освіти до співпраці, закликали допомагати людям похилого віку;
– брали участь в конкурсі на кращий проєкт «Допоможи врятувати
життя»;
– зустрічались на платформі ZOOM для обговорень питань подальших
дій в умовах карантину;
– проводили круглі столи щодо роботи на новий навальний рік;
– головні волонтери факультетів
звітували про виконану роботу;
– долучались до флешмобів #
вишиванкацестильно та на підтримку
медичних працівників, створювали відео
та викладали у соціальні мережі.
Здобувачі освіти та співробітники
університету стали донорами крові –
подарували життя та надію іншим.
Волонтерський центр організував збір та передачу допомоги для
вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Радість» в
м. Каховка, дітям, які знаходяться на лікуванні в онкологічному відділенні
дитячої обласної клінічної лікарні.
Протягом року волонтери університету активно співпрацювали з Маріо
Гарсія Калатаюдом, волонтером з Іспанії. Він збирає допомогу для учнів
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Маріїнської та Красногорівської шкіл, населення та воїнів Донецької та
Луганської областей (зона ООС).

Волонтери факультетів активно долучилися до акції «Тварини – кращі друзі»,
відвідували притулки для тварин та надавали необхідну допомогу.
Спортивні заходи
Студенти університету впродовж всього року активно задіяні в заходах,
присвячених пропаганді здорового способу життя, популяризації занять
фізичною культурою та спортом, беруть участь у показових виступах, майстеркласах, спортивних фестивалях тощо.
Спортивний
клуб
ХДУ
спільно з факультетом фізичного
виховання та спорту сприяє участі
здобувачів освіти університету у
світових,
всеукраїнських,
обласних та міських спортивних
змаганнях, організує та проводить
загальноуніверситетські відкриті
змагання з настільного тенісу,
плавання, більярду, участь у яких,
крім здобувачів освіти, беруть викладачі та співробітники ЗВО.
Спортивні команди університету беруть участь у змаганнях обласної
універсіади серед ЗВО з таких видів спорту: легкоатлетичний крос, настільний
теніс, футзал, футбол, волейбол, баскетбол, пляжний волейбол, шахи.
Двічі на рік (восени та навесні) у ХДУ проводиться День спорту, під час
якого відбуваються змагання здобувачів освіти різних факультетів університету
з легкоатлетичного кросу, волейболу, міні футболу, стрітболу, шахів,
скелелазіння, кросфіту.
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1. Здобувачка освіти першого курсу Жирова
Орина посіла перше місце у турнірі «MAZEPA
CHAMPIONSHIP» з кіокушин карате (13 лютого
2021 р. м. Полтава), у
розділі «KYMITE» в
категорії 16-17 років до
65 кг.
2. Здобувачка
освіти факультету
фізичного виховання та
спорту Валерія Дейкун
взяла участь у Зимовому
чемпіонаті України з
легкоатлетичних метань у м. Луцьк, який проходив
23-25 лютого 2021 року. Та отримала ІІ місце серед
молоді з дисципліни "Метання диску" з результатом
46,3 м.
3. 27.02.2021 у гімнастичній залі
Херсонського
державного
університету
відбулися традиційні змагання «Особистий
відкритий кубок ХДУ з техніки пішохідного
туризму». У змаганнях взяли участь 111
спортсменів
трьох
груп:
«Молодші»,
«Новачки» та «Еліта».
4. 01.03.2021 року в басейні ХДУ вже
вдруге пройшли змагання з плавання на Кубок
ректора Олександра Співаковського. 40
школярів нашого міста долучилися до
чемпіонату. Кількість учасників обмежена з
метою дотримання протиепідемічних норм.
Вікові категорії – від 6 до 12 років.
5. 02-07.03.2021 у м. Луцьк відбувся
Кубок України серед чоловіків та жінок з
важкої атлетики, на якому здобувачка освіти
факультету фізичного виховання та спорту
Ілханова К.
здобула ІІ місце.
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6. 06 березня 2021 року в м. Київ
відбувся Міжнародний професійний турнір
з джиу-джитсу, на якому були представлені
спортсмени з 8 країн світу. Здобувачка
освіти ХДУ Валерія Гдаль посіла ІІ та ІІІ
місця.
7. 0307.03.2021
року,
в
м.Харків відбувся чемпіонат України зі стрибків
на батуті, майстер спорту
України, здобувач освіти 2 курсу
Кліщенко Данило виборов ІІІ
місце в командному заліку.
8. 20.03.2021
року
відбулися змагання за Кубок
України з загальної
фізичної підготовки в дисципліні
Драгонбот (м. Київ).
Здобувач освіти 3-го курсу
факультету
фізичного виховання та спорту
Матюшенко Євген
посів ІІІ місце серед 150
учасників змагань.
9. 30-31 березня 2021 року,
у
спорткомплексі
Херсонського
державного
аграрного
економічного університету відбулись змагання ХVІ Універсіади Херсонської
області з волейболу.
Команда дівчат нашого ЗВО здобула першу сходинку п'єдесталу.
Команда юнаків посіла другу сходинку п’єдесталу.

10. 9-11 квітня 2021 року в місті Херсоні
відбувся Чемпіонат України з Кіокушин БуДо
карате (WKB). В Чемпіонаті брали участь 425
спортсменів з 13 областей України: Київської,
Херсонської,
Миколаївської,
Полтавської,
Дніпропетровської,
Сумської,
Черкаської,
Закарпатської,
Запорізької,
Тернопільської,
Львівської та Вінницької. Здобувачка освіти факультету фізичного виховання
та спорту Жирова Орина зайняла І місце в категорії 16-17 років до 60 кг.
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11. 10.04.2021 року в м. Харкові відбувся
Всеукраїнський турнір з Бразильського ДжиуДжитсу "Ukraine national challenge Kharkiv" на якому
здобувачки освіти факультету
Ісак К. та
Максимова Д. здобули дві бронзові нагороди.
12. 8-12 квітня 2021 р. здобувачі освіти
факультету фізичного виховання та спорту
Малиновська
Анастасія та
Мамченко
Олексій
взяли участь в Кубку України з
веслування на байдарках і каное пам'яті
Олімпійської
чемпіонки
Юлії
Рябчинської, що проходив у місті
Дніпро. Малиновська Анастасія посіла
перші місця в заїзді на 5000 м та 10000
м. Мамченко Олексій посів другі місця
в заїздах на 500 м та 1000 м.
13. 19-25.04.2021
року,
в
Польщі
відбувся Чемпіонат Європи з вільної боротьби.
Здобувачка освіти ХДУ Алла Белінська стала
чемпіонкою в ваговій категорії 72 кг.
14. 25.04.2021 в м. Київ відбувся KYIV
EURO MARATHON 42km.195m., на якому
здобувач
освіти
факультету
фізичного
виховання та спорту Данило Стрельченко
серед 345 учасників з різних країн світу здобув
перемогу.

15. 13.05.2021 р. проведено весняний
День спорту ХДУ. До програми змагань
увійшли традиційний крос пам’яті героя

Радянського Союзу М. Москаленка, турніри
з волейболу МІХ, з шахів, зі стрітболу.
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16. 15.05.2021
року
Одеса
приймала
Чемпіонат України з бразильського джиуджитсу
"Ukraine
National
Challenge".
Здобувачка
освіти
третього курсу Ісак
Крістіна виборала ІІ
місце.
17. 17-23
травня 2021р. в
Македонії відбувся
Чемпіонат Європи з
вільної боротьби серед молоді U23. Здобувач освіти
ХДУ Ерік Арушанян став чемпіоном у ваговій
категорії 65 кг.
18. 26.05.2021 року збірна команда
Херсонського державного університету
стала
переможцем
XVI
обласної
Універсіади з футзалу серед студентів
закладів вищої освіти.

19. День захисту дітей (01.06.2021р.) у
Херсонському
державному
університеті
пройшов доволі символічно – у басейні
університету відбувся черговий турнір з
плавання між здобувачами освіти нашого
освітнього закладу та учням Херсонського
академічного ліцею ім. О.В. Мішукова.
20. На чемпіонаті України з веслування
на байдарках і каное серед молоді до 23 років
та особистому чемпіонаті України
пам’яті
Заслуженого
тренера
В’ячеслава Сорокіна, що пройшли у
м. Дніпрі, студентки ХДУ Олена
Скворцова та Анастасія Маліновська
поповнили чашу нагород отримавши 3
золоті, 4 срібних та 1 бронзову медалі
відразу на двох змаганнях. Завдяки
досягнутим
результатам
Олена
виборола право відстоювати честь
України на чемпіонаті Європи, що
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відбудеться 25-27 червня у місті Познань, Польща.
21. 29-30.05.2021
року
в
м. ІваноФранківськ пройшов фінал XVI літньої
Універсіади України з легкої атлетики.
Здобувачка освіти факультету фізичного
виховання та спорту Валерія Дейкун виборола
відразу дві нагороди. Золото у дисципліні
метання диску 1кг. (46.42 м.) та бронзу у
дисципліні штовхання ядра 4кг (13.28 м.).
22. 03-06.06.2021 року в м. Львів відбулася XVI
літня Універсіада України зі стрільби кульової, на якій
здобувач освіти факультету фізичного виховання та
спорту, майстер спорту Соловей Ігор здобув перемогу.
23. 08-09
червня
в
м. Бахмуті відбувся Чемпіонат
України з легкої атлетики
серед молоді 23. Здобувачка
освіти факультету фізичного
виховання та спорту Валерія
Дейкун посіла І місце (метання диску) й виконала
норматив, що дозволяє їй брати участь у чемпіонаті
Європи.
24. Баскетбольна
команда «ХДУ-АВТО-ПЛАЗА» посіла ІІІ
місце в 2-й групі Першої баскетбольної ліги
України.
25. За результатами XVI Універсіади
Херсонської області дівоча та юнацька
команди ХДУ посіли перші загальнокомандні
місця.

26. 07.11.2021р. в м. Полтава, відбувся відкритий
Кубок України WKB в розділі куміте та ката. Чоловіки,
жінки, юніори та юніорки, а також діти, брали участь у
грандіозній події у світі кіокушин карате.
Здобувачка освіти 2 курсу факультету фізичного
виховання та спорту Жирова Орина зайняла 1 місце в
категорії жінки 18+.
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27. 13-24.10.2021 р. в м. Будва відбувся молодіжний Чемпіонат Європи з
боксу. Здобувачка освіти ІІ курсу факультету фізичного виховання та спорту
Катерина Боднарчук виборола бронзову нагороду у ваговій категорії 57 кг.

28. 23.09-03.10.2021 р. в м. Халмстад (Швеція) відбувся Чемпіонат світу з
пауерліфтингу. Здобувач освіти ХДУ Пишенков Олександр посів ІІІ місце у
вправі сидячи.
29. За результатами ІІ Всеукраїнських
пляжних ігор «Beach Games» (28-29.09.2021
р.) здобувачі освіти ХДУ показали блискучий
результат, чим вже не вперше прославили
рідну Alma mater.

Жіноча
команда
з
пляжного гандболу посіла І
місце, збірна команда хлопців
(здобувачі освіти факультету
фізичного виховання та спорту
й факультету бізнесу і права) –
ІІ місце з пляжного волейболу.
Також магістрант факультету
фізичного виховання та спорту
Андрій
Дубоносов
став
абсолютним переможцем і
здобув почесне І місце у пляжній боротьбі.
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30. 29.09-05.10.2021 р. відбулися матчі Кубку ХДУ з міні-футболу.

31. 07.10.2021 р.
відбувся осінній День
спорту ХДУ. За програмою заходу відбулись загальноуніверситетські змагання
за Кубок університету з міні-футболу, волейболу МІХ, особисті змагання з
шахів та легкоатлетичного кросу.

32. Доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Олександр
Еделєв, протягом останніх трьох років, двічі визнаний найкращим суддею року
з легкої атлетики.
33. 23-31.10.2021 р. в м. Іракліон (Греція)
відбувся
Чемпіонат
Європи з таеквон-до
ІТФ. Жіноча доросла та
юніорська команди під
керівництвом
голови
спортивного
клубу
ХДУ
Дмитра
Афанасьєва вибороли:
командний
спаринг
юніорки 14-15 років – І
місце;
командний
спаринг юніорки 16-17 років – ІІ місце;
командний спаринг жінки 18-39 років – ІІ місце; командна спецтехніка юніорки
14-17 років – І місце.
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34. Здобувач освіти факультету фізичного
виховання та спорту Єрмаков Альберт 19-20
листопада 2021 р. взяв участь у Міжнародному
турнірі з вільної боротьби, призначений памʼяті
І. Кулика. Альберт виборов І місце у ваговій
категорії 125.

35. Здобувачка освіти, магістрантка
Херсонського державного університету Яна
Лебєдєва
стала
срібною
призеркою
Паралімпійських ігор-2020.

3.8.2. Профорієнтаційна робота
Мета – збільшення кількості вступників, зокрема випускників закладів
загальної середньої та спеціальної освіти з високим конкурсним балом, за
рахунок
конкурентоспроможності
ХДУ,
запобігання
відтоку
талановитої молоді з регіону.
У
2021
проведені
такі
профорієнтаційні заходи:
– проведено інформативні онлайнзустрічі
з
випускниками:
Великокопанівської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів, Бехтерського опорного
закладу повної загальної середньої

127

освіти, Генічеського фахового коледжу Херсонського державного університету,
Горностаївського закладу дошкільної, повної загальної середньої освіти,
комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої
освіти», Скадовського ліцею №3, Бериславського опорного закладу повної
загальної середньої освіти та багатьох інших. Участь у зустрічах взяло понад
300 випускників (протягом лютого);
– проведено Дні відкритих дверей. Наш університет відвідало понад 600
випускників ЗПЗСО та ПТНЗ міста та області. Школярі ознайомились із
матеріально-технічною
базою
університету
та
особливостями
вступної кампанії 2021 (лютий);
– онлайн зустріч із учнями 11 класу
Херсонської гімназії №6 Херсонської
міської ради (2 листопада);
– зустрічі в онлайн-режимі з учнями
Великокопанівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів та учнями
комунального закладу
«Великолепетиський опорний заклад
загальної середньої освіти I-III ступенів» (16 листопада);
– профорієнтаційні екскурсії для учнів 5 класів Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради –
(3 червня);
– ІІ Літній освітній фестиваль «Summer Edu Fest -2021» на базі СОТ
«Буревісник» (27-29 серпня);
– «Школа лідера» органів
студентського
самоврядування на базі СОТ
«Буревісник»
(10-12
вересня);
– зустріч з
одинадцятикласниками
Херсонської
загальноосвітньої школи IIII ступенів №32
Херсонської міської ради
(16 вересня);
– оглядова екскурсія для
учнів 10-11 класів Дудчанського загальноосвітнього об’єднання «Дитячий
садок – школа I-III ступенів – позашкільний заклад» Милівської сільської ради
Бериславського району Херсонської області (22 вересня);
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– профорієнтаційний захід з
учнями 11-х класів Херсонського
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу №48 Херсонської міської
ради (29 вересня);
– урочистості
з
нагоди
святкування Дня працівників
освіти України(30 вересня);
– профорієнтаційний
захід
Херсонській
гімназії
№1
Херсонської
міської
ради
(17 листопада);
– зустріч з учнями 11-х класів
Херсонського
навчальновиховного
комплексу
«Загальноосвітня
школа
І
ступеня - спеціалізована школа ІІ ступеня – колегіум» №51 ім. Г.О.Потьомкіна
(19 листопада).
Інформація щодо спеціальностей ХДУ поширюється на електронні пошти
ЗПЗСО та ПТНЗ. Ролики про Херсонський державний університет постійно
присутні у медійному просторі міста та області.
Показники профорієнтаційної діяльності унверситету наведено в таблиці 38.
Таблиця 38
Показники профорієнтаційної діяльності університету в 2021 році
Кількість учнів закладів загальної середньої освіти,
охоплених профорієнтаційною роботою ХДУ

3500

Кількість учнів закладів професійно-технічної освіти,
охоплених профорієнтаційною роботою ХДУ

500

Кількість учнів закладів фахової передвищої освіти,
охоплених профорієнтаційною роботою ХДУ

400

Загальна кількість профорієнтаційних заходів

15

Близько 3500 листів надіслано на особисті електронні пошти та номери
телефонів абітурієнтів із персональними запрошенням від ректора вступати до
Херсонського державного університету.
Протягом вступної кампанії продовжувалось індивідуальне спілкування
та консультації з випускниками та їх батьками, які залишили свої контакти та у
вайбер-спільноті «Абітурієнти ХДУ», яка налічувала близько 550 учасників.
За період листопада-серпня у вайбер-спільноту «Абітурієнти ХДУ 2021»
надійшло більше 1500 запитань, які стосувалися особливостей вступної
кампанії 2021, вартості навчання, гуртожитків і студентського життя, відповіді
надавали фахівці гуманітарного відділу та приймальної комісії.

