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Організаційні заходи
№
Заходи
1. Конференція трудового колективу
університету
2. Вчена рада університету
3. Президія ректорату університету
4. Ректорат університету
5. Нарада ректора з деканами факультетів
6. Нарада з керівниками відділів i служб,
підпорядкованих ректорові
7. Науково-методична рада університету
8 Науково-технічна рада університету
9 Оперативні наради у першого проректора,
проректорів та головного бухгалтера
10. Засідання конкурсної комісії
11. Засідання кафедр
12. Засідання вчених рад факультетів
13. Комісія з відрахування та переведення
студентів
14. Стипендіальна комісія університету
15. Подавання факультетами, відділами
(службами) звітів про роботу
16. Подавання факультетами, центрами i відділами
(службами) планів роботи на навчальний рік
17. Приймання відвідувачів:
Ректор університету
Перший проректор
Проректор з навчальної та науковопедагогічної роботи
Проректор з фінансово-господарської та
науково-педагогічної роботи
Проректор з міжнародної, соціальногуманітарної та науково-педагогічної роботи
Проректор з цифровізації, інноваційної,
інвестиційної та науково-педагогічної роботи
Головний бухгалтер
18. Перевірка стану ведення діловодства у
структурних підрозділах університету
19. Комісія з питань оренди державного майна
20. Оздоровча комісія
21. Комісія із соціального страхування
22. Експертна комісія
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Термін проведення
29 серпня
22 грудня
29 серпня,
щомісяця,
останній понеділок
щопонеділка
щопонеділка
другий понеділок місяця
(за потреби)
третій понеділок місяця
(за потреби)
щомісяця, третій четвер
щоквартально (за
окремим графіком)
вівторок-п’ятниця (за
окремими графіками)
щомісяця, друга середа
щомісяця,
перший понеділок
25-26 серпня,
щомісяця,
третій понеділок
січень, червень
січень, червень
до 15 вересня (за
минулий навчальний рік)
до 23 вересня
вівторок, 15:00 – 17:00
вівторок, 15:00 – 17.00
вівторок, 15:00 – 17:00
вівторок, 15:00 – 17:00
вівторок, 15:00 – 17:00
вівторок, 13:00 – 17:00
п’ятниця, 13:00 – 15:00
березень
щомісяця (за потреби)
щомісяця (за потреби)
два рази на місяць (за
окремим графіком)
за окремим графіком

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Розклад дзвінків
І пара
ІІ пара
ІІІ пара
ІV пара
V пара
VІ пара

09.00 – 10.20
10.40 – 12.00
12.20 – 13.40
14.00 – 15.20
15.40 – 17.00
17.20 – 18.40

Денна форма навчання
І семестр
Захист курсових робіт здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти:
- ІV курс та ІІ курс (термін навчання 1
рік 10 місяців) ОП «Початкова освіта»,
«Середня освіта (фізична культура)»,
«Фізична культура і спорт»
Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти
(термін навчання 1 рік 4 місяці):
- затвердження тем кваліфікаційних
робіт (проєктів) на вченій раді
університету
- розгляд на кафедрі (попередній
захист) кваліфікаційних робіт
(проєктів)
- експертиза кваліфікаційних робіт
(проєктів)
Єдиний державний кваліфікаційний іспит
для здобувачів вищої освіти за
спеціальностями галузі знань «22 Охорона
здоров’я»

Атестація здобувачів вищої освіти
(з урахуванням консультацій):
- ІІ курс другий (магістерський) рівень
вищої освіти (термін навчання 1 рік 4
місяці)
зимові канікули
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01 вересня – 31 січня

листопад
(за графіком факультетів)

жовтень
07 – 18 листопада
28 листопада – 02 грудня
за графіком ДО «Центр
тестування професійної
компетентності фахівців з
вищою освітою напрямів
підготовки «Медицина» та
«Фармація» при
Міністерстві охорони
здоров’я України»

12 – 30 грудня
01 січня – 31 січня

ІІ семестр
Захист курсових робіт здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти:
- ІІ, ІІІ курси та І курс (термін навчання
1 рік 10 місяців) ОП «Початкова освіта»,
«Середня освіта (фізична культура)»,
«Фізична культура і спорт»
Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти
(термін навчання 1 рік 9 місяців):
- затвердження тем кваліфікаційних
робіт (проєктів) на вченій раді
університету
- розгляд на кафедрі (попередній
захист) кваліфікаційних робіт
(проєктів)
- експертиза кваліфікаційних робіт
(проєктів)
Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти:
- затвердження тем кваліфікаційних
робіт (проєктів) на вченій раді
університету
- розгляд на кафедрі (попередній
захист) кваліфікаційних робіт
(проєктів)
- експертиза кваліфікаційних робіт
(проєктів)
Єдиний державний кваліфікаційний іспит
для здобувачів вищої освіти за
спеціальностями галузі знань «22 Охорона
здоров’я»

Атестація здобувачів вищої освіти
(з урахуванням консультацій):
- ІІ курс другий (магістерський) рівень
вищої освіти (термін навчання 1 рік 9
місяців)
- IV курс перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти, ІІ курс (термін
навчання 1 рік 10 місяців), ІІІ курс ОП
«Фармація, промислова фармація»
літні канікули
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01 лютого – 30 червня

травень
(за графіком факультетів)

лютий
06 – 17 березня
03 – 11 квітня

березень
03 – 14 квітня
24 квітня – 05 травня
за графіком ДО «Центр
тестування професійної
компетентності фахівців з
вищою освітою напрямів
підготовки «Медицина» та
«Фармація» при
Міністерстві охорони
здоров’я України»

22 – 31 травня

12 – 30 червня
01 липня – 31 серпня

Навчальні заняття та контрольні заходи
І семестр
навчальні заняття:
- І-ІІІ курси перший (бакалаврський)
РВО, І курс другий (магістерський)
РВО (термін навчання 1 рік 9 місяців)
- перший (бакалаврський) РВО ІV курс,
ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 місяців)
ОП «Фізична культура і спорт»,
«Середня освіта (фізична культура)»
- І курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці)
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці)
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 9 місяців)
навчальні заняття для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за окремим графіком освітнього
процесу:
Педагогічний факультет
- ІІ курс ОП «Дошкільна освіта»
- ІV курс ОП «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта» та ІІ курс ОП
«Початкова освіта» (термін навчання 1
рік 10 місяців)
Факультет біології, географії та екології
- І курс ОП «Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)», «Біологія»,
«Середня освіта (Географія)», «Науки
про Землю», «Географія», «Екологія»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта
(Географія)», «Географія», «Науки про
Землю»
- ІV курс ОП «Середня освіта (Біологія
та здоров’я людини)», «Біологія»,
«Середня освіта (Географія)», «Науки
про Землю», «Географія»
Факультет психології, історії та соціології
- ІІ курс ОП «Середня освіта (історія)»,
«Історія та археологія»
- ІV курс ОП «Середня освіта (історія)»
Факультет бізнесу і права
- IV курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)»
7

01 вересня – 16 грудня

01 вересня –28 жовтня
01 вересня – 09 грудня
01 вересня – 14 жовтня
01 вересня – 21 жовтня;
28 листопада – 16 грудня

01 вересня – 14 жовтня;
14 листопада – 16 грудня

08 вересня – 28 жовтня

01 – 14 жовтня;
31 жовтня – 16 грудня
01 – 23 вересня;
03 жовтня – 16 грудня

01 – 21 жовтня

01 вересня – 02 грудня
01 – 21 жовтня

01 – 21 жовтня

Медичний факультет
- IV курс ОП «Фізична терапія,
ерготерапія
- IV курс ОП «Середня освіта (хімія)»
Факультет комп’ютерних наук, фізики та
математики
- IV курс ОП «Середня освіта
(математика)», «Середня освіта
(фізика)», «Середня освіта
(інформатика)»
Факультет фізичного виховання та
спорту
- IV курс ОП «Середня освіта (фізична
культура)», «Фізична культура і спорт»
навчальні заняття для здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої
освіти за окремим графіком
освітнього процесу:
Факультет бізнесу і права
- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Право»
- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «262 Правоохоронна діяльність»
Факультет культури і мистецтв
- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Культурологія»
семестрові екзамени:
- І-ІІІ курси перший (бакалаврський)
РВО, І курс другий (магістерський)
РВО (термін навчання 1 рік 4 місяці та
1 рік 9 місяців), ІІ курс другий
(магістерський) РВО (термін навчання
1 рік 9 місяців)
- перший (бакалаврський) РВО ІV курс,
ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 місяців)
ОП «Початкова освіта», «Фізична
культура і спорт», «Середня освіта
(фізична культура)»
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці)
семестрові екзамени для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за окремим графіком освітнього
процесу:
Факультет бізнесу і права
- IV курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)»
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01 вересня – 16 грудня
01 – 21 жовтня

