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НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію рішення вченої ради Херсонського державного
університету від 31.10.2022 про затвердження складу факультетських
комісій з питань академічної доброчесності.
2. Затвердити склад факультетських комісій з питань академічної
доброчесності (додаток 1-9).
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Додаток 1
Склад Комісії з академічної доброчесності факультету бізнесу і права
Соловйов А. І. – голова Комісії, професор кафедри економіки,
менеджменту та адміністрування;
Винтовкіна В. В. – студентка денної форми навчання спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування», 10-431 група;
Кубрак А.С. – студентка денної форми навчання спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування», 10-331 група;
Мельникова К. В. – доцентка кафедри фінансів, обліку та
підприємництва, помічниця декана з забезпечення якості освіти;
Петренко В.С. – в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та
підприємництва, доцентка;
Орленко О.В. – завідувачка кафедри готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу, професорка;
Гавловська А.О. – в.о. завідувача кафедри національного, міжнародного
права та правоохоронної діяльності, доцентка;
Ушкаренко Ю. В. – завідувачка кафедри економіки, менеджменту та
адміністрування, професорка;
Адвокатова Н.О. – доцентка кафедри економіки, менеджменту та
адміністрування, помічниця декана з наукової роботи.

Додаток 2
Склад Комісії з академічної доброчесності факультету біології,
географії та екології
Шкуропат А.В. – голова Комісії, кандидатка біологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри біології людини та імунології, помічниця декана із питань
забезпечення якості освіти;
Ходосовцев О.Є. – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри
ботаніки, голова вченої ради факультету;
Щепелєва О.В. – студентка 05-311 групи спеціальності 091 Біологія;
Немцану А.М., студентка 05-114М групи спеціальності 014.07 Середня освіта
(Географія);
Бесчасний С.П. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології
людини та імунології;
Давидов О.В. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри
географії та екології.

Додаток 3
Склад Комісії з академічної доброчесності факультету комп’ютерних наук,
фізики та математики
Гончаренко Т.Л. – голова Комісії, деканеса факультету комп`ютерних
наук, фізики та математики, кандидатка педагогічних наук, доцентка;
Котову О.В. – доцентка кафедри алгебри, геометрії та математичного
аналізу, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка;
Таточенко В.І. – завідувач кафедри алгебри геометрії та математичного
аналізу, кандидат педагогічних наук, доцент;
Кузьменкова С.Г. – завідувач кафедри фізики, доктор педагогічних наук,
професор;
Валько Н.В. – професорка кафедри комп’ютерних наук та програмної
інженерії, докторка педагогічних наук, доцентка;
Малишенко к.А. – студентка 221 групи.

Додаток 4
Склад Комісії з академічної доброчесності факультету культури
і мистецтв
Левченко М.Г. – голова Комісії, професор, кандидат педагогічних наук,
декан факультету культури і мистецтв, заслужений працівник культури
України;
Терешенко Н.В. – заступник голови комісії, доцент, кандидат
педагогічних наук, помічник декана з забезпечення якості освіти;
Лимаренко Л.І. – професор, доктор педагогічних наук, заслужений
працівник культури України;
Форостян А.Ф. – доцент, кандидат педагогічних наук, в.о. завідувача
кафедри культурології;
Ракович В.В. – доцент кафедри, завідувач кафедри образотворчого
мистецтва і дизайну;
Гунько Н.О. – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри
музичного мистецтва;
Рехліцька А.Є. – доцент, завідувач кафедри хореографічного мистецтва,
заслужений працівник культури України;
Ладонкіна К.С. – голова старостату факультету;
Бокій К.О. – голова студентської ради факультету;
Соболевська П.Е. – голова студентського профкому факультету.

Додаток 5
Склад Комісії з академічної доброчесності медичного факультету
Головченко І.В. - голова Комісії, декан медичного факультету, кандидат
біологічних наук, доцент кафедри медицини;
Васильєва Н.О., заступниця голови комісії, помічниця декана з питань
якості освіти, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри фізичної терапії
та ерготерапії;
Козій Т.П. - помічниця декана з науки, кандидатка біологічних наук,
доцентка кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
Тарасова О.О., в.о. завідувачка кафедри медицини, кандидатка біологічних
наук, доцентка;
Попович Т.А. - в.о. завідувачка кафедри хімії та фармації, кандидатка
технічних наук, доцентка;
Рєшнова С.Ф. – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри хімії та
фармації;
Гайчова Є. – голова студентської ради факультету, здобувачка 3 курсу 331
групи першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 227 Фізична
терапія, ерготерапія;
Сацута Л. – голова профспілкового бюро студентів медичного факультету,
здобувачка 1 курсу 131 групи першого (бакалаврського) рівня освіти
спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Додаток 6
Склад Комісії з академічної доброчесності педагогічного факультету
Петухова Л. Є. – голова Комісії, доктор педагогічних наук, професор,
деканеса факультету;
Денисенко В. В. – к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології
дошкільної та початкової освіти, завідувачка відділу аспірантури та
докторантури, член комісії з питань академічної доброчесності Херсонського
державного університету;
Цюпак І. М. – к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної
та початкової освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи та
практики, голова науково-методичної ради факультету;
Анісімова О. Е. – к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології
дошкільної та початкової освіти, гарант освітньої програми «Дошкільна освіта»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
Горлова А. В. - к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології
дошкільної та початкової освіти, гарант освітньої програми «Початкова освіта»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
Воропай Н. А. - к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології
дошкільної та початкової освіти, гарант освітньої програми «Початкова освіта»
другого (магістерського) рівня вищої освіти;
Кабельнікова Н. В. - к.п.н., завідувач кафедри спеціальної освіти, гарант
освітньої програми «Спеціальна освіта. Логопедія» другого (магістерського)
рівня вищої освіти;
Саган О. В. – к.п.н., доцент, завідувач кафедри теорії та методики
дошкільної та початкової освіти;
Пермінова Л. А. – к.п.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та
психології й освітнього менеджменту ім. Є. Петухова;
Бальоха А. С. – доктор філософії, старша викладачка кафедри теорії та
методики дошкільної та початкової освіти, помічник декана із забезпечення
якості освіти;
Раєвська І. М. – к.п.н., доцент кафедри теорії та методики дошкільної та
початкової освіти, голова профспілкової організації факультету;
Гаврилюк Т. В. – голова студентської ради факультету.