129

У жовтні 2021 р. створено нову вайбер-спільноту «Абітурієнти ХДУ
2022», яка наразі нараховує близько 100 учасників (абітурієнти та їх батьки).
Представники університеті постійно поширюють новини ХДУ, нововведення
вступної кампанії та відповідають на питання.
У середині лютого розпочалось опитування випускників 2021 року, в
якому взяло участь 1685 випускників ЗПЗСО та ПТНЗ. Результати опитування
показали, що абітурієнти цікавляться нашим закладом вищої освіти та
обирають спеціальності ХДУ (див. рисунок 40).

Рис. 40. Результати опитування абітурієнтів
У кінці вересня 2021 року проведено опитування серед першокурсників
ХДУ з метою покращення профорієнтаційної роботи
Результати опитування показали, що на інформацію про університет
абітурієнти дізнаються через Офіційний сайт ХДУ, від батьків,
друзів/знайомих, які вже здобувають вищу освіту, через соціальні мережі та
вайбер-спільноту «Абітурієнти ХДУ» (див. рисунок 41).

Рис. 41. Результати опитування першокурсників

Абсолютна більшість першокурсників відзначили, що вступили на омріяну
спеціальність (див. рисунок 42).
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Рис. 42. Виявлення мотиву обрання ХДУ

Протягом 2021 календарного року відбувалось постійне консультування з
питань покращення профорієнтаційної роботи з начальницею Управління
освіти Херсонської міської ради Наталією Журженко.
Новини та інша інформація щоденно висвітлювались на офіційній
сторінці ХДУ, офіційній сторінці студпарламенту та гуманітарного відділу в
соціальній мережі Facebook та офіційній сторінці студпарламенту в Instagram
(3700) Станом на грудень 2021 року кількість підписаних осіб збільшилась на
350 в соцмережі Instagram та на 100 у Facebook.

3.8.3. Сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти
та випускників університету
Мета ‒ налагодження системи збору інформації та аналізу ринку праці,
потреб і запитів роботодавців, інформування абітурієнтів та здобувачів освіти
про можливості працевлаштування за фахом, підготовка випускників, які
зроблять значний внесок у розвиток суспільства та держави через реалізацію
власної професійної кар՚ єри.
Завдяки тісній співпраці Херсонського державного університету з
Херсонським обласним центром зайнятості здобувачі освіти мають змогу
скористатись Інформаційним банком тимчасових та постійних робочих місць і
працевлаштуватись протягом року. Щотижня Херсонський міський центр
зайнятості надає понад 400 вакансій для працевлаштування на постійну роботу.
У ХДУ створено банк потенційних роботодавців (підприємств, установ і
організацій), який постійно оновлюється.
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Факультети та здобувачі вищої освіти постійно інформуються про наявні
вільні вакансії для подальшого працевлаштування.
Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації
щороку надає понад 200 вакантних місць у закладах освіти області для
працевлаштування випускників університету.
В рамках Днів кар’єри відбулись зустрічі стейкхолдерів зі здобувачами
вищої освіти, записані відеоролики щодо наявності вакансій та запрошення
працювати.
11.02.2021 р. зустріч з директором ЗОШ № 13 м. Херсон Перегняк
Ганною Євгенівною.
25.02.2021 р. відбулася зустріч
здобувачів освіти факультету фізичного
виховання
та
спорту
з
питань
працевлаштування
з
Каном Ю.Б.,
начальником Херсонського обласного
відділення
Комітету
з
фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України.
02 червня, до здобувачів освіти Херсонського державного університету
завітали представники Міжнародного аеропорту «Херсон». У ході зустрічі зі
стейкхолдерами молодь ознайомилася з принципами роботи підприємства та
вакантними посадами, які вони можуть обіймати навіть під час навчання.
23 березня у Херсонському державному університеті відбувся тренінг
«Трудові права для молоді». У ході заходу здобувачі освіти підвищували рівень
обізнаності про свої права у відносинах з
роботодавцями, дізналися як захиститися від
шахрайства.
Захід

відбувся
у
межах
реалізації
всеукраїнського правопросвітницького
проєкту «Правова освіта для молоді –
знай свої трудові права» Громадської
організації «Асоціація громадських радників України».
28 квітня здобувачі освіти Херсонського
державного
університету
отримали
сертифікати учасників тренінгу «Трудові права
для молоді».
03 вересня 2021 року в ТРЦ «Фабрика»
відбувся ярмарок вакансій.
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У ярмарку взяли участь 16 роботодавців міста, які запропонували понад
200 вакансій.

Для здобувачів вищої освіти університету
відбулися майстер-класи з техніки пошуку роботи:
підготовка резюме та самопрезентація на
співбесіді з роботодавцем.

8 листопада здобувачі освіти факультету бізнесу і права та факультету
психології, історії та соціології зустрілися з начальником управління
патрульної поліції в Херсонській області Костянтином Дронгалем. Тема
зустрічі – «Від рядового до керівника». Здобувачі освіти ознайомилися з
історією успіху Костянтина та отримали унікальну можливість стати
учасниками форуму «POWER DAY FORUM» для активної молоді Херсона та
області.
11 листопада відбулася зустріч здобувачів освіти факультету психології,
історії та соціології з заступником директора Херсонського обласного центру
зайнятості Барабаш Л.А. та начальником відділу організації профорієнтації
Кличановським А.І. на тему «Формула професійного успіху».
16 листопада здобувачі освіти факультету бізнесу і права долучилися до
майстер-класів від «UNBA Next Gen”. Вони мали змогу взяти участь у двох
майстер-класах «Від пошуку роботи до
набору штату. Власний досвід» та
«Резюме, як ключ до бажаної позиції в
компанії.
Як
підібрати
його
правильно». Захід пройшов у форматі
онлайн через сервіс відеозв'язку ZOOM.
У червні-липні та вересні - жовтні
надавалися індивідуальні консультації
випускникам 2020-2021 навчального
року
щодо
оформлення
пакету
документів для отримання одноразової
адресної грошової допомоги.
9
випускників, які уклали договори про
працевлаштування
на
посадах
педагогічних працівників, отримали
одноразову адресну грошову допомогу у п’ятикратному розмірі прожиткового
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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 проводився
моніторинг випускників 2018, 2019 та 2020 років.
За результатами моніторингу 32 випускника продовжують працювати.
Одна випускниця звільнилася, їй направлено досудове попередження.
Випускниця повернула кошти у заклад вищої освіти, який здійснював виплату
(див. таблиці 39, 40).
Таблиця 39
Працевлаштування випускників університету денної форми навчання, які
закінчили навчання у червні 2021 року (освітній рівень «бакалавр»)
Бюджетна форма
Працевлаштовано, з них Продовжує навчання

№

Факультет,
кількість випускників

на інш.
посаді,
за
що
фахом вимагає
вищої
освіти

За
кордоном

Не працює
Догляд
Служба
/ немає
за
в ЗСУ
звʼязку
дитиною

інше

ХДУ

Інші
ЗВО

-

8
24,2%

6
18,2%

-

6
18,2 %

1
3,0 %

-

-

1

Факультет фізичного виховання та
12
спорту, 33
36,4%

2

Факультет психології, історії та
соціології, 39

3
7,7%

3
7,7%

2
5,1%

13
33,3%

1
2,6%

1
2,6%

14
35,9%

-

2
5,1%

3 Факультет культури і мистецтв, 19

5
26,3%

-

5
26,3%

6
31,6%

-

2
10,5%

1
5,3%

-

-

-

-

-

2
7,1%

-

-

26
92,9%

-

-

35 38,8%

15
16,7%

3
3,3%

-

-

3
3,3%

4 Факультет бізнесу і права, 28
5

Факультет української й іноземної
філології та журналістики, 90

11
21
2 2,2,%
12,2%
23,3,%

6

Факультет біології, географії і
екології, 32

3
9,4%

2
6,3%

3
9,4%

15
46,9%

1
3,1%

1
3,1%

6
18,8%

-

1
3,1%

13
20%

1
1,5%

5
7,7%

25
38,5%

3
4,6%

5
7,7%

9
13,8%

-

4
6,2%

1
3,1%

-

7
21,9%

17
53,1%

1
3,1%

4
12,5 %

2
6,3 %

-

-

1
14,3%

-

2
28,6%

1
14,3%

1
14,3%

-

2
28,6%

-

-

49
14,2 %

8
2,3 %

53
15,4%

120
34,8%

22
6,4%

22
6,4%

61
17,7%

-

10
2,9%

7 Педагогічний факультет, 65
8

Факультет комп’ютерних наук,
фізики та математики, 32

9 Медичний факультет, 7

Разом: 345
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Контрактна форма
Продовжує
навчання

Працевлаштовано, з них

№

Факультет,
кількість випускників

на інш.
посаді, що
за
вимагає інше
фахом
вищої
освіти

ХДУ

Інші
ЗВО

За
Не працює /
Служба Догляд за
кордоно
немає
в ЗСУ дитиною
м
звʼязку

1

Факультет фізичного виховання та
спорту, 22

5
22,7%

2
9,1%

8
36,4%

1
4,5 %

-

1
4,5 %

3
13,6%

2
9,1 %

-

2

Факультет психології, історії та
соціології, 31

2
6,5%

4
13%

-

2
6,5%

-

2
6,5%

20
64,5%

-

1
3,2%

3

Факультет культури і мистецтв, 17

6
35,3%

2
11,8%

-

-

5
29,4 %

-

-

4

Факультет бізнесу і права, 93

-

-

10
10,8%

1
1,1%

-

82
88,2%

-

-

5

Факультет української й іноземної
філології та журналістики, 51

9
17,6%

-

11
15
21,6% 29,4%

5
9,8%

6 11,8%

4
7,8%

-

1
2%

6

Факультет біології, географії і
екології, 11

-

-

3
27,3%

1
9,1%

1
9,1%

4
36,4%

-

-

7

Педагогічний факультет, 27

5
18,5%

-

3
7
11,1% 25,9%

1
3,7%

1
3,7%

10
37%

-

-

8

Факультет комп’ютерних наук,
фізики та математики, 23

4
17,4%

-

2
8,7%

11
47,8%

1
4,35%

-

4
17,4%

-

1
4,35%

9

Медичний факультет, 36

15
41,7%

2
5,6%

4
6
11,1% 16,7%

4
11,1%

1
2,8%

4
11,1%

-

-

46
14,8%

10
3,2%

31
10%

13
4,2%

12
3,9%

136
43,7%

2
0,6%

3
1%

Разом: 311

1
3
5,9 % 17,6 %
-

2
18,2
%

58
18,6%

Бюджет та контракт разом
Працевлаштовано,
з них
№

Форма навчання,
кількість випускників

на інш.
посаді,
що
за фахом
вимагає
вищої
освіти

Продовжує
навчання

інше

ХДУ

Інші
ЗВО

Не
За
працює / Служба Догляд за
кордоном немає
в ЗСУ дитиною
звʼязку

1 Бюджетна форма, 345

49
14,2 %

8
2,3 %

53
15,4%

120
34,8%

22
6,4%

22
6,4%

61
17,7%

-

10
2,9%

2 Контрактна форма, 311

46
14,8 %

10
3,2 %

31
10%

58
18,6%

13
4,2%

12
3,9%

136
43,7%

2
0,6%

3
1%

95
14,5 %

18
2,7 %

84
12,8%

178
27,1%

35
5,3%

34
5,2%

197
30%

2
0,3%

13
2%

Разом: 656
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Таблиця 40
Працевлаштування випускників університету денної форми навчання, які
закінчили навчання у травні 2021 року (освітній рівень «магістр»)
факультет біології, географії та екології
Бюджетна форма

№

Назва освітньої програми, ID
освітньої програми в ЄДЕБО,
кількість випускників

Працевлаштовано, з них
на
посаді,
за
що
інше
фахом вимагає
вищої
освіти

Не
Продовжує
За
працює /
навчання кордоном немає
звʼязку

Служба в Догляд за
ЗСУ
дитиною

1

Науки про Землю, ID 24215 (6)

2

2

1

-

-

-

-

1

2

Ботаніка ID 1906 (6)

3

-

1

-

-

1

-

1

5
41,7%

2
16,7%

2
16,7%

-

-

1
8,3 %

-

2
16,7 %

Разом по факультету: 12

У вересні 2021 року на засіданні Вченої ради проаналізовано
працевлаштування випускників університету за три роки (2018-2021) (див.
рисунки 43-47).
Інше (за
кордоном, служба в
ЗСУ, догляд за
дитиною) - 59
Не працюють - 57

2018-2019
навчальний рік

СВО «бакалавр»

Працевлаштовані 219

Продовжує навчання
- 476

Рис. 43. Аналіз працевлаштування СВО «бакалавр» 2018-2019 н.р.
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2019-2020
навчальний рік

СВО «бакалавр»

Працевлаштовані

223

Продовжують навчання

280

Не працюють

104

Інше (за кордоном, служба в ЗСУ, догляд за дитиною)

32

0

50

100

150

200

250

300

Рис. 44. Аналіз працевлаштування СВО «бакалавр» 2019-2020 н.р.
СВО «магістр»

323

Працевлаштовані

115

Не працюють

30

Інше (за кордоном, служба в ЗСУ, догляд за дитиною)

0

50

100

150

200

250

300

350

Рис. 45. Аналіз працевлаштування СВО «магістр» 2019-2020 н.р.