01 – 21 жовтня

01 – 21 жовтня

01 вересня – 18 листопада
01 вересня – 16 грудня

01 вересня – 18 листопада

19 – 30 грудня

31 жовтня – 11 листопада
17 – 21 жовтня

24 – 28 жовтня

Факультет біології, географії та екології
- ІV курс ОП «Середня освіта (Біологія
та здоров’я людини)», «Біологія»,
«Середня освіта (Географія)»,
«Географія»
Факультет психології, історії та соціології
- ІV курс ОП «Середня освіта (історія)»
Медичний факультет
- IV курс ОП «Середня освіта (хімія)»
Факультет комп’ютерних наук, фізики та
математики
- IV курс ОП «Середня освіта
(математика)», «Середня освіта
(фізика)», «Середня освіта
(інформатика)»
Факультет фізичного виховання та
спорту
- IV курс ОП «Середня освіта (фізична
культура)», «Фізична культура і спорт»
семестрові екзамени для здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої
освіти за окремим графіком освітнього
процесу:
Факультет бізнесу і права
- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Право»
Факультет культури і мистецтв
- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Культурологія»
ліквідація академічної заборгованості:
- І-ІV курси перший (бакалаврський)
РВО, І курс другий (магістерський)
РВО (термін навчання 1 рік 4 місяці та
1 рік 9 місяців), ІІ курс другий
(магістерський) РВО (термін навчання
1 рік 9 місяців)
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці)
комісія з ліквідації академічної
заборгованості:
- І-ІV курси перший (бакалаврський)
РВО, І курс другий (магістерський)
РВО (термін навчання 1 рік 4 місяці та
1 рік 9 місяців), ІІ курс другий
(магістерський) РВО (термін навчання
1 рік 9 місяців)
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці)
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24 – 28 жовтня
24 – 28 жовтня
24 – 28 жовтня

24 – 28 жовтня

24 – 28 жовтня

26 – 30 грудня

26 – 30 грудня

24 – 25 січня
22 листопада

26 січня
23 листопада

ліквідація академічної заборгованості
для здобувачів другого (магістерського)
рівня вищої освіти за окремим графіком
освітнього процесу:
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці) ОП
«Право»
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці) ОП
«Правоохоронна діяльність»
комісія з ліквідації академічної
заборгованості для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти за
окремим графіком освітнього процесу:
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці) ОП
«Право»
- ІІ курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці) ОП
«Правоохоронна діяльність»
ІІ семестр
навчальні заняття:
- І курс перший (бакалаврський) РВО
- ІІ курс перший (бакалаврський) РВО
- ІІІ курс перший (бакалаврський) РВО,
І курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Початкова освіта»
- перший (бакалаврський) РВО ІV курс,
ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 місяців)
- І курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці)
- І курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 9 місяців)
навчальні заняття для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за окремим графіком освітнього
процесу
Педагогічний факультет
- І курс ОП «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта»
- ІІ курс ОП «Дошкільна освіта»
- ІІ курс ОП «Початкова освіта»
- ІІ курс ОП «Логопедія»,
«Олігофренопедагогіка»
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19 грудня
12 грудня

20 грудня
13 грудня

01 лютого – 02 червня
01 лютого – 19 травня
01 лютого – 02 червня
15 лютого – 16 травня
27 березня – 16 червня
06 лютого – 09 червня

01 лютого – 31 березня;
10 квітня – 26 травня
01 лютого – 31 березня;
24 квітня – 19 травня;
29 травня – 02 червня
01 лютого – 07 квітня;
24 квітня – 19 травня;
29 травня – 02 червня
01 лютого – 31 березня;
10 квітня – 19 травня;
29 травня – 02 червня

Факультет біології, географії та екології
- І курс ОП «Середня освіта (Біологія та
здоров'я людини)», «091 Біологія»
- І курс ОП «Середня освіта
(Географія)», «Науки про Землю»,
«Географія», «Екологія»
- ІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія та
здоров'я людини)», «Біологія»
- ІІ курс ОП «Середня освіта
(Географія)», «Географія», «Науки про
Землю», «Екологія»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія
та здоров'я людини)», «Біологія»,
«Екологія»
- ІІІ курс ОП Середня освіта
(Географія)», «Географія», «Науки про
Землю»
Факультет психології, історії та соціології
- ІІ курс ОП «Соціальна робота»
- ІІІ курс ОП «Психологія», «Середня
освіта (історія)», «Історія та археологія»
- ІІІ курс ОП «Соціологія», «Соціальна
робота»
Факультет української й іноземної
філології та журналістики
- ІІІ курс ОП «Журналістика», «Філологія
(українська мова і література)»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта
(українська мова та література)»,
«Середня освіта (мова і література
англійська)», «Середня освіта (мова і
література іспанська)», «Середня
освіта (мова і література німецька)»,
«Середня освіта (мова і література
російська)», «Середня освіта (мова і
література французька)», «Філологія
(германські мови та літератури
(переклад включно», «Філологія
(прикладна лінгвістика)»
Факультет бізнесу і права
- І курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)», «Готельноресторанна справа»
- ІІ курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)»
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01 лютого – 19 травня
01 лютого – 12 травня
01 лютого – 14 квітня;
24 квітня – 12 травня
01 лютого – 28 квітня
01 лютого – 19 травня
01 лютого – 12 травня
01 лютого – 12 травня;
29 травня – 02 червня
01 лютого – 19 травня
01 лютого – 12 травня;
29 травня – 02 червня

01 лютого – 31 березня;
17 квітня – 02 червня

01 лютого – 12 травня

01 лютого – 12 травня
01 лютого – 12 травня
27 березня – 09 червня

Факультет культури і мистецтв
- І курс ОП «Хореографія»
Факультет фізичного виховання та
спорту
- ІІ курс ОП «Фізична культура і спорт»
- ІІІ курс, І курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Середня освіта (фізична
культура)», «Фізична культура і спорт»
Медичний факультет
- ІІ курс ОП «Фізична терапія,
ерготерапія»
- ІІ, ІІІ курси ОП «Хімія»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта (хімія)»
- ІІІ курс ОП «Фізична терапія,
ерготерапія»
- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація»
- ІV курс ОП «Фізична терапія,
ерготерапія»
Факультет комп’ютерних наук, фізики та
математики
- ІІ курс ОП «Середня освіта
(математика)», «Середня освіта
(фізика)», «Комп`ютерні науки»,
«Інженерія програмного
забезпечення», «Інформаційні
системи та технології», «Комп’ютерне
моделювання фізичних процесів»
- ІІ курс ОП «Середня освіта
(інформатика)»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта
(інформатика)»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта
(математика)», «Середня освіта
(фізика)»
- ІІІ курс ОП « «Комп`ютерні науки»,
«Інженерія програмного
забезпечення», «Інформаційні
системи та технології»
навчальні заняття для здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої
освіти за окремим графіком освітнього
процесу:
Медичний факультет
- І курс ОП «Медицина»
- ІІ, ІІІ курси ОП «Медицина»
- ІV, V курси ОП «Медицина»
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01 лютого – 19 травня

01 лютого – 28 квітня;
08 – 26 травня
01 лютого – 19 травня

20 лютого – 09 червня
13 лютого – 02 червня
27 лютого – 02 червня
20 лютого – 09 червня
20 березня – 26 травня
27 березня – 19 травня

01 лютого – 24 березня;
10 квітня – 02 червня
01 лютого – 24 березня;
10 квітня – 19 травня
01 лютого – 07 квітня;
24 квітня – 19 травня
01 лютого – 07 квітня;
01 травня – 02 червня
01 лютого – 07 квітня;
24 квітня – 02 червня

01 лютого – 09 червня
20 лютого – 09 червня
27 лютого – 16 червня

семестрові екзамени:
- І, ІІІ курси перший (бакалаврський)
РВО
- ІІ курс перший (бакалаврський) РВО
- І курс другий (магістерський) РВО
(термін навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік
9 місяців)
- перший (бакалаврський) РВО ІV курс,
ІІ курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Початкова освіта»,
«Фізична культура і спорт», «Середня
освіта (фізична культура)»
ліквідація академічної заборгованості:
- І-ІІІ курси перший (бакалаврський)
РВО, І курс другий (магістерський)
РВО (термін навчання 1 рік 4 місяці та
1 рік 9 місяців)
- перший (бакалаврський) РВО ІV курс,
ІІ курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Початкова освіта»,
«Фізична культура і спорт», «Середня
освіта (фізична культура)»
комісія з ліквідації академічної
заборгованості:
- І-ІІІ курси перший (бакалаврський)
РВО, І курс другий (магістерський)
РВО (термін навчання 1 рік 4 місяці та
1 рік 9 місяців)
- перший (бакалаврський) РВО ІV курс,
ІІ курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Початкова освіта»,
«Фізична культура і спорт», «Середня
освіта (фізична культура)»
семестрові екзамени для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за окремим графіком освітнього
процесу:
Педагогічний факультет
- ІІ курс ОП «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта», «Логопедія»,
«Олігофренопедагогіка»
Факультет бізнесу і права
- І курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)»
- І курс ОП «Готельно-ресторанна
справа»
- ІІ курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)»
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05 – 23 червня
22 травня – 02 червня
19 – 23 червня