Додаток 7
Склад Комісії з академічної доброчесності факультету психології, історії та
соціології
Шапошникова І.В. – голова Комісії, деканеса факультету психології, історії та
соціології; гарант освітньої програми 231 Соціальна робота третього (освітньонаукового) рівня;
Михайленко Г.М. - заступник декана з навчальної роботи та практик, гарант
освітньої програми 032 Історія та археологія першого (бакалаврського) рівня;
членкиня комісії;
Костючков С.К. - в.о. завідувача кафедри філософії, соціології та соціальної
роботи, гарант освітньої програми 231 Соціальна робота другого (магістерського)
рівня; член комісії;
Швець Т.М. - помічник декана факультету із забезпечення якості освіти, гарант
освітньої програми 231 Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня, членкиня
комісії;
Черкашина Т.О. - гарант освітньої програми 054 Соціологія першого
(бакалаврського) рівня, членкиня комісії;
Танасійчук О.М. - в.о. завідувача кафедри психології, гарант освітньої
програми 053 Психологія другого (магістерського) рівня; членкиня комісії;
Колі-Шамне А.В. - гарант освітньої програми 053 Психологія третього
(освітньо-наукового) рівня; членкиня комісії;
Тавровецька Н.І. - гарант освітньої програми 053 Психологія першого
(бакалаврського) рівня, членкиня комісії;
Кузовова Н.М. - завідувачка кафедри історії, археології та методики
викладання; гарант освітньої програми 014.03 Середня освіта (Історія) першого
(бакалаврського) рівня, членкиня комісії;
Водотика С.Г. - гарант освітньої програми 014.03 Середня освіта (Історія)
другого (магістерського) рівня; член комісії;
Черемісін О.В. - гарант освітньої програми 032 Історія та археологія третього
(освітньо-наукового) рівня; член комісії;
Бойков О.Ю. - гарант освітньої програми 032 Історія та археологія другого
(магістерського) рівня; член комісії;
Константінова Г.В. - голова студентської ради факультету; членкиня комісії;
Варпахович А.А. - голова профбюро студентів факультету, членкиня комісії.

Додаток 8
Склад Комісії з академічної доброчесності факультету української й іноземної
філології та журналістики

Гоштанар І.В. – голова Комісії, деканеса факультету української й
іноземної філології та журналістики, доцентка;
Климович С.М. – в.о. завідувача кафедри української і слов’янської
філології та журналістики, доцентка, гарант освітньо-професійної програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (українська мова
і література);
Кіщенко Ю.В. – в.о. завідувача кафедри англійської філології та світової
літератури імені професора Олега Мішукова, доцентка, гарант освітньопрофесійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня
освіта (мова і література англійська);
Солдатова С.М. – завідувачка кафедри німецької та романської філології,
доцентка, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти «Середня освіта (мова і література німецька);
Мандич Т.М. – помічник декана з якості освіти, викладачка кафедри
української і слов’янської філології та журналістики;
Базилевич Н.В. – помічник декана з наукової роботи, доцентка кафедри
англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова;
Рибалко В.С. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта, 014.021 Англійська мова і література.

Додаток 9
Склад Комісії з академічної доброчесності факультету фізичного
виховання та спорту
Глухов І.Г. – голова Комісії, декан факультету фізичного виховання та
спорту, доцент;
Грабовський Ю.А. – в.о. завідувача кафедри теорії та методики фізичного
виховання, доцент;
Харченко-Баранецька Л.Л. – в.о. завідувача кафедри олімпійського та
професійного спорту, доцентка;
Возний С.С. – завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного
виховання та спорту, доцент;
Голяка С.К. – помічник декана із забезпечення якості вищої освіти
факультету фізичного виховання та спорту;
Чепеляк О. – студентка 11-121 групи другого (магістерського) рівня вищої
освіти факультету фізичного виховання та спорту.