2020-2021
навчальний рік

Інше (за
кордоном, служба в
ЗСУ, догляд за
дитиною)
49

Не працюють
197

Працевлаштовані
197

СВО «бакалавр»

Продовжують
навчання
213

Рис. 46. Аналіз працевлаштування СВО «бакалавр» 2020-2021 н.р.
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Інше (за
кордоном, служба в
ЗСУ, догляд за
дитиною) - 25

СВО «магістр»

Не працюють - 81

Працеваштовані 318

Рис. 47. Аналіз працевлаштування СВО «магістр» 2020-2021 н.р.
3.8.4. Розвиток партнерства та співпраці
з іншими організаціями й бізнесом
ХДУ протягом 2021 року активно співпрацював з управлянням освіти і
науки ХОДА, управлінням освіти ХМР, управлінням культури ХМР,
управлінням молоді та спорту ХМР, департаментом культури, туризму та
курортів
ХОДА,
Херсонською
торгого-промисловою
палатою,
загальноосвітніми
навчальними
закладами,
професійно-технічними
навчальними закладами, громадськими організаціями тощо.

Проведені заходи:
–3
березня
у
сучасному
басейні
Херсонського державного університету
відбувся ІІ турнір з плавання для
представників
національних
та
регіональних медіа. За звання чемпіонів
змагалися 9 учасників, які розділилися на
дві команди – хлопців та дівчат. Дехто
долучився вперше, а дехто вже був
учасником турніру, який проходив
влітку минулоріч. За умовами змагань
учасники мали долали дистанцію 50
метрів вільним стилем. Вболівати за
своїх колег прийшли більше 30
представників
медіа.
Переможці
отримали призи від ректора ХДУ
Олександра Співаковського.
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За результатами турніру серед дівчат пальму першості здобула Ксенія
Вічкітова (Кавун.city); ІІ місце – Дар’я Котєльнікова (телеканал «ВТВ Плюс»);
ІІІ місце – Світлана Гавриленко (газета «Гривна»).

Серед хлопців переможцем став Владислав
Бондаренко («24 канал»); ІІ – Сергій
Сергеєв (Пресцентр ХДУ); ІІІ – Олександр
Карпенко («Херсонська думка»).

– 19.05.2021 р. відбулася зустріч здобувачів
освіти факультету бізнесу і права з питань
працевлаштування з Климом І.В., в.о.
начальника Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі.

09.06.2021 р. Херсонський
державний університет приймав на
своєму майданчику студентський
чемпіонат відкритого кубку
асоціації футболу Автономної
республіки Крим та Севастополя.
– участь здобувачів освіти
факультетів університету у
творчих майстернях у рамках
ХХІІІ Фестивалю
«Мельпомена Таврії» (7-10
вересня 2021 р., зала
трансформер наукової
бібліотеки);
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– участь творчих колективів університету у святкуванні Дня міста (18 вересня
2021 р., набережна р. Дніпро та схили Дніпра);
– участь у заходах з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи з покладанням
квітів до знаку Героїв Небесної Сотні (21 листопада);
– уперше у форматі ZOOM пройшла організаційна установча зустріч зі
створення Асоціації випускників університету. До онлайн-зустрічі долучилися
понад 20 успішних випускників, серед яких директори шкіл, соціальні
працівники, підприємці, фахівці мистецької галузі. Мета створення Асоціації
випускників Херсонського державного університету – об’єднати людей, які
дотичні до освітнього закладу, навколо його подальшого розвитку та підтримки
молоді (11 листопада 2021 р.);

– запис сюжетів спільно з телеканалом ВТВ
до 104-ї річниці ХДУ та профорієнтаційних
сюжетів (жовтень-листопад).
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3.8.5. Культурно-просвітницька діяльність
музейно-архівного центру університету
У 2021 році в народному зразковому музеї історії ХДУ проводилася
науково-просвітницька,
пошуково-дослідницька,
профорієнтаційна,
організаційна та освітня діяльність згідно з планом роботи музейно-архівного
центру.
У народному зразковому музеї історії ХДУ проведено 56 екскурсій “Від
Юрʼївського вчительського інституту до Херсонського державного
університету” для здобувачів вищої освіти та 11 екскурсій “Освіта у ХДУ ̶ крок
у престижне майбутнє” для учнів ЗЗСО м. Херсона та Херсонської області, які
відвідало 958 осіб. Для гостей університету проведено 15 екскурсій. Музей
відвідали Олеся Ващук, голова ради молодих учених при МОН України; Галина
Стуленкова, завідувачка музею народної освіти Херсонського КВНЗ
“Херсонська академія неперервної освіти”; Юлія Сипко, проктор Центру
тестування при МОЗ України; учасники Всеукраїнської науково-практичної
конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в Україні”;
делегація з Республіки Казахстан та ін.
У музеї проведено низку просвітницьких заходів, зокрема в онлайнрежимі. На виконання Указу Президента України від 09.12.2020 № 556/2020
“Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку
заходів до 35-роковин Чорнобильської катастрофи” відбувся захід для
здобувачів вищої освіти факультету бізнесу і права “Мужність та біль
Чорнобиля” з метою вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЄС. На захід були запрошені ліквідатори наслідків аварії
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Василь
Стратонов та інженер з організації пожежної безпеки відділу охорони праці
ХДУ Вадим Зяя.
До Дня памʼяті та примирення в музеї організовано зустріч з учасниками
та ветеранами Другої світової війни, дітьми війни та ветеранами праці.
У музеї організовано й 10 виставок. Традиційними стали виставки:
– “Вони захищали Батьківщину” до Дня пам'яті та примирення;
– “Професори — наукова гордість ХДУ” до Дня науки в Україні.
До 104-річниці з дня заснування Херсонського державного університету
презентовано виставки:
– “Історія університету в особистостях”;
– “Ювілеї університету на сторінках газет”;
– “Миттєвості життя ХДУ”.
Були організовані виставки до ювілеїв науково-педагогічних працівників
університету:
– 85-річчя професорки Марії Пентилюк;
– 80-річчя доцента Ігоря Котовського;
– 50-річчя професора Олександра Ходосовцева;
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– 58-річниці від дня народження та 10-річниці від дня смерті ректора ХДУ
Олега Мішукова.
У 2021 році презентовано 7 онлайн-мініекскурсій, 16 онлайн-проєктів:
– “Херсонський державний університет у подіях і фактах”;
– “Почесні доктори наук ХДУ”;
– “Почесні професори ХДУ”;
– “Почесні працівники ХДУ”;
– “Почесні викладачі ХДУ”;
– “Директори і ректори ХДУ”;
– “Проректори з наукової роботи ХДУ”;
– “Науково-педагогічні працівники та випускники ХДУ – почесні громадяни
міста Херсона”;
– “Жінки ХДУ”;
– “День науки ХДУ”;
– “Випускники – гордість ХДУ”;
– “Ми пам'ятаємо”;
– “Книга пам'яті ХДУ”;
– “Діти війни ХДУ”;
– “Ветерани праці ХДУ”.
Оновлено та презентовано проєкт “Від студента до доктора наук,
професора ХДУ”. Зокрема, в університеті на сьогодні працює 23 професорів,
які пройшли свій професійний шлях від студента до професора.
На базі музейно-архівного центру проходять навчальну музейно-архівну
й виробничу практику здобувачі ІІІ-ІV курсів першого (бакалаврського) рівня
освіти факультету психології, історії та соціології. Проводяться навчальні
заняття з музеєзнавства та історії архівної справи для здобувачів ІІ курсу
першого
(бакалаврського)
рівня
освіти.
Фонди
музею
активно
використовуються в освітньому процесі, під час написання рефератів, курсових,
кваліфікаційних робіт з питань історії ХДУ та розвитку освіти на Херсонщині.
Музейно-архівний центр надає методичну допомогу з питань історії та розвитку
університету факультетам та структурним підрозділам ХДУ, іншим закладам
загальної середньої та вищої освіти, освітнім установам тощо.
Музейно-архівний центр активно популяризує свою діяльність, висвітлює
важливі події і факти, а також оперативно відповідає на різноманітні заходи
через власну інформаційну сторінку в соціальній мережі Facebook і на сайті
університету. Вітає з ювілеями й уродинами професорсько-викладацький склад
та співробітників університету, ветеранів війни та праці, дітей війни. Зокрема, у
2021 році з ювілеями й уродинами привітали 365 осіб, у розділі “Книга пам'яті”
висвітлено інформацію про 47 ветеранів війни та праці, у розділі “Випускники –
гордість ХДУ” надано інформацію про 12 осіб.
Згідно з рішенням вченої ради Херсонського державного університету
(протокол від 27.04.2020 № 10) започатковано роботу археологічного музею,
який увійшов до складу музейно-архівного центру. Зокрема, розроблено
Інструкцію з організації обліку музейних предметів археологічного музею ХДУ,
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затверджено склад фондово-закупівельної комісії музею. На базі археологічного
музею відбулася навчальна археологічна та виробнича музейна практика для
здобувачів ІІ та ІV курсів першого (бакалаврського) рівня освіти факультету
психології, історії та соціології. На матеріалах колекції археологічного музею
написано 2 бакалаврські та 15 курсових робіт студентами-істориками.
Проведена археологічна експедиція на городищі Скелька Білозерського району
Херсонської області. Підготовлено для проходження експертизи цінностей
фондово-закупівельною комісією колекцію 2019 року з городища Скелька.
У парковому містечку функціює Меморіальний комплекс, де
встановлюються згідно з рішенням вченої ради дошки на вшанування пам'яті
видатних осіб, чия діяльність пов'язана з Херсонським державним
університетом. У 2021 році до 104-річниці з дня заснування університету
встановлено дошку Олександру Берешу – срібному та бронзовому призеру
XХVIІ Олімпійських ігор у Сіднеї (2000 р.), чемпіону світу, багаторазовому
чемпіону Європи, заслуженому майстру спорту зі спортивної гімнастики,
випускнику ХДУ 2001 року, за матеріалами музейно-архівного центру. Крім
того, на сайті університету через QR-код можна ознайомитися з життєвим
шляхом та науково-педагогічною діяльністю видатних постатей університету.
У Херсонському державному університеті вшановують видатних
особистостей, чия діяльність тісно пов'язана з навчальним закладом та які
зробили особистий внесок у розвиток ХДУ. Відповідно до Положення про
почесні відзнаки “Золота медаль Херсонського державного університету” та
“Срібна медаль Херсонського державного університету”, яке розробив музейноархівний центр, почесною відзнакою “Золота медаль ХДУ” у 2021 році
нагороджено учасника бойових дій у Другій світовій війні Павла Параскевича;
почесною відзнакою “Срібна медаль ХДУ” – професорку Марію Пентилюк та
провідного фахівця Віктора Сокура.
Музейно-архівний центр веде альбом “Відзначені медалями ХДУ”.
У Херсонському державному університеті присвоюються звання
“Почесний професор”, “Почесний доктор наук”, “Почесний працівник” за
значний внесок у розвиток університету, досягнення в галузі науки, підготовку
висококваліфікованих спеціалістів. У 2021 році звання “Почесний працівник
ХДУ” присвоєно доцентам, ветеранам праці Ігорю Котовському й Миколі
Шеврякову. Музейно-архівний центр веде альбоми “Почесний професор ХДУ”,
“Почесний доктор наук ХДУ”, “Почесний працівник ХДУ”.
Підготовлено рукопис “Херсонський державний університет на шляху в
друге сторіччя (2021 рік). Хроніки. Частина 2” та інформацію для виготовлення
буклету “Міжнародні зв'язки Херсонського державного університету з
Республікою Узбекистан: історія та сучасність”.
Завершується робота з наповнення віртуального музею історії ХДУ на
сайті університету.
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3.9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА
Й ЦИФРОВІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Пріоритетними напрямами цифровізації університету є створення
безпечного відкритого цифрового середовища, у тому числі вдосконалення
системи дистанційного навчання.
Цифровізація університету відбувається відповідно до концепції розвитку
цифрових компетенцій (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 167-р), стратегічного плану розвитку Херсонського
державного університету на 2018-2023 рр., програми діджиталізації ХДУ, яка
регламентується новими розробленими документами:
– положенням про електронний навчальний курс;
– порядком використання електронних довірчих послуг (Реєстр електронних
ключів, реєстр відповідальних осіб та делегованих повноважень);
– положенням про сервіс ХДУ24;
– положенням про інформаційну політику ХДУ;
– положенням про реалізацію проєктів програм міжнародної.
Важливим аспектом для організації освітнього процесу в цифровому
середовищі та підготовці майбутніх фахівців є кібербезпека. Тож для посилення
безпеки цифрового середовища на базі університету у межах «Стратегії
кібербезпеки в Україні (затверджено Указом Президента України від 26 серпня
2021 року № 447/2021)» була проведена робота над:
– розгортанням сервісу відеоконференцій BigBlueButton;
– інтеграцією BigBlueButton та Office 365 до платформи дистанційного
навчання KSU Online;
– створенням облікових записів Office 365 для науково-педагогічних
працівників та здобувачів вищої освіти.
– укладанням угоди та організацією доступу до платформи G Suite for
Education, створенням облікових записів користувачів.
– переведення головного сайту ХДУ з http на протокол https (див. рисунок 48).

Рис. 48. Кроки посилення безпеки цифрового середовища ХДУ
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У 2021 році у Херсонському державному університеті розпочав
працювати електронний сервіс ХДУ24 (https://ksu24.kspu.edu/) – інструмент для
забезпечення освітніх та бізнеспроцесів університету. Протягом року були
створені 4487 облікові записи здобувачів вищої освіти та 342 навчальнопедагогічних працівників. На початку травня 2021 року студенти факультету
комп’ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного
університету тестували сервіс, а вже в листопаді 2021 року для впровадження
сервісу проведено навчання проректорів, деканів, викладачів, співробітників та
студентів університету роботі з сервісом (із загальною кількістю 400
учасників). Крім цього проведено цикл тренінгів із формування сучасних
компетентностей викладача вищої школи, в яких взяло участь 37 науковопедагогічних працівників. Навчання проходило у рамках роботи
Університетської школи професійного розвитку та було спрямовано на
розвиток використання в освітньому процесі платформ Office 365, KSU24, G
Suite for Education, KSU Online. У червні 2021 року, спільно з компанією
DataArt були організовані курси з підвищення кваліфікації для учителів
інформатики. Загалом узяло участь 28 учителів інформатики міста та області.
Навчання проводилось мовою програмування PYTHON.
Для забезпечення освітнього процесу в університеті працюють дві
платформи дистанційного навчання: «KSU Online» (http://ksuonline.ksu.ks.ua) та
«Херсонський віртуальний університет» (http://dls.ksu.kherson.ua)/, а також
освітні сервіси, розроблені в нашому університеті (див. таблицю 41):
Таблиця 41
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Освітні сервіси університету
Освітні сервіси
Посилання
Веб-мультимедіа
енциклопедія http://webhp.ksu.ks.ua
вивчення курсу «Історія педагогіки».
Веб-мультимедіа енциклопедія
http://shakespeare.ksu.ks.ua
«Вільям Шекспір та Ренесанс».
Веб-мультимедіа енциклопедія «Дари http://froebel.kspu.edu
Фрідріха Фребеля».
Веб-мультимедійна енциклопедія
http://dmath.ksu.ks.ua
«Дискретна математика».
Веб-мультимедійна
енциклопедія
вивчення курсу «Історія загальної та
дошкільної педагогіки».
Веб-мультимедійна енциклопедія з
дисциплін природничого циклу.
Сервіс
супроводу
проходження
практики студентів педагогічного
факультету.
Система персональних даних про

http://izdp.ksu.ks.ua

http://webnc.kspu.edu
https://practical-training.kspu.edu/

http://tutor-net.kspu.edu
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9.