29 травня – 02 червня

26 – 27 червня

06 – 07 червня

29 червня

08 червня

05 – 23 червня

15 – 26 травня
15 травня – 02 червня
15 – 26 травня

- ІІ курс ОП «Фінанси, банківська
справа та страхування»,
«Менеджмент», «Право»,
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)»
Медичний факультет
- ІІ, ІІІ курси ОП «Фізична терапія,
ерготерапія»
- ІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація»
- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація»
- ІV курс ОП «Фізична терапія,
ерготерапія»
Факультет біології, географії та екології
- І курс ОП «Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)», «Біологія»
- І курс ОП «Середня освіта
(Географія)», «Науки про Землю»,
«Географія», «Екологія»
- ІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини»), «Біологія»
- ІІ курс ОП «Середня освіта
(Географія)», «Науки про Землю»,
«Географія», «Екологія»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія
та здоров’я людини)», «Біологія»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта
(Географія)», «Географія», «Науки про
Землю»
Факультет психології, історії та соціології
- ІІ курс ОП «Соціальна робота»,
«Психологія»
- ІІ курс ОП «Середня освіта (історія)»,
«Історія та археологія»
- ІІІ курс ОП «Середня освіта (історія)»
- ІІІ курс ОП «Історія та археологія»
Факультет української й іноземної
філології та журналістики
- ІІ курс ОП «Журналістика», «Середня
освіта (українська мова і література)»,
«Середня освіта (мова і література
англійська)», «Середня освіта (мова і
література іспанська)», «Філологія
(германські мови та літератури
(переклад включно)»
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22 травня – 09 червня
12 – 23 червня

12 – 23 червня
22 травня – 02 червня
29 травня – 02 червня
22 травня – 02 червня

22 – 26 травня
15 – 19 травня
15 – 19 травня
01 – 12 травня
22 – 26 травня
15 – 19 травня

05 – 23 червня
22 травня – 02 червня
22 – 26 травня
22 травня – 02 червня

05 – 23 червня

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (мова і
література англійська)», «Середня
освіта (мова і література іспанська)»,
«Середня освіта (мова і література
німецька)», «Середня освіта (мова і
література російська)», «Середня
освіта (мова і література французька)»,
«Середня освіта (українська мова і
література)», «Філологія (германські
мови та літератури (переклад
включно)», «Філологія (прикладна
лінгвістика)»
Факультет комп’ютерних наук, фізики та
математики
- ІІ курс ОП «Середня освіта
(математика)», «Середня освіта
(фізика)», «Середня освіта
(інформатика)», «Комп`ютерні науки»,
«Інженерія програмного
забезпечення», «Інформаційні
системи та технології»,
«Комп’ютерне моделювання фізичних
процесів»
Факультет фізичного виховання та спорту
- ІІ курс ОП «Фізична культура і спорт»
- ІІ курс ОП «Середня освіта (фізична
культура)»
- ІІІ курс, І курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Середня освіта (фізична
культура)», «Фізична культура і спорт»
семестрові екзамени для здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої
освіти за окремим графіком
освітнього процесу:
Медичний факультет
- І курс ОП «Медицина»
- ІІ, ІІІ курси ОП «Медицина»
- ІV, V курси ОП «Медицина»
ліквідація академічної заборгованості
для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за
окремим графіком освітнього процесу
- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація», ІV курс «Фізична терапія,
ерготерапія»
комісія з ліквідації академічної
заборгованості для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за
окремим графіком освітнього процесу
15

12 – 23 червня

05 – 23 червня
05 – 23 червня
12 – 23 червня
12 – 23 червня

12 – 23 червня
12 – 23 червня
19 – 23 червня

21 – 22 червня
06 – 07 червня

23 червня

- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація», ІV курс «Фізична терапія,
ерготерапія»
ліквідація академічної заборгованості
для здобувачів другого (магістерського)
рівня вищої освіти за окремим графіком
освітнього процесу
- І-V курси ОП «Медицина»
комісія з ліквідації академічної
заборгованості для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти за
окремим графіком освітнього процесу
- І-V курси ОП «Медицина»

08 червня

23 червня
26 – 27 червня

29 червня

Практична підготовка та контрольні заходи
Перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти:
IV курс, ІІ курс ОП «Середня освіта
(фізична культура)», «Фізична культура і
спорт» (термін навчання 1 рік 10 місяців)
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
г) переддипломна практика
д) залік з переддипломної практики
IV курс ОП «Середня освіта (трудове
навчання та технології)», «Середня освіта
(математика)», «Середня освіта (фізика)»,
«Середня освіта (інформатика)», «Середня
освіта (Біологія та здоров’я людини)»,
«Біологія», «Середня освіта (Географія)»,
«Географія»
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
г) переддипломна практика
д) залік з переддипломної практики
IV курс ОП «Початкова освіта», «Дошкільна
освіта», ІІ курс ОП «Початкова освіта»
(термін навчання 1 рік 10 місяців)
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
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14 листопада – 23 грудня
(6 тижнів)
26 грудня
24 січня
01 – 14 лютого (2 тижні)
15 лютого

31 жовтня – 23 грудня
(8 тижнів)
26 грудня
24 січня
01 – 14 лютого (2 тижні)
15 лютого

01 – 07 вересня (1 тиждень)
14 листопада – 23 грудня
(6 тижнів)
26 грудня
24 січня

г) переддипломна практика
д) залік з переддипломної практики
ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація»
а) виробнича практика

01 – 14 лютого (2 тижні)
15 лютого

б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
IV курс ОП «Фізична терапія, ерготерапія»
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
За окремим графіком:
Педагогічний факультет
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

01 лютого – 10 березня
(6 тижнів)
13 березня
06 червня
01 лютого – 24 березня
(8 тижнів)
27 березня
06 червня

03 – 07 квітня (1 тиждень)
29 травня – 02 червня
(1 тиждень)
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу 17 жовтня – 11 листопада
ОП «Дошкільна освіта»
(4 тижні)
03 – 21 квітня (3 тижні)
22 – 26 травня (1 тиждень)
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу 10 – 21 квітня (2 тижні)
ОП «Початкова освіта»
22 – 26 травня (1 тиждень)
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу 03 – 07 квітня (1 тиждень)
ОП «Логопедія», «Олігофренопедагогіка»
22 – 26 травня (1 тиждень)
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу 24 жовтня – 16 грудня
ОП «Дошкільна освіта»
(8 тижнів)
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Початкова освіта»,
«Олігофренопедагогіка», «Логопедія»,
І курсу «Початкова освіта» (термін навчання
1 рік 10 місяців)
10 – 21 квітня (2 тижні)
Факультет бізнесу і права
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Середня освіта (трудове навчання та
29 травня – 23 червня
технології)»
(4 тижні)
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Готельно-ресторанна справа»
05 – 23 червня (3 тижні)
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (трудове навчання та
29 травня – 23 червня
технології)»
(4 тижні)
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Професійна освіта (Аграрне
виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
05 – 16 червня (2 тижні)
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Туризм», «Міжнародне право»
05 – 23 червня (3 тижні)
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Виробнича практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Готельно-ресторанна справа»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Економіка», «Фінанси, банківська
справа та страхування», «Менеджмент»,
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», «Право»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Середня освіта (трудове навчання та
технології)»
Виробнича практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Готельно-ресторанна справа»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Туризм»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Професійна освіта (Аграрне
виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»,
«Економіка», «Фінанси, банківська справа та
страхування», «Менеджмент»,
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», «Право», «Міжнародне право»
Факультет культури і мистецтв
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Хореографія»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація», «Культурологія»,
«Хореографія», «Музичне мистецтво»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Хореографія», «Музичне мистецтво»,
«Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація», «Культурологія»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Хореографія»
Факультет біології, географії та екології
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини)»
Навчально-польова практика для
здобувачів для здобувачів І курсу ОП
«Біологія»
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Середня освіта (Географія)», «Науки
про Землю», «Географія»
Навчально-польова практика для
здобувачів для здобувачів І курсу ОП
«Екологія»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
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05 – 23 червня (3 тижні)

12 – 23 червня (2 тижні)
01 лютого – 24 березня
(8 тижнів)
02 – 19 травня (3 тижні)
05 – 16 червня (2 тижні)

10 – 21 квітня (2 тижні)
22 травня – 02 червня
(2 тижні)
22 травня – 02 червня
(2 тижні)
27 березня – 07 квітня
(2 тижні)
22 травня – 02 червня
(2 тижні)
17 – 28 жовтня (2 тижні)
29 травня – 16 червня
(3 тижні)
17 – 28 жовтня (2 тижні)
29 травня – 16 червня
(3 тижні)
17 – 28 жовтня (2 тижні)
22 травня – 16 червня
(4 тижні)
17 – 28 жовтня (2 тижні)
22 травня – 16 червня
(4 тижні)
17 – 21 квітня (1 тиждень)

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини)», «Біологія»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (Географія)»,
«Географія», «Науки про Землю»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Екологія»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП Середня освіта (Біологія та здоров'я
людини)»
Навчальна біологічна практика для
здобувачів ІІІ курсу ОП Середня освіта
(Біологія та здоров'я людини)»
Навчально-польова практика для
здобувачів ІІІ курсу ОП «Біологія»
Навчальна лабораторна біологічна практика
для здобувачів ІІІ курсу ОП «Біологія»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Екологія»
Навчально-польова практика для здобувачів
ІІІ курсу ОП «Середня освіта (Географія)»,
«Географія», «Науки про Землю»
Факультет психології, історії та соціології
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Соціальна робота», ІІІ курсу ОП
«Соціологія», «Соціальна робота»
Навчальна практика для здобувачів ІІ,
ІІІ курсу ОП «Психологія»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (історія)»