наукову діяльність співробітників
університету.
Інтегроване середовище контролю
http://economics.ksu.ks.ua
знань студентів з економікоматематичних дисциплін нормативної
частини.

Важливим аспектом є представлення наукового доробку науковопедагогічних працівників університету та колег з інших закладів вищої освіти
через підтримку сайтів фахових видань ХДУ.
Одним із пріоритетних напрямів інформаційної політики є покращення
іміджу та рейтингових показників, висвітлення діяльності університету, що
здійснюється через спеціальні сервіси, сайти та канали комунікацій (див.
таблицю 42).

Таблиця 42
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Канали висвітлення діяльності університету
Сервіси, сайти та канали
Посилання
університету
Головний сайт ХДУ
https://www.kspu.edu
Сайт студмістечка Херсонського
http://campus.kspu.edu
державного університету. Адреса
ресурсу.
Сайт басейну Херсонського
http://pool.kspu.edu
державного університету.
Фотогалерея «KSU Gallery».
http://photo.kspu.edu
Web-сервіс для побудови зворотного http://feedback.ksu.ks.ua
зв'язку «KSU Feedback».
Stud TV Херсонського державного
http://studtv.kspu.edu
університету.
Фейсбук сторінка Херсонського https://www.facebook.com/kherson
державного університету
stateuniversity/?ref=bookmarks
Інстаграм сторінка ХДУ
https://www.instagram.com/kherso
n_state_university/?hl=uk
Інстаграм сторінка StudTv KSU
https://www.instagram.com/studtv
ksu/
Телеграм канал Кsutalks
https://t.me/ksutalks
Телеграм канал ХДУ Пресцентр
https://t.me/ksuniver
Телеграм канал
https://t.me/ksu_talks
KSU_Talks_community
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13.
14.

Youtube канал KSU1917
університету.
Youtube канал міжнородної
конференції ICTERI.

http://www.youtube.com/ksu1917
https://www.youtube.com/channel/
UCyWeVbYw5axmb9QklHxxqIA

Для популяризації ХДУ у 2021 році розроблено фірмовий стиль
Херсонського державного університету – брендбук, на який оформлено
авторське право відповідним свідоцтвом та сувенірна продукція ХДУ
(блокноти, папки, візитки, ручки, коробки для футлярів, календарі, футболки і
т.п.), а також виготовлено уніфіковані таблички для факультетів, відділів,
служб закладу.
Для популяризації результатів науково-дослідних робіт співробітників та
здобувачів вищої освіти в університеті працює редакційно-видавничий відділ,
який забезпечує освітній процес усіма видами навчальних і наукових видань
(збірник наукових праць "Information Technologies in Education", збірник
наукових праць "Чорноморський ботанічний журнал", збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми історичної
освіти", збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих вчених, аспірантів та студентів "Актуальні проблеми історії та
археології: регіональний та глобальний вимір" 20 травня 2021 року,
Країнознавство Англії та США: Навчальний посібник для самостійної роботи
студентів, буклет "Що всім потрібно знати про фосфор та фосфати"), на
виготовлення поліграфічної продукції для забезпечення освітнього процесу
(журнали обліку роботи академічних групи, навчальні картки здобувачів для
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти,
індивідуальні навчальні плани здобувачів), а також на друк нормативних
документів (план-регламент роботи університету на 2021-2022 н.р., структура
Херсонського державного університету, діяльність Херсонського державного
університету (плани та звіти відділів і служб, що знаходяться в підпорядкуванні
ректора та проректорів) за 2020 – 2021 навчальний рік), колективний договір
між ректором та профкомом профспілкової організації співробітників ХДУ на
2021-2025 роки, паспорт антитерористичної захищеності об'єкта ХДУ,
санітарний паспорт університету).
У Херсонському державному університеті функціонує інформаційноаналітична система ІАС – корпоративна інтегрована система для управління
різноманітними бізнеспроцесами у закладах вищої освіти України. Система
дозволяє вносити і ефективно стежити за будь-якими змінами. ІАС призначена
для використання у ЗВО, де потрібен механізм гнучкого обліку персоналу та
ресурсів. В основу системи покладено ядро, завдяки якому виконується
розширення системи до будь-якої кількості компонентів. При цьому основна
функціональність може бути розширена за рахунок додаткових компонентів.
Протягом року в Херсонському державному університеті проводився аналіз
функціонування й розвитку системи, а також велась робота із базою даних і
файлових масивів інформації включаючи розробку та адміністрування.

147

Зі збільшенням темпів розвитку цифрових технологій нарощується і
матеріально-технічна база університету. В 2021 році було проведено
оптоволоконний кабель у 5-ий корпус, прокладено нову локальну мережу та
створено мережу Wi-Fi у даному корпусі.
Водночас проводилися роботи щодо розвитку локальної мережі в інших
корпусах університету, включаючи власну локальну серверну складову (більше
20 локальних серверів), розгалуження ІТ сервісної складової (більше 50 різних
ресурсів на власному доменному імені kspu.edu) та сервери корпоративної
пошти, доступи до НМБД й сервісів Office 365, G Suite for Education, Coursera.
У наявності університету швидкий інтернет, безкоштовний Wi-Fi, сучасне
обладнання для проведення онлайн трансляцій на YouTube
Актуальним завданням для забезпечення якісного освітнього процесу в
умовах COVID-19 створення аудиторій змішаного навчання на факультетах. У
цьому році відкрито аудиторії на педагогічному факультеті, факультеті
фізичного виховання та спорту, факультеті комп'ютерних наук, фізики та
математики, факультеті української й іноземної філології та журналістики.
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3.10. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
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 2021 році середньомісячна заробітна плата по університету на одного
працівника складала 10840 грн., а у 2020 році – 9300 грн. Зростання середньої
заробітної плати становить 16,5 %. Середньомісячна заробітна плата науковопедагогічного працівника у 2021 році дорівнювала 18413 грн., а у 2020 р. –
14261грн. Зростання заробітної плати – 29,1 %.
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 їхніх
територіальних підрозділів.
У підзвітному періоді перевірок органами, що здійснюють фінансовий
контроль в Україні, та їхніми територіальними підрозділами не проводилось.
Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними
особами.
Усі розрахунки з юридичними та фізичними особами бухгалтерією
Херсонського державного університету проводяться своєчасно. Станом на
01.01.2022 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, грандів та дарунків, коштів
наданої субвенції місцевого бюджету державному.
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На 2021 рік кошторис Херсонського державного університету
сформувався з надходжень і видатків у розмірі 201537297 грн:
з них 135673220 грн. – це загальний фонд, (загальний наука – 242075 грн.;
загальний основний – 119428619 грн., виплата академічних стипендій –
15884800 грн., кошти надання пільгових довгострокових кредитів 54018 грн.;
6000 грн., заходи у сфері медичної освіти та кошти державних премій,
стипендій… 57708 грн.) та 62945250 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. 1218833 грн. –
це рахунок за дорученням, який включає благодійну допомогу у грошовій
формі 423704 грн., у натуральній формі 795129 грн. Кошти субвенції місцевого
бюджету державному 1699994,00 грн. (на реконструкцію будівлі навчального
корпусу №5 з прибудовою ліфтової шахти та налаштування ліфта та на
облаштування сучасного навчального кабінету початкової школи (закупівля
засобів навчання, сучасних меблів та обладнання у т. ч. комп’ютерного).
За 2021 рік основними видатками університету є видатки на заробітну
плату і стипендію.
У кошторисі видатки на заробітну плату складають 87,36%, а в
сумарному виразі це 153351318,37грн., з них 106356750,00грн. – кошти
загального фонду, та 46 994 568,37грн. – це кошти спеціального фонду
університету.
Касові видатки по КПКВ 2201160 загального фонду (основний без
наукової діяльності) за 2021 рік наведено у таблиці 43.
Таблиця 43
Касові видатки по КПКВ 2201160 загального фонду
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)
Одяг та придбання літератури дітям-сиротам
Виплата коштів на харчування студентам з числа дітейсиріт
Одноразова адресна грошова допомога випускникам
Капітальні видатки
Всього

Сума (грн.)
106 356 750,00
2 447 768,54

%
89,05
2,05

6 394 532,51
896 060,00
927 994,75
2 303 363,20

5,35
0,75
0,77
1,94

102 150,00

0,09

119 428 619,00

100%

Касові видатки по КПКВ 2201190 загального фонду за 2021 року
наведено у таблиці 44.
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Таблиця 44
Касові видатки по КПКВ 2201190 загального фонду
Найменування видатків
Академічна стипендія
Всього

Сума (грн.)
14 633 814,59
14 633 814,59

%
100

Касові видатки по КПКВ 2201160 спеціального фонду за 2021 рік
наведено у таблиці 45.
Таблиця 45
Касові видатки по КПКВ 2201160 спеціального фонду
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 держпрограм
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
Капітальний ремонт інших об’єктів, реконструкція
інших обʼєктів
Всього

Сума (грн.)
46 994 568,37
1 981 065,81

%
83,76
3,53

4 485 697,30
29 959,34
2 262 246,63
80 021,50
8 900,00
265 452,40

8,00
0,05
4,03
0,14
0,02
0,47

56 107 911,35

100%

Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти
зобов’язань 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 2021 рік
склала 54 309 709,62 грн., в т.ч.:
– податок на доходи фізичних осіб – 22 932 689,92 грн.;
– єдиний соціальний внесок – 28 164 624,92 грн.;
– військовий збір – 1 927 813,46 грн.;
– інші податки та збори – 1 284 581,32 грн.,
в т. ч.:
– податок на додану вартість – 1 142 562,00 грн.;
– екологічний податок – 2 650,00 грн.;
– рентна плата надра – 5 700,00 грн.;
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– плата за землю – 10 521,00 грн.;
– судовий збір за судовими позовами – 123 148,32 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 2021 року не мав
заборгованості по заробітній платі, стипендії, харчуванню та своєчасно
розрахувався за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Споживання
енергоносіїв використовував у межах доведених лімітів.
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3.11. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ
Головним
завданням
адміністративно-господарської
роботи
Херсонського державного університету є створення та покращення
матеріально-технічної бази для освітнього процесу, наукових досліджень,
інших видів діяльності, забезпечення безперебійної експлуатації систем водо-,
газо- та електропостачання, утримання навчальних і житлових площ, територій
у належному стані, проведення капітальних, поточних та профілактичних
планових ремонтів інженерних мереж, будівель, споруд, територій,
забезпечення безпечних умов праці в період складної епідеміологічної ситуації.
Велике значення для зростання загального іміджу університету та його
конкурентної здатності в сфері надання освітніх послуг має сучасний
інноваційний простір. Проєкт осучаснення інфраструктури, започаткований в
Херсонському державному
університеті, набирає обертів. У 2021 році
знаковою подією стало відкриття 5 навчальних приміщень, що є прикладом
сучасного освітнього простору. Зокрема, у лютому відбулося відкриття
спеціалізованої аудиторії для змішаного типу навчання на факультеті
української й іноземної філології та журналістики; у березні – наукової
лабораторії медико-біологічних основ фізичної культури та спорту на
факультеті фізичного виховання та спорту; у листопаді – навчальнодослідницької лабораторії з фізичної терапії та ерготерапії на медичному
факультеті, у грудні – класу-лабораторії Нової української школи та
спеціалізованої аудиторії для змішаного типу навчання на педагогічному
факультеті. Саме завдяки таким інтерактивним аудиторіям та використанню
сучасних технологій може якісно здійснюватися освітній процес у змішаній
формі та підвищується ефективність викладання дисциплін.
Загальний обсяг коштів, використаних у 2021 р. для проведення
ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах університету склав 1 642 500,00
млн грн. Особливу увагу приділено ремонту аудиторій, навчальних
лабораторій та місць загального користування. Зокрема, проведено поточні та
капітальні ремонти приміщень:
– навчального призначення (3 лабораторії, 17 аудиторій, з яких 2 для
змішаного типу навчання, хореографічна зала «Фестивальна»);
– адміністративно-службового призначення (кафедра національного,
міжнародного права та правоохоронної діяльності);
– допоміжного призначення (коридор 5 поверху, санвузли 4-7 поверхів
навчального корпусу № 1, санвузол 5 поверху навчального корпусу № 2,
вестибюль 5 поверху навчального корпусу №5);
– кафе «Універ».
Також в університеті відремонтовано 25% площ рулонних покрівель
навчальних корпусів №№ 1, 2, 5, корпусу актової зали, корпусу № 6, будівлі
спортивних зал та гуртожитків на суму 690 000,00 грн. та виконано роботи з
переоснащення локальної комп’ютерної мережі навчального корпусу № 5 на
суму 150 000,00 грн.
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Загальна вартість проведених у 2021 році робіт складає 2 482 500,00 грн.
За звітний період в університеті виконано великий обсяг капітальних,
поточних, аварійних ремонтів та інших робіт, а саме:
– пофарбовано фасад та відремонтовано цоколь навчального корпусу
№ 1;
– відремонтовано центральні сходові марші навчального корпусу № 1;
– замінено каналізаційний чавунний трубопровід навчального корпусу
№ 1 на пластиковий, каналізаційну систему приміщення зали «Фестивальна»;
– відремонтовано трубопровід системи опалення спортивної зали ХДУ;
– встановлено глибинний насос у Ботанічному саду, рекуператор у
приміщенні басейну ХДУ, додаткові теплогенератори в актовій залі;
– відремонтовано дорожнє покриття внутрішнього двору ХДУ;
– облаштовано: паркування у внутрішньому дворі навчального корпусу
№ 1, тамбур переходу біля приміщення чергової служби корпусу № 6;
– замінено вікна у приміщенні зали «Фестивальна»;
– відновлено пожежний водогін у корпусі № 6;
– облаштовано освітлення території гуртожитків №№ 3, 4;
– замінено: ділянки труб подачі теплоносія дахової котельні навчального
корпусу № 1, каналізаційний стояк в підвальному приміщенні навчального
корпусу № 1 – 20 м, ділянку водопостачання у підвальному приміщенні
навчального корпусу № 1 – 30 м, у підвальному приміщенні гуртожитку № 4 –
40 м;
– прокладено в університеті та парку: кабелів різного перетину та
електропроводки – 1305 м; гофротруби – 382 м, кабельних трас – 175 м, кабель
канал – 58 м;
– підключено водяні насоси фонтанів, паркові світильники, світлодіодні
прожектори та інше електрообладнання;
– проведено модернізацію освітлення у залі «Фестивальна»;
– укладено трубопровід для відкритої водойми у парковій зоні
університету.
На виконання наказу від 03.06.2021 № 640-Д «Про перерозподіл
аудиторного фонду Херсонського державного університету» для покращення
структури університету влітку 2021 року проведено оптимізацію розміщення
окремих структурних підрозділів та відділів. До навчального корпусу № 2 (4-5
поверхи) переведено факультет бізнесу і права, до навчального корпусу № 5 –
кафедру української філології та журналістики. З метою ефективного
використання аудиторного фонду навчального корпусу № 1 на 3-му поверсі
додатково виділено приміщення навчального і службового призначення для
педагогічного факультету, а також приміщення адміністративного призначення
для 4-х відділів та 3-х структурних підрозділів.
Постійно проводились позапланові ремонтно-відновлювальні роботи
(малярні,
теслярські,
сантехнічні,
зварювальні,
електротехнічні та
електромонтажні) відповідно до заявок відділів, служб і факультетів
університету.
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Ще одним з напрямів роботи є облаштування рекреаційних зон на
території парку університету. На сьогодні:
– виготовлено та встановлено металеві арки в парковій зоні ХДУ, малу
архітектурну форму «Like»;
– створена зона відпочинку – ставок з фонтаном та містком (локація № 4);
– здійснено освітлення ліхтарями ставка (локація № 4), світлодіодними
прожекторами – пам’ятних фігур в парку, гірляндами – альтанки та арки;
– укладено тротуарну плитку біля ставка.
Багато уваги приділяється збереженню та відновленню фонду зелених
насаджень паркової зони. У 2021 році в рамках акції «Благоустрій території
ХДУ» викладачами та співробітниками спільно із здобувачами освіти було
висаджено 134 одиниць саджанців дерев, декоративних кущів та квітів. Крім
того, за погодженням з екологічними службами було проведено видалення
12 сухих дерев та кронування дерев біля корпусів № 1 та № 2 (в кількості
237 шт.).
У період світової пандемії є надзвичайно актуальним питання
захищеності працівників та студентів, і в Херсонському державному
університеті відповідально ставляться до дотримання протиепідемічних вимог.
Співробітники АГЧ щоденно проводять обробку приміщень дезінфікуючими та
хлорвмісними розчинами, структурні підрозділи, відділи та служби
забезпечуються антисептичними препаратами.
Комфорт перебування здобувача освіти в університеті є невід’ємною
складовою цілісного освітнього процесу. Тому нагальним є питання
покращення умов проживання, навчання та відпочинку здобувачів освіти,
забезпечення доступності гуртожитків для осіб з особливими освітніми
потребами.
Протягом 2021 р. у студмістечку організовано й виконано комплекс
заходів, спрямованих на покращення умов проживання, серед яких:
– капітальний ремонт та облаштування сучасної кухні, спортивної зали в
гуртожитку № 4, кімнати відпочинку “TikTok House” у гуртожитку № 3;
чоловічих санвузлів у гуртожитку № 2 (3 та 5 поверхи);
– капітальний ремонт водяних насосів (гуртожитки №№ 3, 4);
– організовано гаряче водопостачання – додатково встановлено 5
водонагрівачів;
– забезпечено гаряче водопостачання усіх кухонь гуртожитку № 4;
– переоснащено кухні: придбано електричних чайників – 10,
мікрохвильових печей – 1;
– замінено старі вікна та балконні блоки на металопластикові (11 штук);
– відремонтовано 57 кімнат;
– проведено поточні ремонти приміщень: холів, коридорів, блоків,
кухонь, душових та санвузлів;
– відремонтовано покрівлю гуртожитку № 2;
– відремонтовано електромережу в гуртожитку № 2 та в холі 5 поверху
гуртожитку № 4;
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– замінено: лічильник та тепловий вузол в гуртожитку № 2;
– проведено обслуговування та ремонт електроплит гуртожитків
№№ 3, 4;
– розширено систему відеоспостереження гуртожитків студмістечка;
– виконано заходи з благоустрою: оформлено фотозону з облаштуванням
хромакей, оновлено фасад центральних балконів, встановлено нові лави біля
гуртожитків, облаштовано велосипедну кімнату.
У 2021 році приділялась увага розвитку та покращенню матеріальнотехнічної бази навчально-тренувального центру, а саме:
– облаштовано систему поливу території;
– здійснено реконструкцію вузла подачі води та укладено трубопровід
для подачі питної води – 110 м;
– виконано ремонт та фарбування альтанок, дерев’яних настилів
понтонів, капітальний ремонт баркаса;
– облаштовано мангальну зону та роздягальні.
Відкриття у 2021 році спортивно-оздоровчого табору «Буревісник»
відбулося за дотримання протиепідемічних вимог та виконання санітарногігієнічних норм. Протягом оздоровчого сезону 2021 р. табір відвідали 588 осіб,
у тому числі від профспілкової організації студентів та співробітників ХДУ –
374 особи.
На розвиток бази відпочинку університет направив 750 000,00 грн, за
рахунок яких проведено ремонт їдальні, водонапірної вежі, підстанції та
зовнішніх електричних мереж, покрівлі медичного корпусу, частковий ремонт
покрівлі 5 будинків для відпочиваючих, приміщення літнього клубу,
адмінкорпусу, придбано 11 холодильників та 5 кондиціонерів.
Продовжує розвиватися ботанічний сад університету. На його території
створено другу ділянку хризантем та розширено експозиційну ділянку
«Тюльпанарій». Колекції рослин поповнено новими сортами та видами:
лаванди – 7 сортів, півоній – 12 сортів, тюльпанів – 5 сортів, нарцисів – 10
сортів, троянд – 41 сорт, екзотичних культур – 9 видів і т. і.
Створено
нові артоб’єкти та фотозони: «Хеловін», «Ну, постривай»,
«Лісовичок», «Золота рибка та глечик», «Млин». На поляні казок
продовжується створення «Хатинки лісовичка».
У звітний період було проведено «Бал хризантем», «Парад тюльпанів» та ще 10
інших заходів, 31 екскурсію для здобувачів закладів освіти м. Херсон та області
(565 осіб), 29 фотозйомок, 9 масових заходів для вихованців гуртків МАН та
школярів міста. Ботанічний сад відвідало 13 901 особа (не враховуючи дітей до
7 років).
Дотримуючи всіх санітарних вимог, здійснював великий обсяг роботи басейн
університету. У 2021 році в басейні займалися здобувачі вищої освіти
університету, учні Херсонського академічного ліцею ім. О.В. Мішукова ХМР
при ХДУ та на постійній основі тренувалися вихованці школи плавання при
обласній федерації плавання (250 дітей, тренер Глухов І.), школи плавання
«Алькор» (30 дітей, тренер Середенко С.), дитячого клубу фізичної підготовки
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№ 4 (48 чол., тренер Жиров О.), школи плавання (8 чол., тренер Бербасова О.),
школи єдиноборства – 10 чол., діти з вадами слуху (12 чол., тренер
Шкуропат Н.), діти з обмеженими можливостями (5 чол., тренер ХарченкоБаранецька Л.).
Протягом року басейн відвідували викладачі, працівники університету та
академічного ліцею ім. О.В. Мішукова. За звітний період таких відвідувань –
1 800. З понеділка по п’ятницю з 09.00 до 14.00 – басейн у розпорядженні
студентів факультетів. Так, у 2021 році у рамках навчального процесу
відвідувань студентів – 5 100, відвідувань занять групи оздоровчого плавання
для студентів – 250.
За звітний період придбано більше 500 абонементів на відвідування басейну,
більше 120 разових абонементів та абонементи на індивідуальні заняття з
тренером (360 занять).
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3.12. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Все майно, яке знаходиться на балансі університету, ефективно
використовується в освітньому процесі та знаходиться на зберіганні
матеріально відповідальних осіб, які є на кожній кафедрі відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 883. З кожною
матеріально відповідальною особою укладено угоду повної матеріальної
відповідальності. Фактична наявність та умови збереження матеріальних
цінностей перевіряється щорічно під час проведення інвентаризації.
Станом на 1 січня 2022 року необоротні активи університету склали
231978118 грн., у тому числі:
Основні засоби (земельні ділянки, будинки та споруди, транспортні
засоби, багаторічні насадження, машини та обладнання, інструменти та
інвентар) – 220 213 240 грн.
Інші необоротні матеріальні активи (бібліотечний фонд, меблі, білизна,
одяг та взуття) – 11 764 878 грн.
Найменування

Тис. грн.

1. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби:
Первісна вартість
знос
Інші необоротні матеріальні активи :
Первісна вартість
знос
Запаси
2. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість
Залишок коштів на рахунках університету
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість

148 926,68
220 213,24
71 286,56
8 036,32
11 764,88
3 728,56
4 797,80
2 312,33
6 575,82
2 312,33
5 479,89

Херсонським державним університетом станом на 01.01.2022 укладено 23
договори оренди майна загальною площею 3019,81 кв. м. Всі договори укладені
орендарями університету з ФДМ України по Херсонській області відповідно до
Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За 2021 рік
на реєстраційний рахунок спеціального фонду університету надійшло
120501,40 грн. за оренду приміщень. Заборгованість по орендній платі станом
на 01.01.2022 року складає 13614,33 грн. Причиною заборгованості являється
несвоєчасна оплата рахунків орендарями.
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4. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
З 2018 року в університеті відповідно до Положення, затвердженого
наказом від 02 листопада 2018 року № 911-Д, функціонує Наглядова рада
Херсонського державного університету. До складу Наглядової ради входять
роботодавці, підприємці, державні та громадські діячі міста та області, зокрема
випускники ХДУ:
– Хлань Сергій Володимирович, голова Наглядової ради
– Гордєєв Андрій Анатолійович
– Бабенко Микола Іванович
– Бузак Тарас Олександрович
– Малицька Алла Павлівна
– Нєгой Федір Федорович
– Путілов Андрій Станіславович
– Рожков Юрій Геннадійович
– Романов Роман Анатолійович
– Урсуленко Олена Борисівна
– Хутковський Костянтин Валентинович
Члени Наглядової ради сприяють розв’язанню перспективних шляхів
розвитку ХДУ, встановленню та зміцненню ділових контактів із потенційними
роботодавцями, удосконаленню навчально-матеріальної та створенню сучасної
науково-експериментальної бази ХДУ, працевлаштуванню випускників ХДУ,
надають допомогу керівництву ХДУ у реалізації державної політики у галузі
вищої освіти, університетської науки і виховання студентської молоді, беруть
безпосередню участь у заходах та урочистих подіях, які проводяться в
університеті та забезпечують їх підтримку (урочистості з нагоди святкування
початку нового навчального року, відзначення річниці від дня заснування ХДУ,
річний звіт ректора тощо).
На черговому засіданні Наглядової ради, яке відбулося 06.07.2021 було
розглянуто та затверджено пріоритетні напрями розвитку ХДУ: результати й
перспективи діяльності та такі бізнес-процеси, запроваджені в університеті в
2020-2021 р.р.:
1. Ключові показники ефективності (КРІ)
2. Рейтингування НПП, кафедр і факультетів
3. Принципи пріоритетності в розподілі навчального навантаження
4. Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів ВО на унікальність
5. Системне опитування учасників освітнього процесу
6. Елементи електронного документообігу.
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5. ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
У 2021 році Наукова бібліотека як структурний підрозділ ХДУ працювала
за такими напрямами:
 інформаційне забезпечення учасників освітнього процесу та науководослідної діяльності в університеті;
 надання доступу до світових інформаційних баз даних; максимально повне
представлення наукового, науково-методичного потенціалу університету у
відкритому доступі;
 сприяння академічній доброчесності учасників освітнього процесу та
науково-дослідної діяльності в університеті;
 упровадження сучасних інформаційних технологій.
Бібліотечний фонд Наукової бібліотеки налічує 475 940 документів,
разом з електронними документами Інституційного репозитарію – 490 625
документів. За 2021 р. фонд поповнився на 2 926 примірників документів.
Порівняно з 2019 р. кількість надходжень зменшилася на 24%, а порівняно з
2020 р. кількість надходжень збільшилась на 11% (див. таблицю 46,
рисунок 49).
Таблиця 46
Поповнення фонду Наукової бібліотеки
Надходження
(за видами документів)
Книги
Періодичні видання
Кваліфікаційні роботи здобувачів
вищої освіти
Дисертації
Усього

2019 р.

2020 р.

2021 р.

961
819

383
507

882
396

2 059

1 737

1 644

7
3846

2
2629

4
2926

Рис. 49. Поповнення фонду Наукової бібліотеки за 2019-2021 рр.
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Найголовнішою базою даних на вебсторінці Наукової бібліотеки є
електронний каталог, який налічує 116 038 бібліографічних записів документів
бібліотечного фонду.
Електронний архів наукових робіт викладачів університету –
Інституційний репозитарій eKhSUIR.kspu.edu – містить 14 685 документів
(станом на 18.11.2021). За 2021 р. до Інституційного репозитарію внесено 2 914
документів, порівняно з 2020 роком наповнюваність зросла на 25 %, з 2019
роком – на 32 %., візитів на 7 % (див. таблицю 47, рисунок 50).
Таблиця 47
Основні статистичні показники Інституційного репозитарію ХДУ
Динаміка,
Показники
2019 р.
2020 р.
2021 р.
Динаміка
%
Усього
9 139
11 771
14 685
2 914
+25 %
документів
Візитів
206 058
213 712
226 245
12 533
+7 %

Рис. 50. Динаміка наповнення Інституційного репозитарію
(станом на 18.11.2021)
Використання документів Інституційного репозитарію порівняно з
2020 роком зросло на 6 %, з 2019 роком – на 10 % (див. рисунок 51).

Рис. 51. Статистика використання Інституційного репозитарію
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Розроблено, затверджено (наказ від 27.10.2021 № 1112-Д) й уведено в дію
нову редакцію Положення про Інституційний репозитарій Херсонського
державного університету.
Інституційний репозитарій Херсонського державного університету
(eKhSUIR) – єдиний з електронних сховищ херсонських вишів, представлений
у світовому рейтингу репозитаріїв. За даними світового рейтингу репозитаріїв
«Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar» (серпень
2021р.), eKhSUIR посів 453-те місце в загальному рейтингові та 427-те місце
серед усіх представлених інституційних ресурсів.
Продовжено доступ до наукометричних баз даних Web of Science та
Scopus зі всіх IP-адрес університету, передплачений за кошти держбюджету.
У 2021 році отримано тестовий доступ до ScienceDirect, ресурсів
Springer Nature (журнали Springer 1997-2020 рр., електронні книги Springer
2017 р.).
У 2021 році університетом було передплачено доступ до міжнародної
бази даних EBSCOhost, що надає змогу пошуку повнотекстових електронних
книг, статей наукових журналів, довідників та інших публікацій з різних
галузей знань.
З 1 вересня до 31 грудня цього року надано безкоштовний доступ до
повнотекстових електронних ресурсів Bentham Science, що є видавцем
рецензованої наукової літератури, понад 130 наукових журналів в
електронному та друкованому форматах, які містять результати досліджень
переважно в галузях фармакології та медицини, технічних та суспільних наук.
Значна частина журналів індексуються провідними бібліографічними базами
даних.
Організація доступу до баз даних та відкритих інформаційних ресурсів
здійснюється за корисними покликаннями з вебсторінки Наукової бібліотеки.
Основними статистичними показниками обслуговування читачів є
відвідування та книговидавання (таблиця 48).
Таблиця 48
Статистичні показники обслуговування читачів
2019 р.
2020 р.
2021 р.
Відвідування
166 140
121 140
118 250
Книговидавання
352 620
252 720
219 680
Кількість відвідувань Наукової бібліотеки об’єктивно зменшилась у
зв’язку з карантинними вимогами та реорганізацією читальних залів № 4, 5.
Водночас спостерігається збільшення користування вебресурсами
Наукової бібліотеки. Кількість відвідувань вебсторінки Наукової бібліотеки у
2021 році склала 23 202, що порівняно з 2020 роком на 1 853 більше.
Ведеться активна робота з пропагування академічної доброчесності в
університеті. Здійснюється:

162

 організація і проведення семінарів та вебінарів;
 перевірка наукових текстів на ознаки плагіату;
 організація доступу до самостійної перевірки текстів на ознаки плагіату;
 консультування з використання антиплагіатних програмних засобів та їх
функціоналу;
 директоркою Наукової бібліотеки розроблено програми та проведено
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на базі
Херсонського державного університету з курсів «Інформаційна грамотність,
робота з бібліографічними менеджерами та онлайн сервісами пошуку плагіату»,
«Етика та академічна доброчесність в освіті й науці» спільно з відділом по
роботі з обдарованою молоддю;
 Наукова бібліотека взяла активну участь в організації та проведенні заходів
у рамках Тижня академічної доброчесності в університеті. Для науковопедагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та всіх охочих проведено
вебінари (11-23 лютого 2021р. – 5, 19-26 жовтня 2021р. – 5).
Наукова бібліотека здійснює перевірку документів на текстові збіги за
допомогою програмних сервісів UNICHECK та Strikeplagiarism.
Через сервіс Unicheck у 2021 році перевірено 4 498 документів. З
03.03.2021 за допомогою програмного сервісу Strikeplagiarism перевірено 953
документи.
Порівняно з 2019 роком кількість перевірених документів зросла на 2 669.
Порівняно з 2020 роком кількість перевірених документів зросла на 1 462 (див.
рисунок 52).