22 травня – 16 червня
(4 тижні)
15 травня – 02 червня (3 тижні)
05 червня – 23 червня (3 тижні)
15 травня – 23 червня
(6 тижнів)
29 травня – 09 червня
(2 тижні)
12 – 16 червня (1 тиждень)
29 травня – 09 червня
(2 тижні)
12 – 16 червня (1 тиждень)
10 – 21 квітня (2 тижні)
26 – 30 вересня (1 тиждень)
22 травня – 16 червня
(4 тижні)

15 – 26 травня (2 тижні)
22 травня – 02 червня
(2 тижні)
05 – 16 грудня (2 тижні)
29 травня – 16 червня
(3 тижні)
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу 05 – 16 грудня (2 тижні)
ОП «Історія та археологія»
05 – 16 червня (2 тижні)
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсів 29 травня – 16 червня
ОП «Середня освіта (історія)»
(3 тижні)
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсів
ОП «Історія та археологія»
05 – 16 червня (2 тижні)
Факультет української й іноземної
філології та журналістики
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (мова і література
англійська)», «Середня освіта (мова і
література іспанська)», «Середня освіта
(українська мова і література)», «Філологія
(германські мови та літератури (переклад
22 травня – 02 червня
включно)», «Журналістика»
(2 тижні)
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Філологія (українська мова і
література)», «Журналістика»
03 – 14 квітня (2 тижні)
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Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Середня освіта (українська мова і
література)», «Середня освіта (мова і
література англійська)», «Середня освіта
(мова і література іспанська)», «Середня
освіта (мова і література німецька)»,
«Середня освіта (мова і література
російська)», «Середня освіта (мова і
література французька)», «Філологія
(германські мови та літератури (переклад
включно)», «Філологія (прикладна
лінгвістика)»
Медичний факультет
Навчальна практика для здобувачів
ІІ, ІІІ курсу ОП «Хімія»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Фармація, промислова фармація»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсів
ОП «Фізична терапія, ерготерапія»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Середня освіта (хімія)», «Фізична
терапія, ерготерапія»
Факультет комп’ютерних наук, фізики та
математики
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (математика)»,
«Середня освіта (фізика)», «Середня освіта
(інформатика)», «Комп’ютерні науки»,
«Інженерія програмного забезпечення»,
«Інформаційні системи та технології»,
«Комп’ютерне моделювання фізичних
процесів»
Навчальна практика для здобувачів
ІІ, ІІІ курсу ОП «Середня освіта
(інформатика)»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Середня освіта (математика)», «Середня
освіта (фізика)»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Комп’ютерні науки», «Інженерія
програмного забезпечення», «Інформаційні
системи та технології», «Середня освіта
(інформатика)»
Факультет фізичного виховання та спорту
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (фізична культура)»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Фізична культура і спорт»
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15 травня – 09 червня
(4 тижні)

01 – 10 лютого (2 тижні)
05 – 23 червня (3 тижні)
01 – 17 лютого (3 тижні)
01 – 24 лютого (4 тижні)

27 березня – 07 квітня
(2 тижні)
22 травня – 02 червня
(2 тижні)
10 – 28 квітня (3 тижні)

10 – 21 квітня (2 тижні)
22 травня – 09 червня
(3 тижні)
01 – 05 травня (1 тиждень)
29 травня – 02 червня
(1 тиждень)

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу,
І курсу (термін навчання 1 рік 10 місяців) ОП
«Середня освіта (фізична культура)»,
22 травня – 09 червня
«Фізична культура і спорт»
(3 тижні)
Другий (магістерський) рівень вищої
освіти:
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
а) виробнича практика
01 лютого – 24 березня
(8 тижнів)
б) залік з виробничої практики
27 березня
в) ліквідація академзаборгованості
26 червня
г) переддипломна практика
12 – 16 грудня (1 тиждень)
д) залік з переддипломної практики
16 грудня
ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
а) виробнича практика
24 жовтня – 18 листопада
(4 тижні)
б) залік з виробничої практики
21 листопада
в) ліквідація академзаборгованості
22 листопада
г) переддипломна практика
21 листопада – 09 грудня
(3 тижні)
д) залік з переддипломної практики
09 грудня
І курс (термін навчання 1 рік 9 місяців)
ОП «Науки про Землю», «Біологія (Ботаніка)»
а) переддипломна практика
01 – 03 лютого (1 тиждень)
12 – 16 червня (1 тиждень)
б) залік з переддипломної практики
16 червня
ІІ курс (термін навчання 1 рік 9 місяців)
ОП «Науки про Землю», «Біологія (Ботаніка)»
а) виробнича практика
24 жовтня – 25 листопада
(5 тижні)
01 лютого – 28 березня
(8 тижнів)
б) залік з виробничої практики
28 листопада;
29 березня
в) ліквідація академзаборгованості
24 січня;
30 березня
г) переддипломна практика
25 – 31 січня (1 тиждень)
29 березня – 19 травня
(7 тижнів)
д) залік з переддипломної практики
19 травня
За окремим графіком (другий
(магістерський) рівень вищої освіти):
Факультет бізнесу і права
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Право»
а) виробнича практика
21 листопада – 23 грудня
(5 тижнів);
01 лютого – 24 березня
(8 тижнів)
б) залік з виробничої практики
23 грудня; 27 березня
21

в) ліквідація академзаборгованості
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Професійна освіта (Аграрне
виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
г) переддипломна практика
д) залік з переддипломної практики
Факультет культури і мистецтв
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Культурологія»
а) виробнича практика

б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
г) переддипломна практика
д) залік з переддипломної практики
Педагогічний факультет
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
«Логопедія», «Олігофренопедагогіка»
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
г) переддипломна практика
д) залік з переддипломної практики
Факультет бізнесу і права
ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Правоохоронна діяльність
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
г) переддипломна практика
д) залік з переддипломної практики
ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Право»
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) ліквідація академзаборгованості
Медичний факультет
а) виробнича практика
ІІ, ІІІ курси ОП «Медицина»
ІV, V курси ОП «Медицина»

24 січня; 26 червня

01 лютого – 31 березня
(9 тижнів)
03 квітня
26 червня
12 – 16 грудня (1 тиждень)
16 грудня

28 листопада – 23 грудня
(4 тижні)
01 лютого – 24 березня
(8 тижнів)
23 грудня; 27 березня
24 січня; 26 червня
21 – 25 листопада (1 тиждень)
25 листопада

01 лютого – 21 квітня
(12 тижнів)
24 квітня
26 червня
12 – 16 грудня (1 тиждень)
16 грудня

24 жовтня – 09 грудня
(7 тижнів)
09 грудня
12 грудня
12 – 16 грудня (1 тиждень)
16 грудня
24 жовтня – 16 грудня
(8 тижнів)
16 грудня
19 грудня
01 – 17 лютого (3 тижні)
01 – 24 лютого (4 тижні)
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Заочна форма навчання
У розкладі занять для заочної форми навчання передбачено
шестиденний навчальний тиждень (понеділок – субота)
І семестр
01 вересня – 31 січня
Захист курсових робіт здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти:
- ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік
10 місяців) ОП «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта»
28 листопада – 03 грудня
Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти
(термін навчання 1 рік 4 місяці):
- затвердження тем кваліфікаційних
робіт (проєктів) на вченій раді
університету
жовтень
- розгляд на кафедрі (попередній
захист) кваліфікаційних робіт
(проєктів)
07 – 18 листопада
- експертиза кваліфікаційних робіт
(проєктів)
28 листопада – 02 грудня
Атестація здобувачів вищої освіти
(з урахуванням консультацій):
- ІІ курс другий (магістерський) рівень
вищої освіти (термін навчання 1 рік
4 місяці)
12 – 30 грудня
ІІ семестр
01 лютого – 30 червня
Захист курсових робіт здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти:
- ІІ курс
10 – 15 квітня
- ІІІ курс, І курс (термін навчання 1 рік 10
місяців)
15 – 20 травня
Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти:
- затвердження тем кваліфікаційних
робіт (проєктів) на вченій раді
університету
березень
- розгляд на кафедрі (попередній
захист) кваліфікаційних робіт
(проєктів)
03 – 14 квітня
- експертиза кваліфікаційних робіт
(проєктів)
24 квітня – 05 травня
Атестація здобувачів вищої освіти
(з урахуванням консультацій):
- IV курс перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти, ІІ курс (термін
навчання 1 рік 10 місяців), ІІІ курс ОП
«Фармація, промислова фармація»
12 – 30 червня
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Навчальні заняття та контрольні заходи
І семестр
Навчальна та заліково-екзаменаційна сесія
Перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти:
І курс
- навчальна сесія
24 жовтня – 02 листопада
(9 днів)
- заліково-екзаменаційна сесія
05 – 10 грудня (6 днів)
- ліквідація академічної заборгованості 12 грудня
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості
13 грудня
ІІ курс
- навчальна сесія
03– 12 жовтня (9 днів)
- заліково-екзаменаційна сесія
05 – 10грудня (6 днів)
- ліквідація академічної заборгованості 12 грудня
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості
13 грудня
ІІІ курс, ІІ курс ОП «Фармація,
промислова фармація», І курс (термін
навчання 1 рік 10 місяців)
- навчальна сесія
26 вересня – 08 жовтня
(12 днів)
- заліково-екзаменаційна сесія
28 листопада – 03 грудня
(6 днів)
- ліквідація академічної заборгованості 05 грудня
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості
06 грудня
ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація»
- навчальна сесія
- заліково-екзаменаційна сесія
- ліквідація академічної заборгованості
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості
ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта»
- навчальна сесія
- заліково-екзаменаційна сесія
- ліквідація академічної заборгованості
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості
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19 – 08 жовтня (18 днів)
28 листопада – 03 грудня
(6 днів)
05 грудня
06 грудня

19 – 29 вересня (10 днів)
28 листопада – 03 грудня
(6 днів)
05 грудня
06 грудня

Другий (магістерський) рівень вищої
освіти:
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
- навчальна сесія
- заліково-екзаменаційна сесія
- ліквідація академічної заборгованості
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості
ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
- навчальна сесія
- заліково-екзаменаційна сесія
- ліквідація академічної заборгованості
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості

17 жовтня – 05 листопада
(18 днів)
05 – 10 грудня (6 днів)
12 грудня
13 грудня

19 вересня – 04 жовтня
(14 днів)
07 – 12 листопада (6 днів)
14 листопада
15 листопада

ІІ семестр
Навчальна та заліково-екзаменаційна сесія
Перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти:
І, ІІ курси
- навчальна сесія
20 лютого – 01 березня
(9 днів)
- заліково-екзаменаційна сесія
10 – 14 квітня (6 днів)
- ліквідація академічної заборгованості 18 квітня
- комісія з ліквідації академічної
19 квітня
заборгованості
ІІІ курс, ІІ курс ОП «Фармація,
промислова фармація», І курс (термін
навчання 1 рік 10 місяців)
- навчальна сесія
06 – 23 березня (16 днів)
- заліково-екзаменаційна сесія
15 – 20 травня (6 днів)
- ліквідація академічної заборгованості 22 травня
- комісія з ліквідації академічної
23 травня
заборгованості
ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація»
- навчальна сесія
13 – 23 лютого (10 днів)
- заліково-екзаменаційна сесія
01 – 06 травня (6 днів)
- ліквідація академічної заборгованості 08 травня
- комісія з ліквідації академічної
09 травня
заборгованості
ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10
місяців) ОП «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта»
- навчальна сесія
13 березня – 01 квітня
(18 днів)
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- заліково-екзаменаційна сесія
- ліквідація академічної заборгованості
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості
Другий (магістерський) рівень вищої
освіти:
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
- навчальна сесія
- заліково-екзаменаційна сесія
- ліквідація академічної заборгованості
- комісія з ліквідації академічної
заборгованості

01 – 06 травня (6 днів)
08 травня
09 травня

03 – 13 квітня (10 днів)
15 – 20 травня (6 днів)
22 травня
23 травня

Практична підготовка та контрольні заходи
Перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти:
ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік
10 місяців) ОП «Початкова освіта»,
«Дошкільна освіта»
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) переддипломна практика
г) залік з переддипломної практики
ІІІ курс ОП «Фармація, промислова
фармація»
а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
За окремим графіком:
Перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти:
Педагогічний факультет
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Дошкільна освіта»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Початкова освіта»,
«Олігофренопедагогіка», «Логопедія»
Навчальна практика для здобувачів
ІІІ курсу ОП «Дошкільна освіта», І курсу ОП
«Дошкільна освіта» (термін навчання 1 рік
10 місяців)
Навчальна практика для здобувачів ІІІ
курсу ОП «Початкова освіта»,
«Олігофренопедагогіка», «Логопедія»
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03 – 29 жовтня (4 тижні)
28 листопада
27 лютого – 11 березня
(2 тижні)
02 травня

27 лютого – 25 березня
(4 тижні)
02 травня

24 лютого
10 жовтня,
22 лютого
22 лютого

05 – 06 жовтня
16 березня

Навчальна практика для здобувачів
ІІІ курсу ОП «Початкова освіта»,
«Олігофренопедагогіка», «Логопедія»,
І курсу ОП «Початкова освіта» (термін
навчання 1 рік 10 місяців)
Факультет бізнесу і права
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Готельно-ресторанна справа»
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Середня освіта (трудове навчання та
технології)»
Виробнича практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Готельно-ресторанна справа»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Туризм»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Фінанси, банківська справа та
страхування», «Менеджмент»,
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», «Право», «Міжнародне право»
Виробнича практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Готельно-ресторанна справа»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Економіка», «Менеджмент», «Туризм»,
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», «Право», «Міжнародне право»
Факультет культури і мистецтв
Навчальна практика здобувачів І курсу
ОП «Хореографія»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Музичне мистецтво»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Культурологія», «Музичне мистецтво»,
«Образотворче мистецтво», декоративне
мистецтво, реставрація», І курсу (термін
навчання 1 рік 10 місяців) ОП «Образотворче
мистецтво», декоративне мистецтво,
реставрація»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу,
І курсу (термін навчання 1 рік 10 місяців)
ОП «Хореографія»
Факультет біології, географії та екології
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини)»
Навчально-польова практика для
здобувачів І курсу ОП «Біологія
Навчальна практика для здобувачів І курсу
ОП «Географія», «Середня освіта (Географія)»
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16 березня

27 лютого – 01 березня
28 лютого
20 – 22 лютого
20 – 22 лютого

25 лютого
06 – 09 березня

18 березня

01 березня
01 березня

23 березня
22 – 23 березня

28 жовтня, 29 жовтня;
23 лютого, 24-25 лютого
28 жовтня, 29 жовтня;
23 лютого, 24-25 лютого
28 – 29 жовтня;
23 – 27 лютого

Навчально-польова практика для здобувачів
І курсу ОП «Екологія»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини)»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (Географія)»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини)»
Навчальна біологічна практика для
здобувачів ІІІ курсу ОП «Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)»
Навчально-польова практика для здобувачів
ІІІ курсу ОП «Біологія»
Навчальна лабораторна біологічна практика
для здобувачів ІІІ курсу ОП «Біологія»
Факультет психології, історії та соціології
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (історія)»
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Психологія», «Соціальна робота»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Соціологія», «Соціальна робота»,
«Психологія», «Середня освіта (історія)»
Факультет фізичного виховання та спорту
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (фізична культура)»,
«Фізична культура і спорт»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Середня освіта (фізична культура)»,
«Фізична культура і спорт»
Факультет комп’ютерних наук, фізики та
математики
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Середня освіта (математика)», «Середня
освіта (фізика)», «Середня освіта
(інформатика)», «Комп`ютерні науки»,
«Інженерія програмного забезпечення»,
«Інформаційні системи»
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Середня освіта (математика)», «Середня
освіта (фізика)», «Середня освіта (інформатика)»
Медичний факультет
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Фармація, промислова фармація»
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28 – 29 жовтня;
23 – 27 лютого
22 лютого; 23 – 25 лютого;
28 лютого
22 – 24 лютого;
25 – 28 лютого

10 – 11 березня
15 березня
10 – 11 березня
15 березня
12 жовтня; 27 лютого
27 лютого
14 березня

01 березня
22 березня

20 лютого
06 березня
09 березня

Факультет української й іноземної
філології та журналістики
Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу
ОП «Журналістика», «Середня освіта
(українська мова і література)», «Середня
освіта (мова і література англійська)»,
«Філологія (германські мови та літератури
(переклад включно)»
27 лютого
Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу
ОП «Філологія (українська мова та
література)», «Середня освіта (мова і
література англійська)», «Філологія
(германські мови та літератури (переклад
включно)»
21 березня
Другий (магістерський) рівень вищої
освіти:
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
а) виробнича практика
13 березня – 01 квітня
(3 тижні)
б) залік з виробничої практики
15 травня
в) переддипломна практика
07 – 12 листопада (1 тиждень)
г) залік з переддипломної практики
05 грудня
ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
а) виробнича практика
10 – 22 жовтня (2 тижні)
б) залік з виробничої практики
08 листопада
в) переддипломна практика
01 – 17 вересня (3 тижні)
г) залік з переддипломної практики
07 листопада
За окремим графіком (другий
(магістерський) рівень вищої освіти):
Факультет бізнесу і права
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Професійна освіта (Аграрне
виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
06 березня – 01 квітня
а) виробнича практика
(4 тижні)
б) залік з виробничої практики
15 травня
в) переддипломна практика
07 – 12 листопада (1 тиждень)
г) залік з переддипломної практики
05 грудня
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Право»
07 – 19 листопада (2 тижні)
а) виробнича практика
13 березня – 01 квітня
(3 тижні)
05 грудня
б) залік з виробничої практики
15 травня
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Факультет культури і мистецтв
І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)
ОП «Культурологія»
14 – 26 листопада (2 тижні)
13 березня – 01 квітня
(3 тижні)
05 грудня
15 травня
07 – 12 листопада (1 тиждень)
05 грудня

а) виробнича практика
б) залік з виробничої практики
в) переддипломна практика
г) залік з переддипломної практики

Замовлення, друкування та видача документів
про вищу освіту та студентських квитків
Терміни
проведення

№

Заходи

1.