Рис. 52. Динаміка кількості перевірених документів на ознаки плагіату
(2019-2021рр.)
Членство в міжнародній асоціації зв’язків видавців PILA забезпечує всі
статті наукових періодичних видань університету міжнародними цифровими
ідентифікаторами (DOI). За 2021 рік Науковою бібліотекою згенеровано 317
ідентифікаторів (станом на 01.12.2021).
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Публікаційна активність
Наявна динаміка оприлюднення наукових результатів в англійськомовних
виданнях, індексованих наукометричними базами даних Scopus і Web of
Science. Загальна кількість публікацій науковців університету (станом на
12.11.2021 року) – 853.
Наукометрична база даних Scopus
Загальна кількість публікацій науковців університету – 442, з яких: за
2021 р. – 62 (таблиця 49).
Найбільша кількість публікацій за 2021 р. у професора Ігоря Поповича
(10 статей за 2021 рік) (див. рисунок 53).
ТОП науковців за наукометричними показниками бази даних Scopus
представлено в таблиці 48., рис. 7
Інформація за 2021 р. не є остаточною, оскільки не всі статті проіндексовано.
Таблиця 49
Кількість публікацій науковців,
проіндексованих наукометричною базою даних Scopus за 2019-2021 рр.
Рік
2019
2020
2021
Усього

Документів
69
91
62 (станом на 12 листопада)
222

Рис. 53. Кількість документів за авторами
у наукометричній базі даних Scopus (2019-2021рр.)
Найбільша
публікаційна
активність спостерігається
у галузі
комп’ютерних наук – 29,6%, найменша – у галузі мистецтва і гуманітарних
наук – 3,1 % (див. рисунок 54).
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Рис. 54. Показники публікаційної активності науковців університету
за галузями знань наукометричної бази даних Scopus
ТОП науковців за наукометричними показниками бази даних Scopus
представлено у таблиці 50, рисунку 55.
Таблиця 50
ТОП науковців за наукометричними показниками бази даних Scopus
Індекс Хірша
Науковці
Бабічев С.А.
Мойсієнко І.І.
Ходосовцев О.Є.
Попович І.С.
Блинова О.Є.
Кобець В.М.
Савченко О.Г.
Кравцов Г.М.
Бойко М.Ф.
Бистрянцева А.М.
Львов М.С.

2020 р.
9
8
5
4
6
4
4
4
4

2021 р.
14
11
9
9
8
7
7
6
5
5
5

2020 р.
43
36
26
12
20
24
16
-

2021 р.
52
39
36
27
26
23
20
18
17

Документи
Науковці
Кобець В.М.
Бабічев С. А.
Песчаненко В.С.
Львов М.С.
Попович І.С.
Ходосовцев О.Є.
Кравцов Г.М.
Мойсієнко І.І.
Савченко О.Г.
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Науковці
Бистрянцева А.М.

2020 р.
9

2021 р.
13

2020 р.
199
171
40
86
34
61
61
54

2021 р.
351
281
216
169
120
116
111
92
75
62

Цитування
Науковці
Бабічев С.А.
Мойсієнко І.І.
Ходосовцев О.Є.
Попович І.С.
Савченко О.Г.
Кобець В.М.
Блинова О.Є.
Кравцов Г.М.
Львов М.С.
Песчаненко В.С.

Рис. 55. ТОП науковців за наукометричними показниками бази даних Scopus
Наукометрична база даних Web of Science
Загальна кількість публікацій науковців університету – 411, з яких: за
2021 р. – 57 (див. таблицю 51, рисунок 55).
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Найбільша кількість публікацій за 2021 р. у професора Ігоря Поповича
(14 статей за 2021 рік.).
ТОП науковців за наукометричними показниками бази даних Web of
Science представлено у таблиці 50, рисунку 57.
Інформація за 2021 р. не є остаточною, оскільки не всі статті
проіндексовано.
Таблиця 51
Кількість публікацій науковців,
проіндексованих наукометричною базою Web of Science за 2019-2021 р.
Рік
2019
2020
2021
Усього

Кількість документів
22
78
57
157

Рис. 55. Динаміка публікаційної активності науковців ХДУ
за наукометричною базою даних Web of Science
Найбільша публікаційна активність спостерігається в галузі науки про
рослини – 39,0 %, найменша – в галузі металургії – 9,0 % (див. рисунок 56).
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Рис. 56. Показники публікацій науковців університету за галузями знань
наукометричної бази даних Web of Science
H-індекс університету за показниками наукометричної бази даних
Web of Science – 15.
Таблиця 52
ТОП науковців за наукометричними показниками бази даних Web of
Science
Індекс Хірша
Науковці
Попович І.С.
Мойсієнко І.І.
Ходосовцев О.Є.
Бабічев С.А.
Блинова О.Є.
Песчаненко В.С.
Бойко М.Ф
Савченко О.Г
Івашина Ю.К.
Кобець В.М.

2020 р.
5
8
7
4
3
3
2
6

2021 р.
13
9
7
7
6
6
5
4
2
1

2020 р.
27
13
10
11

2021 р.
51
23
19
17
17

Документи
Науковці
Попович І.С.
Бабічев С.А.
Мойсієнко І.І.
Блинова О.Є.
Ходосовцев О.Є.
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Науковці
Песчаненко В.С.
Савченко О.Г.
Івашина Ю.К.
Кобець В.М.
Бойко М.Ф

2020 р.
16
10
7
5

2021 р.
16
14
10
10
9

2020 р.
180
176
121
60
49
23
13
2

2021 р.
330
203
139
113
98
57
44
26
13
6

Цитування
Науковці
Попович І.С.
Мойсієнко І.І.
Ходосовцев О.Є.
Бабічев С.А.
Блинова О.Є.
Бойко М.Ф
Савченко О.Г.
Песчаненко В.С.
Івашина Ю.К.
Осадча Т. С.

Рис. 57. ТОП науковців за наукометричними показниками
бази даних Web of Science
Найбільш цитовані статті у наукометричних базах даних представлено у
таблиці 53.
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Таблиця 53
Найбільш цитовані статті у наукометричних базах даних Scopus і
Web of Science
Прізвище й
ініціали
вченого

Назва статті

Індекс
цитувань
WoS Scopus

Мойсієнко І.І.
(у співавт.)

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).

60

76

Мохненко А.С.
(у співавт.)

Human capital cost accounting in the company
management system //Academy of Accounting
and Financial Studies Journal. – 2019, 23(Special
Issue 2) (36 цитувань)

Ходосовцев О.Є.
(у співавт.)

Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina
group in Europe // LICHENOLOGIST. – 2011. –
Т. 43, ч 2.

Мойсієнко І.І.
(у співавт.)

The value and need for protection of kurgan flora
in the anthropogenic landscape of steppe zone in
Ukraine // Plant Biosystems. – 2011. – 145(3), с.
638-653

Попович І.С.
(у співавт.).

Philosophical and psychological dimensions of
social expectations of personality//
Anthropological measurements of philosophical
research/ - 2019- вип.16. с. 55-65

Мойсієнко І.І.
(у співавт.)

Isolation and patch size drive specialist plant
species density within steppe islands: a case study
of kurgans in southern Ukraine // Biodiversity and
Conservation. - 2016. - 25(12), с. 2289-2307

27

Мойсієнко І.І.
(у співавт.)

GrassPlot - A database of multi-scale plant
diversity in Palaearctic grasslands. //
Phytocoenologia – 2018. – 48(3), с. 331-347

25

Мойсієнко І.І.
(у співавт.)

Microzonal distribution of soils and plants along
the catenas of mound structures. // Contemporary
Problems of Ecology. 2014. - 7(3), с. 282-293

24

Наумович Г.О.
(у співавт.).

Microclimatic differentiation of gene pools in the
Lobaria pulmonaria symbiosis in a primeval
forest landscape// MOLECULAR ECOLOGY. –
2014. – Т. 23, вип. 21.

41

25

41

30

29

22

21
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Валько Н.В.,
Кушнір Н.О.,
Осадчий В.В.

Cloud technologies for STEM education // CEUR
Workshop Proceedings. 2020. - 2643, с. 435-447

20

Мохненко А.
(у співавт.)

Identification of efficiency factors for control
over information and communication provision of
sustainable development in higher education
institutions // WSEAS Transactions on
Environment and Development. – 2019. - 15,63,
с. 593-604

20

Ходосовцев О.Є. New crustose Teloschistaceae in Central Europe
(у співавт.)
// Lichenologist. – 2013. - 45(6), с. 701-722

19

Мойсієнко І.І.
(у співавт.)

18

Flora differentiation among local ecotopes in the
transzonal study of forest–steppe and steppe
mounds // Biology Bulletin. – 2016. - 43(2), с.
169-176

Ходосовцев О.Є. Two new European species from the
(у співавт.)
heterogeneous Caloplaca holocarpa group
(Teloschistaceae // Lichenologist. – 2012. - 44(1),
с. 73-89
Попович І.С.
(у співавт.).

Research of the relationship between existential
anxiety and the sense of personality's existence//
Revista inclusiones. – 2020. – т. 7.

19

18

В університеті діє 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 (див. рисунок 58).
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Рис.58. Кількість зареєстрованих осіб в ORCID і наукометричних базах даних
Кількість профілів науковців
(за Publication):
ORCID – 437;
Scopus – 175;
Publons (Web of Science) – 243;
Google Scholar – 404;
Semantic Scholar – 207.