Документи про вищу освіту здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти (термін
навчання1 рік 4 місяці):
- подання змісту кваліфікацій, що відображатимуться
в документах про вищу освіту здобувачів
- подання службових на замовлення документів
про вищу освіту та відповідних документів
здобувачів
- підготовка проєкту наказу про визначення
кваліфікацій в документах про вищу освіту
- перевірка даних здобувачів в ЄДЕБО та подання
на факультети вивіреної та структурованої
інформації для попереднього узгодження зі
здобувачами
- подання в електронній формі шаблонів додатків
(без зазначення результатів атестації)
- подання факультетами узгодженої зі
здобувачами інформації (у разі необхідності
виправленої)
- подання службових зі списками претендентів на
зазначення в документах про вищу освіту
інформації щодо особливих досягнень/відзнак
- подання попередніх зразків дипломів для
попереднього узгодження
- замовлення дипломів про вищу освіту в ЄДЕБО,
формування та злиття XML-файлів
Документи про вищу освіту здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти (термін
навчання 1 рік 9 місяців):
- подання службових на замовлення документів
про вищу освіту та відповідних документів
здобувачів

2.

30

до 30 вересня
до 30 вересня
до 28 жовтня
до 28 жовтня
до 28 жовтня
до 30 листопада
до 30 листопада
до 30 листопада
до 02 грудня

до 28 лютого

3.

- перевірка даних здобувачів в ЄДЕБО та подання
на факультети вивіреної та структурованої
інформації для попереднього узгодження зі
здобувачами
- подання в електронній формі шаблонів додатків
(без зазначення результатів атестації)
- подання факультетами узгодженої зі
здобувачами інформації (у разі необхідності
виправленої)
- подання службових зі списками претендентів на
зазначення в документах про вищу освіту
інформації щодо особливих досягнень/відзнак
- подання попередніх зразків дипломів для
попереднього узгодження
- замовлення дипломів про вищу освіту в ЄДЕБО,
формування та злиття XML-файлів
Документи про вищу освіту здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти:
- подання змісту кваліфікацій, що
відображатимуться в документах про вищу освіту
здобувачів
- подання службових на замовлення документів
про вищу освіту та відповідних документів
здобувачів
- підготовка проєкту наказу про визначення
кваліфікацій в документах про вищу освіту
- перевірка даних здобувачів в ЄДЕБО та подання
на факультети вивіреної та структурованої
інформації для попереднього узгодження зі
здобувачами
- подання в електронній формі шаблонів додатків
(без зазначення результатів атестації
- подання факультетами узгодженої зі
здобувачами інформації (у разі необхідності
виправленої)
- подання службових зі списками претендентів на
зазначення в документах про вищу освіту
інформації щодо особливих досягнень/відзнак
- подання попередніх зразків дипломів для
попереднього узгодження
- замовлення дипломів про вищу освіту в ЄДЕБО,
формування та злиття XML-файлів
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до 30 березня
до 30 березня
до 29 квітня
до 29 квітня
до 29 квітня
до 05 травня

до 30 березня
до 30 березня
до 29 квітня
до 29 квітня
до 29 квітня
до 30 травня
до 30 травня
до 30 травня
до 06 червня

Офіс доуніверситетської підготовки, післядипломної
освіти та роботи з іноземцями

№
1.

2.

3.

Підготовче відділення для громадян України та
Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх»
Терміни
Заходи
проведення
Профорієнтаційна робота з метою залучення на
навчання до підготовчого відділення для
Протягом
громадян України та до Центру іноземних мов навчального року.
«Іноземні мови для всіх».
Набір слухачів на навчання до підготовчого
відділення для громадян України та до Центру
Протягом
іноземних мов «Іноземні мови для всіх» та навчального року.
організація освітнього процесу.
Підготовка
відповідних
документів
для
Протягом
здійснення процедури проставляння апостилю
навчального року.
випускникам закладів вищої освіти України.

Навчальні заняття та контрольні заходи
І семестр
Навчальні заняття
01 жовтня – 28 грудня 2022
Екзаменаційне тестування
14 січня -15 січня 2023
Зимові канікули
29 грудня 2022 – 09 січня
2023
ІІ семестр
Навчальні заняття
10 січня – 20 травня 2023
Відділення для іноземних громадян
№
1.
2.
3.

4.

Терміни
проведення

Заходи

Профорієнтаційна робота з метою залучення
Протягом
на навчання до підготовчого відділення для
навчального року.
іноземних громадян.
Набір іноземців для навчання на підготовчому до 01 листопада 2022;
відділенні та організація освітнього процесу
з 01 – 28 лютого 2023
Оформлення відповідних документів для
законного перебування іноземців (слухачів,
Протягом
студентів-іноземців університету) на території навчального року.
України.
Оформлення відповідних документів для
здійснення процедури визнання в Україні
Протягом
документів про освіту, виданих навчальними
навчального року.
закладами іноземних держав студентаміноземцям університету.
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5.

Контроль обліку слухачів і студентів-іноземців,
які навчаються у Херсонському державному
університеті з метою дотримання ними правил
законного перебування на території України.

Протягом
навчального року.

Навчальні заняття та контрольні заходи
І семестр
Навчальні заняття
01 жовтня – 23 грудня 2022
Екзаменаційне тестування
23 грудня
Зимові канікули
24 грудня 2022– 01 лютого
2023
ІІ семестр
Навчальні заняття
01 лютого – 30 червня 2023
Екзаменаційне тестування
26– 29 червня 2023
Відділення післядипломної освіти
№
1.
2.

Заходи

Терміни
проведення
Профорієнтаційна робота з метою залучення на Протягом
підвищення кваліфікації
навчального року.
Організація освітнього процесу з підвищення Протягом
кваліфікації
навчального року.
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Акредитація освітніх програм
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Заходи

Термін виконання

Акредитація освітніх програм першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма Менеджмент
Спеціальність 073 Менеджмент
Галузь знань07 Упрвління та адміністрування
Освітньо-професійна програма Міжнародне
право
Спеціальність 293 Міжнародне право
Згідно з графіком
Галузь знань 29 Міжнародні відносини
прийняття заяв про
Освітньо-професійна програма Інженерія
акредитацію
програмного забезпечення
освітніх програм у
Спеціальність 121 Інженерія програмного
2022/2023н.р.
забезпечення
Національним
Галузь знань12 Інформаційні технології
агентством із
Освітньо-професійна програма Інформаційні
забезпечення
системи та технології
якості вищої освіти
Спеціальність126 Інформаційні системи та
технології
Галузь знань12 Інформаційні технології
Освітньо-професійна програма Журналістика
Спеціальність 061 Журналістика
Галузь знань 06 Журналістика
Акредитація освітніх програм другого (магістерського)
рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма Публічне
управління та адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління та
адміністрування
Згідно з графіком
Галузь знань 28 Публічне управління та
прийняття заяв про
адміністрування
акредитацію
Освітньо-професійна програма Менеджмент освітніх програм у
Спеціальність073 Менеджмент
2022/2023н.р.
Галузь знань07 Управління та
Національним
адміністрування
агентством із
забезпечення
Освітньо-професійна програма Інженерія
якості вищої освіти
програмного забезпечення
Спеціальність 121 Інженерія програмного
забезпечення
Галузь знань12 Інформаційні технології
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Навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Терміни
проведення

Заходи
Консультативний моніторинг навчальних
програм освітніх компонент/навчальних
дисциплін; силабусів освітніх
компонент/навчальних дисциплін;
електронних освітніх ресурсів для освітніх
компонент; навчально-методичних комплексів
освітніх компонент/навчальних дисциплін
(сторінка кафедри офіційного сайту ХДУ –
посилання, платформа KSU Online)
Експертування (рецензування) навчальнометодичних видань з подальшим отриманням
рекомендаційного грифу вченої ради
університету
Моніторинг навчальних і навчальнометодичних видань, що отримали
рекомендаційний гриф вченої ради ХДУ
(наявність видань у Науковій бібліотеці та
Інституційному репозитарію ХДУ, ISBN видання)
Підготовка графіків освітнього процесу,
навчальних та робочих навчальних планів
відповідно до освітніх програм за всіма
рівнями та формами навчання
Методичне забезпечення і консультування
щодо відкриття/розроблення/затвердження/
перегляду/оновлення/ оприлюднення освітніх
програм першого (бакалаврського), другого
(магістерського) рівнів вищої освіти
Оновлення даних у розділі «Освітня діяльність»
модулів «Освітні програми», «Навчальні та
робочі навчальні плани», «Документи ЗВО,
якими регулюється освітній процес»,
«Ліцензія», «Сертифікати про акредитацію»
офіційного сайту ХДУ
Внутрішня експертиза освітніх програм
першого (бакалаврського), другого
(магістерського) та третього (освітньонаукового) рівнів вищої освіти
Координація роботи структурних підрозділів,
гарантів і завідувачів кафедр щодо підготовки
відповідних матеріалів у процесі ліцензування
спеціальностей, акредитації освітніх програм
та здійснення організаційних заходів щодо
забезпечення роботи експертних груп під час
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вересень-листопад
2022,лютий-квітень
2023

протягом
навчального року

грудень 2022,
червень 2023

протягом
навчального року

протягом
навчального року

протягом
навчального року

протягом
навчального року

протягом
навчального року

9.