у

системах

ідентифікації

авторів

Одним із приорітетних напрямів діяльності Наукової бібліотеки є
науково-організаційна робота. За 2021 рік організовано та проведено в залітрансформер, конференц- та коворкінг-залах Наукової бібліотеки 474 заходи.
У рамках святкування Днів науки в Херсонському державному
університеті
проведено
науково-практичну
онлайн-конференцію
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«Інформаційно-комунікативне забезпечення наукової діяльності університету:
реалії та перспективи». У конференції взяли участь бібліотека Генічеського
фахового коледжу ХДУ, бібліотека Бериславського фахового педагогічного
коледжу імені В.Ф. Беньковського ХДУ, бібліотеки ЗВО м. Херсона та
Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки Херсонської
обласної ради.
Надаються платні послуги стороннім користувачам з організації заходів
та бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Проведення заходів (станом
на 01.12.2021) – 5 613,00 грн. Науково-інформаційні та аналітичні послуги
Наукової бібліотеки за 2021 рік (станом на 01.12.2021) (аналітика та
ідентифікація джерел інформації в наукових об’єктах – 142 631,00 грн.,
забезпечення ідентифікації наукового об’єкта (DOI) – 12 680,00 грн.,
визначення індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК) – 3 564,00
грн.). Усього надано послуг на суму – 164 488,00 грн.
У 2021 році використано 291 620,16 гривень бюджетних коштів на
передплату періодичних видань, закупівлю навчальної літератури, придбання
доступу до ресурсів електронної бази даних EBSCOhost. За рахунок фізичних
осіб фонд поповнився на 421 примірник на суму 27 692,00 грн., за рахунок
юридичних осіб фонд поповнився на 461 примірник на суму 95 106,96 грн.
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6. РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТКОВІ СОЦІАЛЬНОЇ,
КУЛЬТУРНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Завдяки високому рівню освіти та розвиткові матеріально-технічної бази
університет залишається своєрідним буфером, який утримує молодь в
Херсонській області та формує її людський капітал. Одночасно університет
задіяний у багатьох проєктах та процесах розвитку, які відбуваються в регіоні
через тісну співпрацю з органами влади та місцевого самоврядування та
організаціями громадянського суспільства.
Залученість до розроблення стратегій та проєктів
Перший проректор Сергій Омельчук входить до складу робочої групи з
визначення критеріїв створення спроможної ефективної освітньої мережі
області, створеної за розпорядженням голови Херсонської обласної ради від
05.07.2021 № 163.
Проректор Максим Вінник та декан факультету біології, географії та
екології Ігор Пилипенко є членами робочої групи з розроблення проєкту
Стратегії розвитку Херсонської міської територіальної громади до 2030 року.
Проректорка Дар’я Мальчикова входить до складу робочої групи із
розроблення Стратегії розвитку освітньої галузі Херсонської міської
територіальної громади на 2021-2027 роки, створеної розпорядженням міського
голови Херсона від 27.10.2021 № 361-р.
Декан факультету культури та мистецтв Микола Левченко є членом
Творчої ради при Херсонській обласній раді, створеної за рішенням VІ сесії
обласної ради VІІІ скликання від 18 червня 2021 року № 237. Розпорядженням
обласної ради від 14 липня 2021 року № 176 затверджено персональний склад
Творчої ради при Херсонській обласній раді.
Деканеса факультету психології, історії і соціології Ірина Шапошникова
входить до складу комісії з підготовки та внесення на розгляд міської ради
питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів,
парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста
Херсона, створеної рішенням міської ради від 05.06.2018 №1375.
Декан факультету біології, географії та екології Ігор Пилипенко та
професори факультету біології, географії та екології Олександр Ходосовцев та
Іван Мойсієнко є членами Науково-технічної ради Національних природніх
парків «Олешківські паски», «Каменська Січ», «Ніжньодніпровський».
Серед співробітників університету є депутати Херсонської міської ради,
Херсонської районної ради. Зокрема, ректор університету Олександр
Співаковський є головою постійної комісії Херсонської обласної ради з питань
розвитку людського капіталу, міжнаціональних відносин, науки, культури,
фізичної культури і спорту, освіти і свободи слова та інтелектуальної власності.
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Співпраця з Херсонською міською радою
Філософія університету – абсолютна відкритість та інтеграція в життя
області й міста, тому сучасною інфраструктурою (спортивні зали та
майданчики, басейн, паркове містечко, конференц та коворкінг-зали наукової
бібліотеки) користуються не тільки студенти та співробітники, а й тисячі
містян.
Завдяки такій позиції та враховуючи те, що Херсонський державний
університет входить у ТОП-10 найбільших платників податків міста (тільки у
січні-вересні 2021 року в бюджет міста Херсона сплачено 16,9 млн. грн.
ПДФО), з боку органів влади та місцевого самоврядування є розуміння ролі
найбільшого університету у розвитку регіону.
Нам вдалося залучитися підтримкою депутатського корпусу Херсонської
міської ради та міського голови Ігоря Колихаєва та у вересні 2021 року
отримати цільову субвенцію у 1,5 млн. грн. з міського бюджету на створення
інклюзивного середовища – встановлення зовнішнього підйомника в
навчальному корпусі № 5 Херсонського державного університету.
У продовження співпраці у 2022 році позитивно розглянуто та внесено до
проєкту бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 рік
кошти цільової субвенції у сумі 4,5 млн. грн. для Херсонського державного
університету:
– 3 млн. грн. на будівництво двох критих кортів для великого тенісу та
бадмінтону;
– 1 млн. грн. на розвиток медичного факультету (придбання обладнання), який
забезпечує лікарями заклади охорони здоров’я Херсона;
– 0,5 млн. грн. для заміни частин системи вентиляції (рекуператорів),
встановлених у басейні ХДУ (гарантуємо виділення соціальних абонементів
для потреб міста).
Зі свого боку, університет гарантує й подальшу співпрацю з містом у
соціальних проєктах.
Розвиток медичного факультету – спільний проєкт
обласної влади та університету
Херсонський державний університет отримав підтримку проєкту
розвитку медичного факультету з боку Херсонської обласної державної
адміністрації та з боку Херсонської обласної ради.
Після анексії Криму та втрати навчальної бази для майбутніх медиків
Херсонщина стикнулася з проблемою формування власного людського
капіталу в галузі охорони здоров’я.
Область має розгалужену систему підготовки молодшого та середнього
медичного персоналу через заклади фахової передвищої освіти. Також є
медичні заклади, на базі яких працюють інтернатури – КНП «Херсонська
обласна клінічна лікарня», «Херсонська обласна дитяча лікарня» та інші.
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Завдяки підтримці Херсонської обласної державної адміністрації,
Департаменту охорони здоров’я Херсонський державний університет отримав
ліцензію на відкриття медичного факультету. У 2021 році студенти вперше
здавали іспит КРОК-1, успішність складає 72%. Це свідчить про високий рівень
підготовки, який відповідає міжнародним стандартам.
Потужностей та матеріально-технічної бази університету не вистачає,
щоб у повному обсязі забезпечити потребу області в лікарях потрібних
спеціалізацій.
Наразі відсоток забезпечення лікарями за перше півріччя по області склав
64,2%, лікарями загальної практики сімейної медицини – 60,9%.
Укомплектованість лікарями в закладах, які надають первинну медичну
допомогу в сільській місцевості – 55,4% (заклади потребують 255 лікарів).
Натомість в оперативному управлінні університету є навчальні корпуси № 3 та
№ 4 – пам’ятки архітектури І категорії місцевого значення. Вони знаходяться в
центрі міста та потребують ремонтно-реставраційних робіт, щоб у подальшому
стати основною базою для розміщення медичного факультету.
Сесія Херсонської обласної ради підтримала проєкт Херсонського
державного університету та звернулася (рішення ІХ сесії обласної ради
VІІІ скликання) до Херсонської обласної державної адміністрації:
1. Підтримати проєкт «Розвиток медичного факультету Херсонського
державного університету та створення відповідної інфраструктури на базі
історичних корпусів університету за адресою Херсон, вул. Перекопська, 3»,
який передбачає:
- реконструкцію історичних будівель (корпуси 3 та 4 Херсонського державного
університету, які знаходяться у його оперативному управлінні),
- створення матеріально-технічної бази для розширення наявного медичного
факультету Херсонського державного університету, який буде забезпечувати
кваліфікованими кадрами медичні заклади Херсонщини.
2. Визначити пріоритетними завданнями на 2022 рік здійснення
ремонтно-реставраційних робіт за обʼєктами історико-культурної спадщини та
надання даних проєктів Міністерству культури та інформаційної політики
України для участі в програмі «Велика реставрація».
Ураховуючи, що навчальні корпуси №№ 3,4, за адресою: Херсон,
вул. Перекопська, 3 ‒ памʼятки архітектури місцевого значення ХІХ та
ХХ століть, що перебувають в оперативному управлінні Херсонського
державного університету, надати до Міністерства культури та інформаційної
політики України для участі в програмі «Велика реставрація» проєкт із
реставраційно-ремонтних робіт навчальних корпусів №№ 3,4, – памʼятки
архітектури місцевого значення ХІХ та ХХ століть за адресою: Херсон,
вул. Перекопська, 3.
3. Внести до проєкту програми соціально-економічного та культурного
розвитку Херсонської області на 2022 рік заходи щодо виготовлення проєктнокошторисної документації стосовно здійснення ремонтно-реставраційних робіт
за обʼєктами:
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– навчальні корпуси № 3 та № 4 – памʼятки архітектури місцевого значення
ХІХ та ХХ століть за адресою: вул. Перекопська, буд. 3, що у м. Херсоні, що
перебувають в оперативному управлінні Херсонського державного
університету.
4. У проєкті обласного бюджету Херсонської області на 2022 рік
передбачити відповідні видатки на фінансування виготовлення проєктнокошторисної документації стосовно здійснення ремонтно-реставраційних робіт.
Наразі університет замовив та отримав Кошторисний розрахунок вартості
науково-проєктних робіт об’єкта будівництва на загальну суму 2,7 млн. грн. Ці
кошти на проєктування планується отримати з обласного бюджету у 2022 році.
Співпраця з Херсонською обласною державною адміністрацією
У Херсонського державного університету та Херсонської обласною
державною адміністрацією існує тісна співпраця. Традиційно університет є
виконавцем та учасником заходів, які передбачені в програмах «Молодь
Херсонщини», програмі розвитку фізичної культури та спорту тощо. На базі
структурного підрозділу СОТ «Буревісник» щорічно відбуваються Освітній
фестиваль для вчителів EDU-Fest, проходить обласні заходи – Школа лідерів та
Студентська республіка.
У 2021 році завдяки підтримці депутатів Херсонської обласної ради та
позиції Управління освіти та науки Херсонської обласної державної
адміністрації університет отримав субвенцію в розмірі 200 тисяч гривень на
створення навчальної лабораторії Нової української школи на базі
педагогічного факультету. Це важливий крок у покращенні якості підготовки
майбутніх учителів початкової школи та підвищенні кваліфікації педагогічних
працівників.
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7. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
Інформаційна (медійна) політика Херсонського державного університету
спрямована на задоволення запиту здобувачів освіти, їх батьків, абітурієнтів,
випускників та суспільства взагалі на отримання в сучасному зручному форматі
офіційної, достовірної, актуальної інформації про Херсонський державний
університет та освітні послуги, що він пропонує.
У 2011 році Херсонський державний університет створив структурний
підрозділ Пресцентр ХДУ, а у 2019 році – студентське телебачення StudTV.
Завдання Пресцентру ХДУ на 2021 рік
– офіційне інформування внутрішнього (здобувачі освіти, співробітники) та
зовнішнього (батьки, випускники, абітурієнти, суспільство, органи влади)
користувача інформації про основні події та напрямки роботи Херсонського
державного університету та його структурних підрозділів;
– забезпечення через різноманітні інформаційні майданчики співпраці із
засобами масової інформації, представниками влади та громадянського
суспільства, присутності Херсонського державного університету в
інформаційному полі Херсонської області, України та світу;
– сприяння підтримці репутації Херсонського державного університету як
кращого університету Херсонської області, який є невід’ємним складником
соціальної, культурної, економічної екосистеми Херсона та області;
– моніторинг та аналіз інформаційного середовища та місця Херсонського
державного університету в ньому;
– задоволення інформаційних запитів від представників ЗМІ;
– розробка та створення іміджевих інформаційних продуктів;
– пошук та впровадження різних форм подачі інформації та майданчиків для її
розміщення задля задоволення інформаційних потреб різних категорій
споживачів інформації;
Робота офіційного сайту ХДУ (вкладка «Новини»)
Основним майданчиком забезпечення комунікацій є офіційний сайт
Херсонського державного університету, на головній сторінці якого розміщені
новини.
Надважливою стала робота Пресцентру під час уведення карантину, коли
офіційне інформування про організацію освітнього процесу, внутрішніх і
зовнішніх комунікацій здійснюється здебільшого через сайт і офіційні сторінки
в соцмережах. Діяльність ХДУ, Пресцентру, наповнення сайту та соціальних
мереж не припинялися.
Пресцентр ХДУ продовжує роботу щодо налагодження ефективних
комунікацій за принципом one voice communication. Відділ є першоджерелом
через різні канали комунікації та громадськості з будь-яких питань. Тож
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основним джерелом інформації про події, що відбуваються в ХДУ, є
Пресцентр – близько 65% публікацій містять посилання саме на Пресцентр.
Пости ректора ХДУ Олександра Співаковського в соціальних мережах стали
джерелом інформації для 20% публікацій. Інші джерела – орієнтовно 15%. У
поточному році в рубриці новин на офіційному сайті опубліковано 716 (січеньлистопад 2021) новинних матеріалів, кожен з яких проілюстровано
фотографіями. Кількість переглядів однієї новини – від 70 до 1000 залежно від
того, на яку аудиторію спрямована інформація.
Внесені пропозиції до модернізації сайту ХДУ, зокрема головної
сторінки, що сприяло збільшенню кількості перегляду новин.
Медіамоніторинг присутності ХДУ в інформаційному просторі
Протягом року Пресцентром ХДУ здійснено постійний внутрішній і
зовнішній медіамоніторинг присутності ХДУ в інформаційному просторі;
написання, підготовку, публікацію інформаційних і візуальних матеріалів.
Моніторинговий звіт включає інформаційні приводи, що умовно
поділяються на позитивні й негативні. Це дозволяло враховувати оперативні
дані й системно бачити поточну ситуацію та, спираючись на факти, реагувати
на неї.
Вступна кампанія-2021
Моніторинг присутності Херсонського державного університету в
інформаційному полі області під час вступної кампанії 2021 року свідчить про
те, що університет приділяє найбільшу увагу серед інших закладів вищої освіти
області в налагодженні комунікацій із зовнішніми споживачами інформації
(див. таблицю 54).
Таблиця 54
Моніторинг активності ХДУ порівняно із закладами вищої освіти Херсона
за період вступної кампанії-2021 (з 13 липня по 31 серпня)

Під час вступної кампанії на позитивне сприйняття бренду ХДУ в різних
соціальних мережах «працював» Учений кіт Василь, який щоденно інформував
вступників і їхніх батьків про хід вступної кампанії та основні її етапи. Це був
вдалий рекламний хід, що дозволив забезпечити впізнаваність закладу серед
вступників.
Протягом цьогорічної вступної кампанії активно висвітлювалася
діяльність роботи Приймальної комісії та університету загалом. Окремо
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Пресцентр проводив відеозапис роликів із представниками Приймальної
комісії, деканами факультетів щодо актуальних і хвилюючих питань,
нововведень вступної кампанії-2021.
Присутність у соцмережах
Університет повноцінно представлено в найпопулярніших соціальних
мережах:
Facebook (https://www.facebook.com/khersonstateuniversity),
Instagram (https://www.instagram.com/kherson_state_university/?hl=ru),
Telegram (https://t.me/ksuniver),
YouTube (https://www.youtube.com/c/KSU1917).
Кількість підписників у соцмережах:
Facebook ХДУ – 3420, Facebook StudTV – 1153
Instagram ХДУ– 4031, Instagram StudTV – 1819
Telegram ХДУ – 165
YouTube ХДУ – 1860, YouTube StudTV – 184
Студентське телебачення StudTV
На базі Пресцентру активно працює студентське телебачення StudTV, яке
щоденно висвітлює всі університетські події. За рік було випущено 220
відеосюжетів.
Якісні та професійні відеосюжети та ролики позитивно відзначені
експертами під час проходження акредитаційних експертиз освітніх та
освітньо-наукових програм, оскільки наочно розповідали про діяльність
кафедр, здобувачів та науково-педагогічних працівників.
StudTV представлено в таких соціальних мережах як:
Facebook (https://www.facebook.com/studTvKSU),
Instagram (https://www.instagram.com/studtvksu/?hl=ru)
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCtFMjuN3j9gZptb_zskkm8Q).
Кількість переглядів сюжетів залежить від контенту та аудиторії, на яку
він спрямований. Найбільшу кількість переглядів та перепостів у соціальних
мережах мали сюжети:
 Ректор ХДУ підписав накази про зарахування першокурсників
 Першокурсників медичного факультету ХДУ посвятили в студенти
 Хелловін у ХДУ
 Як працюватимуть у ХДУ в умовах «червоного» рівня епіднебезпеки
 У ХДУ відзначили День працівників освіти!
 Третя хвиля вакцинації у ХДУ
 Екскурсія-гра для учнів херсонської школи №30
 До ХДУ завітав відомий хореограф, режисер Костянтин Томільченко!
 День вишиванки у ХДУ
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 Вступна кампанія 2021
 Відкриття нової аудиторії у ХДУ
Ексклюзивні коментарі представників ХДУ для ЗМІ
Пресцентр не лише висвітлює важливі університетські події, але й
регулярно та оперативно відповідає на всі запити, що надходять на адресу
сторінок.
Також Пресцентр організовував ексклюзивні коментарі експертів –
викладачів ХДУ на актуальні теми з історії, психології, педагогіки, екології,
біології тощо. Наприклад, медіаплатформа «Вгору» на тему «Кактуси в
херсонських лісах» з професором Іваном Мойсієнком і BBC News/Україна на
тему «Солонець, або ж «морська спаржа – нова «фішка херсонської кухні».
BBC News/Україна – Голокост в Україні. Забута історія херсонського гетто
(викладач ХДУ Юрій Капарулін); BBC News/Україна – розорана земля
Херсонщини. Як родючі ґрунти перетворюються на пустелю (професор Іван
Мойсієнко). Ukraїner – Олешківські піски. Унікальна природна зона (професори
Іван Мойсієнко, Олександр Ходосовцев). Запис програми Unitour «Херсонський
державний університет. ІТ-спеціальності. Навчання для кримчан».
Співпраця зі структурними підрозділами ХДУ
Протягом 2021 року Пресцентр ХДУ регулярно висвітлював події
університетського життя: конференції, зустрічі, круглі столи, форуми,
благодійні й культурно-мистецькі заходи. Особливу увагу приділяли діяльності
органів студентського самоврядування, участі університетської спільноти у
важливих міських і громадських подіях, спільним проєктам. Пресцентр активно
співпрацює з університетськими відділами. Завдяки чому щоденно на
офіційному сайті оперативно розміщувалися матеріали про факультети та
відділи.
Цього року запроваджено звітування Пресцентру на вченій раді
університету. За цей час заслухано три звіти про роботу відділу, що дає змогу
членам вченої ради більш детально дізнатися про роботу структурного
підрозділу та налагоджувати якісні комунікації між підрозділами.
Співпраця зі студентами напрямку підготовки Журналістика
Продовжилася співпраця Пресцентру з факультетом української й
іноземної філології та журналістики, зокрема студентами-журналістами. Адже
саме Пресцентр є першою базою практики для студентів спеціальності
Журналістика. Так, фахівцями Пресцентру була проведена низка зустрічей зі
студентами, майстер-класи, співбесіди щодо написання новинних матеріалів,
роботи в кадрі, фото- та відеозйомка, редагування і можливостей подальшого
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працевлаштування. Систематично майбутніх
Пресцентру залучають до роботи відділу.