10.

11.

12.

проведення акредитаційної експертизи
Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти
Координація роботи гарантів, членів робочої
групи з розробки освітніх програм, груп
забезпечення освітніх програм щодо
підготовки відомостей про самооцінювання
освітніх програм, що подаються для
акредитаційної експертизи Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти
Проведення засідань науково-методичної ради
ХДУ
Підготовка/оприлюднення науковопедагогічними працівниками на електронній
платформі KSU Online презентаційних
матеріалів вибіркових освітніх
компонент/навчальних дисциплін циклів
загальної та професійної підготовки
Адміністрування процесів вибору,
опрацювання електронних заяв здобувачів
вищої освіти та формування навчальних груп з
вивчення вибіркових освітніх компонент/
навчальних дисциплін циклів загальної та
професійної підготовки за всіма рівнями вищої
освіти та формами навчання

Організація затвердження програм атестації
здобувачів вищої освіти за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським)
13.
рівнями вищої освіти, моніторинг наявності
оприлюднених програм на сторінках
кафедр/факультетів офіційного сайту ХДУ

протягом
навчального року

третій четвер
кожного місяця
вересень 2022,
квітень 2023

вересень-жовтень
2022,
квітень-травень
2023
другий
(магістерський)
рівень вищої освіти –
жовтень 2022,
перший
(бакалаврський)
рівень вищої освіти –
березень 2023

Відвідування відкритих занять науковопедагогічних працівників, які беруть участь у
14. конкурсному відборі при заміщенні вакантних
посад/які претендують на присвоєння вчених
звань

протягом
навчального року

Процедура замовлення, виготовлення, видачі
15. та обліку документів про вищу освіту (диплом,
додаток до диплома)

вересень-грудень
2022,
березень-червень
2023

Створення/оприлюднення (канал You Tube
ХДУ, електронна платформа KSU Online)
16.
відеоконтенту освітніх компонент/навчальних
дисциплін
Підготовка/впровадження в освітній процес
17.
сертифікатних програм
Координація роботи щодо підготовки
18.
альманаху «Магістерські студії»
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протягом
навчального року
протягом
навчального року
вересень-жовтень
2022

Внутрішня система забезпечення якості освіти
№

1.

2.

3.

Терміни
виконання

Заходи
1. Моніторинг і перегляд освітніх програм
Проведення аналізу результатів акредитації освітніх
програм першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти у 2022/2023 н.р.
Проведення анонімного опитування здобувачів
першого
(бакалаврського)
та
другого
(магістерського) рівнів вищої освіти щодо критеріїв
якості освітніх програм та аналіз результатів
Проведення анонімного опитування здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
щодо критеріїв якості освітньо-наукових програм та
аналіз результатів

упродовж
навчального
року
груденьсічень
лютийберезень

упродовж
4.
навчального
року
2. Моніторинг якості знань та опитування здобувачів вищої освіти
Проведення аналізу та затвердження результатів
жовтень,
5. літньої та зимової заліково-екзаменаційних сесій на
квітень
науково-методичній раді університету
упродовж
6. Проведення ректорських зрізів знань здобувачів
навчального
року
Проведення анонімного опитування здобувачів всіх
лютий,
7. рівнів вищої освіти за результатами вивчення
червень
освітніх компонентів та аналіз результатів
Проведення анонімного опитування здобувачів всіх
упродовж
8. рівнів вищої освіти щодо якості організації та навчального
змістового наповнення практик та аналіз результатів
року
Проведення анонімного опитування здобувачів всіх
9. рівнів вищої освіти щодо задоволеності освітнім
грудень
середовищем та аналіз результатів
Проведення анонімного опитування здобувачів всіх
рівнів вищої освіти щодо форм контрольних заходів,
10.
березень
системи та критеріїв оцінювання результатів
навчання та аналіз результатів
3. Моніторинг якості кадрового складу
Визначення рейтингових показників діяльності НПП,
лютий11. кафедр, факультетів за підсумками календарного
травень
року
Верифікація
листів
оцінювання
науковоупродовж
12. педагогічного персоналу при проходженні конкурсів навчального
на посади
року
Проведення опитування випускників щодо критеріїв
якості освітніх програм та аналіз результатів
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13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

Проведення онлайн опитувань «Викладач очима
упродовж
студентів» і підготовка відповідних матеріалів до навчального
засідання конкурсної комісії
року
Анкетування
науково-педагогічного
персоналу
упродовж
університету щодо їх основних соціальних та навчального
виробничих аспектів роботи
року
4. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
плагіату в наукових дослідження здобувачів вищої освіти
Організація інформування здобувачів вищої освіти
всіх рівнів і форм навчання про Кодекс академічної
вересеньдоброчесності здобувача вищої освіти ХДУ та
жовтень
процедуру перевірки на плагіат робіт в очній,
дистанційній або змішаній формі
Організація
процедури
підписання
Кодексу
академічної доброчесності здобувача вищої освіти
ХДУ здобувачами вищої освіти всіх рівнів і форм
жовтеньнавчання, які вступили до Херсонського державного
листопад
університету в 2022 році або поновилися на
навчання
Організація
процедури
підписання
Кодексу
академічної доброчесності науково-педагогічного
жовтеньпрацівника
ХДУ
(штатними
працівниками
і
листопад
зовнішніми сумісниками), які прийняті на роботу з
вересня 2022 року
Організація
проведення
тижня
академічної
листопад
доброчесності
Проведення
аналізу
результатів
перевірки
листопад,
кваліфікаційних
робіт
здобувачів
другого
квітень
(магістерського) рівня вищої освіти на плагіат
Проведення
аналізу
результатів
перевірки
кваліфікаційних
робіт
здобувачів
першого
травень
(бакалаврського) рівня вищої освіти на плагіат
Проведення аналізу результатів перевірки курсових
протягом
робіт здобувачів першого (бакалаврського) та
навчального
другого (магістерського) рівнів вищої освіти на
року
плагіат
протягом
Підготовка матеріалів для засідання комісії з питань
навчального
академічної доброчесності
року
протягом
Координація роботи факультетських комісій з питань
навчального
академічної доброчесності
року
Перевірка протоколів засідань кафедр, науково1 раз на
методичних та вчених рад факультетів щодо розгляду
навчальний
питань
дотримання
принципів
академічної
рік
доброчесності
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5. Управління інформацією (інформаційний менеджмент)
в політиці забезпечення якості
Реалізація принципів забезпечення якості освіти на
протягом
25. факультетах із залученням помічників деканів із навчального
забезпечення якості освіти
року
Розроблення та перегляд системи індикаторів, що
протягом
26. характеризують стан якості освітньої діяльності та навчального
якості вищої освіти в університеті
року
Моніторинг дотримання принципів ESG у внутрішній
протягом
27. системі забезпечення якості освіти освітніх програм навчального
всіх рівнів освіти
року
Оперативне реагування на виявлені порушення
протягом
28. законодавчих норм щодо організації освітнього навчального
процесу в університеті
року
Оприлюднення інформації про результати роботи
протягом
29. відділу забезпечення якості освіти на офіційній навчального
сторінці відділу
року
6. Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти та міжнародними агентствами з акредитації
Проведення консультацій для гарантів освітніх
протягом
30. програм та НПП за найкращими практиками та навчального
результатами акредитаційних експертиз
року
Залучення НПП і здобувачів вищої освіти до участі у
протягом
31. тренінгах для кандидатів в експерти із забезпечення навчального
якості вищої освіти
року
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Науково-дослідна робота
№
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

1.

2.
3.
4.

Терміни
проведення

Заходи
Науково-організаційні заходи
Оперативні наради з помічниками деканів
факультетів з наукової роботи
Засідання разових спеціалізованих учених рад із
захисту дисертацій
Засідання науково-технічної ради університету
Виконання науково-дослідних робіт
(держбюджетних / госпдоговірних / ініціативних)
Засідання редколегій наукових фахових видань
університету
Організація роботи науково-дослідних лабораторій
на кафедрах
Звітування кафедр про підсумки наукової діяльності
в 2022 р. і планування її на 2023 р.
Формування звіту про наукову та науково-технічну
діяльність університету за 2022 рік
Подання реєстраційних та облікових документів до
УкрІНТЕІ (м. Київ)
Формування тематичного плану НДР університету
на 2023 рік
Конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і
розробок, що виконуються за рахунок видатків
загального фонду державного бюджету
Конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і
розробок молодих учених, що виконуються за
рахунок видатків загального фонду державного
бюджету
Організація стажування й підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників університету
Проведення Днів науки в університеті
Наукові заходи міжнародного рівня
Міжнародна науково-практична конференція
«Стратегічні пріоритети розвитку економіки,
менеджменту, сфери обслуговування та права в
умовах інтеграційних процесів»
Міжнародна науково-практична конференція
«Філософсько-світоглядний вимір сучасності:
міжгалузеві диспути»
Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритетні напрями гуманітарних i соціальнокомунікаційних досліджень»
Міжнародна конференція здобувачів вищої освіти i
молодих учених «Соціально-психологічні технології
розвитку особистості»
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щомісяця
другий вівторок
за окремим
графіком
за окремим
графіком
протягом року
за окремим
графіком
протягом року
листопадгрудень
грудень 2022 –
січень 2023
протягом року
січень
відповідно до
наказу МОН
України
відповідно до
наказу МОН
України
протягом року
травень
03-04
листопада
2022 року
17-18 листопада
2022 року
1-2 грудня
2022 року
06-07 квітня
2023 року