журналістів

співробітники

Присутність у ЗМІ
У 2021 році університет згадано у 2832 разів у журналістських матеріалах
(січень-листопад 2021) за участі представників Університету: студентів,
викладачів та адміністрації; у соцмережах 2122 разів (січень-листопад 2021).
У 2021 році було продовжено активну співпрацю з телеканалами та
іншими ЗМІ всеукраїнського рівня, зокрема:
– на сайті «Укрінформ» вийшло 18 публікацій;
– у газеті Верховної Ради України «Голос України» та на сайті видання
опубліковано 26 матеріалів;
– на телеканалі «ДОМ» вийшло 4 сюжети;
– на телеканалі «Наш» було 7 прямих включень з коментарями ректора
Херсонського державного університету Олександра Співаковського.
Були окремі сюжети на телеканалах «Україна», «Канал 24», «1+1».
Здебільшого вони залучали фахівців університету в якості експертів.
Присутність у регіональному медіа просторі
Забезпечена постійна присутність ХДУ в регіональному медійному полі.
Щотижня місцеві інтернет-сайти розміщують від 30 до 87 публікацій про ХДУ,
або за участі студентів чи викладачів ХДУ, зокрема:
– газета «Новий день» та сайт видання за рік опублікували 21 та 58 матеріалів
відповідно;
– сайти «Херсонці», «ХерсонOnline», «Вгору», «Український південь»,
«Херсонщина за день», «Kherson.net», «Любимый Херсон», «NewsLife»,
«Херсонские новости», «МОСТ» розміщують інформації з посиланням на
Пресцентр ХДУ та публікації в соцмережах на офіційних сторінках ХДУ та
ректора ХДУ Олександра Співаковського щонайменше 2-3 рази на тиждень;
– телеканали: «ВТВ+», «Суспільне», «Український південь», «Херсон +» у
середньому розміщують 1 сюжет на тиждень, в якому в позитивному або
нейтральному контексті згадується ХДУ.
Топ-теми:
Січень
1.Модернізація студмістечка ХДУ.
2. Участь студентів у благодійних акціях.
3. Плани університету щодо енергетичної незалежності.
4. Налагодження співпраці з потенційними стейкхолдерами.
Лютий
1. Відкриття крамнички брендової продукції.
2. Створення віртуального музею ХДУ.
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3. Діяльність освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».
4. Відкриття Офісу іншомовної освіти.
Березень
1. Діяльність Ботанічного саду.
2.Турнір з плавання на кубок ректора для школярів.
3. Журналістський заплив у басейні.
4. Вокальний конкурс «Голос ХДУ».
5. Поновлення роботи кафе «Універ» як бази практик для студентів.
Квітень
1. Початок весни в Ботанічному саду ХДУ.
2. Презентація українського видання «Цей дивний містер Говард», переклад
якого здійснила викладачка ХДУ Олена Хан.
3.Робота дитячого театру зоолога.
4. Акція щодо озеленення території паркового містечка.
Травень
1. Дні Кар’єри ЄС та Дні Європи в ХДУ.
2. Діяльність Ботанічного саду.
3. Зустріч Уповноваженого із захисту державної мови Т.Кременя зі студентами
вишу.
4. Благодійна вистава в ляльковому театрі до Великодня.
5. Усеукраїнський марафон академічних днів боротьби з раком молочної
залози.
Червень
1.Призупинення співпраці з білоруськими університетами.
2. Здобутки студентів-спортсменів ХДУ на спортивних змагання різного рівня.
3. Змагання на Кубок асоціації футболу АР Криму та Севастополя.
4. Засідання координаційної ради інноваційного кластеру «SIKORSKY
CHALLENGE Україна».
5. Робота Літньої лінгвістичної школи при ХДУ.
Липень
1.Вступна кампанія.
Серпень
1. Вступна кампанія.
2. ІІ Літній освітній фестиваль-2021.
3. Візит президента і засновника міжнародної компанії DataArt Євгена Голанда.
4. Робота Університетської школи професійного розвитку.
5. Посвята студентів медичного факультету.
Вересень
1. Участь представників університету в заходах у межах театрального
фестивалю «Мельпомена Таврії».
2. День знань.
3. Студентка Яна Лебєдєва стала призеркою Паралімпійських ігор.
4. Вакцинація викладачів та співробітників.
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Жовтень
1.Як працює ХДУ в період пандемії.
2. Вакцинація студентів.
3. Встановлення пропускного режиму.
4. Масове цвітіння хризантем у ботанічному саду.
Листопад
1. Святкування 104-ї річниці ХДУ.
2. Вакцинація студентів і співробітників.
3. Встановлення пам’ятної дошки Олександру Берешу.
4. Відкриття спеціалізованої лабораторії на медичному факультеті.
Пріоритетні завдання на 2022 рік
 промоція досягнень ХДУ, розширення цільової аудиторії;
 проведення єдиної інформаційної політики й ефективної підтримки
позитивного іміджу Університету в медійному просторі, моніторинг і
контроль її дотримання;
 інформаційна підтримка позитивного іміджу та репутації Університету
шляхом поширення в традиційних ЗМІ та нових медіаінформації про
діяльність і досягнення Університету;
 збільшення кількості читачів і розширення цільової аудиторії для всіх
інформаційних ресурсів ХДУ;
 розвиток єдиної ефективної системи представництва Університету в мережі
Інтернет;
 розробка рекомендацій щодо поліпшення дизайну та інформаційного
наповнення офіційного сайту Університету та сайтів структурних
підрозділів;
 інформаційне наповнення, підтримка та розвиток офіційного сайту ХДУ.
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8. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства,
стандартів вищої освіти
Упродовж 2021 року в Херсонському державному університеті укладено
4782 договори зі здобувачами вищої освіти, зарахованими на навчання за
кошти юридичних та фізичних осіб та здобувачами вищої освіти, зарахованими
на бюджетну форму навчання, які відповідають Закону України «Про вищу
освіту» та нормам цивільного права.
1068 договорів за різними напрямами господарської, навчальної та
наукової діяльності укладено з дотриманням господарського та цивільного
законодавства.
Накази з кадрових питань та чисельні накази з основної діяльності
відповідають нормам законодавства України про працю, Законам України «Про
освіту», «Про вищу освіту».
Надано 191 розʼяснення щодо застосування чинного законодавства, у
тому числі 14 письмово.
З метою підвищення рівня правових знань щодо протидії булінгу серед
учасників освітнього процесу та працівників університету, а також з метою
ознайомлення працівників університету із актуальними змінами в
законодавстві, що пов’язані з трудовим розпорядком, у Херсонському
державному університеті поширено 3 методичних роз’яснення на теми:
– «Щодо протидії булінгу серед учасників освітнього процесу» (наказ
від 18.03.2021 № 349-Д);
– «Запровадження електронних лікарняних листів» (наказ від 16.08.2021
№ 810-Д);
– «Запровадження електронних трудових книжок» (наказ від 28.08.2021
№ 833-Д).
Здійснено правову експертизу 42 положеннь, 10 порядків та 5 інструкцій.
Продовжується активна робота щодо стягнення боргу за навчання зі
здобувачів вищої освіти, які здобували освіту за кошти фізичних та юридичних
осіб та були відраховані з університету у 2021 році і в минулих 2007-2020
роках. Зокрема, протягом тільки 2021 року університетом пред’явлено до
вищезгаданих осіб 54 позовів на загальну суму 168 436,77 грн.
З метою досудового врегулювання питання щодо погашення
заборгованості за навчання колишніми здобувачами вищої освіти, за 2021 рік
університетом було направлено 72 досудових попереджень на суму
263 216,86 грн.
За звітний період до університету було предʼявлено 1 позовну заяву від
колишнього здобувача вищої освіти про скасування наказу про відрахування та
поновлення на навчання. Розгляд справи триває.
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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 10-16 років розмістили майно у
вигляді різноманітних будівель на земельній ділянці, наданій Херсонському
державному університету у постійне користування під розміщення існуючого
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».
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 у вересні 2010 року затверджено
Положення про Перелік відомостей з обмеженим доступом, що підлягають
технічному захисту в галузі освіти і науки України в Херсонському державному
університеті.
В університеті працює постійно діюча експертна комісія на факультетах,
кафедрах. 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 – перший проректор університету.
Наказом ректора університету створено постійно діючу комісію з
технічного захисту інформації та персональних даних співробітників та
здобувачів вищої освіти.
У листопаді 2012 року отримано Атестат Відповідності системи захисту
інформації автоматизованої системи класу «1», відділу охорони праці та
техніки безпеки, військово-облікового відділу Херсонського державного
університету.
Витоку конфіденційної інформації, що становить державну таємницю, в
університеті немає, а також немає порушень роботи з документами «Для
службового користування».
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Уживання заходів по удосконаленню управління
та підвищення трудової дисципліни
У 2021 році діяльність університету спрямовано на правильне
застосування і неухильне дотримання норм законодавства України та порядку в
університеті.
Зокрема, в університеті дотримуються вимог 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 від 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 Закону України «Про публічні
закупівлі».
Упродовж звітного періоду ректор 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.
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30.08.2021 року ректор звітував на конференції трудового колективу
університету про результати роботи університету в 2020-2021 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 № 3 від 21.12.2020 р.) та умовами
контракту з науково-педагогічними працівниками.
Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
Станом на 01 грудня 2021 року в університеті за денною формою
навчання здобувають освіту 29 осіб з інвалідністю. Окрім того, 36 осіб з
інвалідністю в університеті працюють на постійній роботі.
Кількість здобувачів вищої освіти з особливими потребами:
– особи з інвалідністю II групи – 7;
– особи з інвалідністю ІІІ групи – 12;
– особи з інвалідністю з дитинства – 10.
Стипендіальне забезпечення вищезгаданих осіб з особливими потребами
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 2021 році здобувачі вищої освіти з особливими потребами отримали
соціальні стипендії на загальну суму 351 640,00 грн.
На час навчання забезпечені житлом у гуртожитках університету:
– 5 осіб з інвалідністю;
– 37 осіб з числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування,
проживають у гуртожитках університету відповідно до чинного законодавства
– безкоштовно;
– 29 осіб дітей учасників АТО проживають у гуртожитках університету
безкоштовно;
– 1 здобувач вищої освіти як особа, яка брала безпосередню участь у бойових
діях;
– 1 здобувач вищої освіти, який проживає як внутрішньо переміщена особа, та
здійснює оплату у розмірі 50% вартості проживання, відповідно до пункту 19
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частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
До Приймальної комісії ХДУ у 2021 році було подано:
– 15 заяв подано від осіб, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
– 13 заяв подано від осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю віком
до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
– 13 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».
– 2 заяви подано від осіб, які визнані учасниками бойових дій.
– 2 заяви від внутрішньопереміщених осіб.
– 2 заяви від дітей з багатодітних сімей.
– 4 заяви від осіб через ОЦ «Крим-Україна» та ОЦ «Донбас-Україна».
За результатами вступної кампанії 2021 року зараховано за кошти
держбюджету 51 здобувача вищої освіти з числа осіб з особливими потребами
(діти-сироти та особи з їх числа, особи з інвалідністю) та 64 осіб на виконання
рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України, рішенням
приймальної комісії ХДУ ці здобувачі вищої освіти були переведені з навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання за кошти держбюджету.
З числа 36 осіб з інвалідністю, які працюють в університеті на постійній
основі, 6 осіб – ІІ групи і 30 осіб – ІІІ групи інвалідності. Незалежно від посад,
що обіймають ці особи, усім їм надається щорічна основна відпустка, згідно ст.
6 Закону України «Про відпустки» (особам з інвалідністю II – 30 календарних
днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів).
Відповідно до Колективного договору між ректором та профкомом
профспілкової
організації
співробітників
Херсонського
державного
університету на 2021-2025 роки, який затверджено 21 грудня 2020 року на
Конференції трудового колективу, для працюючих осіб з інвалідністю
вживаються додаткові заходи безпеки праці, які відповідають специфічним
особливостям цієї категорії осіб.
Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт і робіт у нічний час
допускається лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить вимогам
медико-соціальної експертної комісії.
Виконання умов Колективного договору,
Статуту вищого навчального закладу
Протягом 2021 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 2021 році, у тому числі і про результати
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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 тощо.
Профком 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 нову редакцію статуту Херсонського державного
університету, який передбачає зміни в сфері збереження попередніх
напрацювань та подальшого розвитку тих засад, що створюють нові
можливості для функціонування вищої освіти, забезпечення потреб суспільства,
ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
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9. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ
У Херсонському державному університеті протягом 2021 року
продовжилась активна робота, спрямована на роз’яснення антикорупційного
законодавства та недопущення корупційних проявів з боку професорськовикладацького складу та співробітників університету.
З метою виявлення та запобігання корупційних ризиків та чинників, під
час прийняття на роботу, співробітники під особистий підпис ознайомлюються
з Методичними рекомендаціями із запобігання корупції в Херсонському
державному університеті, зокрема в частині недопущення виникнення
конфлікту інтересів.
Протягом 2021 року постійно здійснювався контроль за дотриманням
антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів. Зокрема, протягом року було виявлено та врегульовано 2 випадки
конфлікту інтересів, за зверненнями уповноваженого з антикорупційної
діяльності отримано кілька офіційних роз’яснень від Національного агентства з
питань запобігання корупції, а за фактом можливого порушення
антикорупційного законодавства було направлено повідомлення до
уповноваженого органу Національної поліції України (факт порушення
антикорупційного законодавства підтверджено не було). В університеті
ведеться постійна робота щодо недопущення та попередження випадків
виникнення конфлікту інтересів.
У 2021 році проводились зустрічі зі студентами, представниками органів
студентського самоврядування та старостами груп (як очно, так і через онлайнплатформи), де надавалась інформація про передбачені законодавством гарантії
захисту викривачів корупції, право на звернення до уповноваженого з
антикорупційної діяльності університету за консультацією та повідомленнями
про виявлені можливі факти корупційних проявів. Окрема увага акцентувалась
на можливості анонімного звернення через електронну пошту та скриньку
довіри. Крім того, напередодні заліково-екзаменаційних сесій проводились
зустрічі з професорсько-викладацьким складом факультетів, де надавались
розʼяснення щодо основних положень антикорупційного законодавства,
звертаючи особливу увагу на розвиток партнерських, чесних та доброзичливих
стосунків зі студентами.
Відповідно до листів від НАЗК та Асоціації юридичних клінік України
уповноважений з антикорупційної діяльності брав участь в опитуваннях, фокусгрупах та навчаннях, зокрема у межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у
вишах: від визначення ризиків до їх подолання». З метою отримання
неупереджувальної інформації з приводу дотримання антикорупційного
законодавства професорсько-викладацьким складом університету, в тісній
співпраці з організаціями студентського самоврядування університету,
проводиться анонімне анкетування студентів усіх факультетів університету.
На офіційному сайті університету у розділі «Антикорупція» кожен може
ознайомитись з Антикорупційною програмою університету, положенням про
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уповноваженого з антикорупційної діяльності та антикорупційним
законодавством. Заявники та викривачі корупції можуть звернутись до
уповноваженого з антикорупційної діяльності особисто (406 кабінет), через
стаціонарну скриньку довіри й електронну пошту.
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