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наукові заходи всеукраїнського рівня
Усеукраїнська конференція здобувачів ВО i молодих
учених «Інноваційні технології навчання природничоматематичних дисциплін у закладах освіти»
Усеукраїнська науково-практична конференція
(з міжнародною участю) «Інтеграція науки i практики в
умовах модернізації спеціальної освіти України»
Усеукраїнська науково-практична конференція
(з міжнародною участю) «Актуальні проблеми
мистецької освіти в системі вищої школи»
Усеукраїнська науково-практична конференція
(з міжнародною участю) «Теоретичні і практичні аспекти
у фізичній терапії та ерготерапії»
Усеукраїнська науково-практична конференція «Форми
дистанційної роботи під час підготовки здобувачів
природничих спеціальностей»
Усеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи розвитку хореографічного
мистецтва»
Усеукраїнська науково-практична конференція
«Медико-біологічні аспекти відновлення здоров’я
людини після воєнних дій»
Усеукраїнська науково-практична конференція
(з міжнародною участю) «Фребелівська педагогіка в
сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи»
VI Всеукраїнська наукова конференція здобувачів
вищої освіти i молодих учених «Актуальні проблеми
історії та археології: регіональний та глобальний вимір»

06-07 жовтня
2022 року
23-24 жовтня
2022 року
10-11 листопада
2022 року
08-09 грудня
2022 року
24-25 січня
2023 року
16-17 березня
2023 року
13-14 квітня
2023 року
20-21 квітня
2023 року
11-12 травня
2023 року

Усеукраїнська науково-практична конференція
«Формування фахових компетентностей в учителів
25-26 травня
10.
шкільних навчальних курсів «Здоров’я, безпека та
2023 року
добробут» та «Біологія»
Усеукраїнська науково-практична конференція
08-09 червня
11. (з міжнародною участю) «Українська географія у
2023 року
викликах війни»
Діяльність ради наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених
Засідання ради наукового товариства студентів,
друга середа
1.
аспірантів, докторантів і молодих учених ХДУ
місяця, 15.00
Організація роботи студентів у складі наукових
2.
жовтень
об’єднань на кафедрах університету
Дистанційний курс наукового товариства студентів,
3. аспірантів, докторантів і молодих учених ХДУ «Наука для протягом року
молоді»
Участь у заходах Ради молодих учених при Міністерстві
4.
протягом року
освіти і науки України
5. Осінній науковий кемп (проведення наукових заходів
жовтень
факультетськими науковими товариствами)
6. Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських
жовтеньнаукових робіт з галузей знань і спеціальностей
грудень
7. Підготовка електронного збірника наукових праць
грудень
студентів «Студентські наукові студії»
8. Науковий пікнік (спільно з ЗВО Херсона та Іванотравень
Франківська)
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Музейно-архівний центр
№

Терміни
проведення

Заходи

1.

Засідання ради музейно-архівного центру

за окремим
графіком

2.

Засідання експертної комісії

за окремим
графіком

3.

Оглядові екскурсії «Від Юр’ївського вчительського
протягом року
інституту до Херсонського державного університету»

4.

Online-проєкти:
– «ХДУ – 105!»
– «Поети і письменники — випускники ХДУ»
– «Вони захищали Батьківщину»
– «Професори – наукова гордість ХДУ»
– «Книга пам’яті»
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листопад
березень
травень
травень
протягом року

Наукова бібліотека ХДУ
Організаційні заходи
№
1.

Термін
виконання

Заходи
Електронна реєстрація користувачів
Здобувачі
всіх
років
навчання
першого
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів
вищої освіти всіх напрямів підготовки

2.
3.

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти
Засідання бібліотечної ради.
Засідання методичної ради.

жовтеньлистопад
1-25 жовтня
щоквартально
щоквартально

Науково-організаційна робота
Термін
виконання

№

Заходи

1.

Усеукраїнська науково-практична конференція
«Створення інформаційного простору ЗВО за
допомогою інформаційних технологій»
Семінар «Інформаційна грамотність та ресурси
НБ ХДУ».
Здобувачі
1
року
навчання
першого
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів
вищої освіти всіх напрямів підготовки

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти
Практичний семінар з відповідальними про
передавання до НБ ХДУ кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти:
- СВО бакалавр усіх напрямів підготовки
- СВО магістр усіх напрямів підготовки
Семінари-тренінги
«Особливості
роботи
з
програмними засобами перевірки на плагіат
Unichek та Strikeplagiarism»
Семінар-тренінг ««Аналізуємо звіт перевірки на
плагіат»
Семінар-тренінг «Ефективні способи пошуку в
базах
даних
Scopus,
Web of Science,
Core
Collektion»
Практичний
семінар
«Електронний
архіврепозитарій наукових публікацій учених і
здобувачів
вищої
освіти
Херсонського
державного університету eKhSUIR для підтримки
відкритої науки»
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квітень

за окремим
розкладом
за окремим
розкладом

квітень
жовтень
грудень
квітень
лютий
квітень
квітень

травень

Інформаційне забезпечення освітнього процесу
Термін
виконання

№

Заходи

1.

Моніторинг
книгозабезпеченості
освітніх
дисциплін за освітніми програмами
Створення
інформаційних
ресурсів
на
вебсторінці Наукової бібліотеки
Моніторинг навчальних і навчально-методичних
видань, що отримали рекомендаційний гриф
вченої ради університету (наявність видань у НБ
та інституційному репозитарії ХДУ, ISBN видання)

2.
3.

протягом року
протягом року
протягом року

Формування та збереження документного ресурсу
№
1.

Заходи
Створення довідкового апарату

Термін
виконання
протягом року

Науково-інформаційна робота
Термін
виконання

№

Заходи

1.

Оброблення
метаданих
та
поповнення
інституційного репозитарію EKSUIR
Реферування
наукових
фахових
видань
університету
Організація
доступу
та
консультування
користувачів щодо можливостей використання
баз даних Web of Science та Scopus
Визначення та генерування ідентифікаторів DOI
для наукових фахових видань університету
Перевірка академічних текстів на текстові збіги
Науково-інформаційний
супровід
наукових
фахових видань університету
Координація роботи та редагування профілів
науково-педагогічних працівників, кафедр і
факультетів університету в електронному сервісі
рейтингування PUBLICATION
Консультування науковців щодо створення та
активації авторських профілів
Консультування та інформування науковців про
пошук журналів, що індексуються НБД Sсopus,
Web of Science

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

Науково-бібліографічна робота
№

Заходи

Термін
виконання

1.

Підготовка
до
видання
бібліографічного
покажчика «Нова українська школа»

лютий

Довідково-інформаційна робота
№
1.
2.
3.

Термін
виконання

Заходи
Бібліографічне інформування користувачів:
- індивідуальне
- групове
Консультації з питань архівування в EKSUIR
Індексування за УДК наукових праць

протягом року
щоквартально
протягом року
протягом року

Культурно-просвітницька робота
№

Заходи

Термін
виконання

1.

Віртуальні
виставки
(вебсторінка
Наукової
бібліотеки):
1. Етапи розвитку університетської науки (до
105-річниці ХДУ).
2. Новітні дослідження викладачів університету.

жовтень
листопад
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Докторантура та аспірантура
Терміни
проведення

№

Заходи

1.

Додатковий прийом заяв та документів на
підготовку в аспірантурі за кошти фізичних та
юридичних осіб
Прийом заяв та документів на підготовку в
докторантурі за кошти фізичних та юридичних осіб
Вступні іспити до аспірантури

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Укладання договорів про навчання в аспірантурі
зі здобувачами третього (освітньо-наукового
рівня вищої освіти денної, вечірньої та заочної
форм навчання
Загальні збори здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти 2, 3, 4 років
підготовки
Річна атестація кафедрами та вченими радами
факультетів
здобувачів
наукового
ступеня
доктора наук та третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти ступеня доктора філософії
Загальні збори здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти 1 року підготовки
Початок навчальних занять 1 семестру:
для аспірантів 1-2 років навчання
Подання заявок на підготовку в аспірантурі та
докторантурі на 2023/2024 навчальний рік
Затвердження на вченій раді університету тем
дисертаційних
робіт
здобувачів
наукового
ступеня доктора наук та третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти ступеня доктора
філософії 1 року підготовки
Проведення зимової екзаменаційно-залікової
сесії
для
здобувачів
третього
(освітньонаукового) рівня вищої освіти:
- 1 року підготовки всіх форм навчання;
- 2 року підготовки всіх форм навчання
Ліквідація
академічної
заборгованості
екзаменаційно-залікової
сесії
здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня:
- 1 року підготовки всіх форм навчання;
- 2 року підготовки всіх форм навчання
Початок навчальних занять 2 семестру для
аспірантів 1 і 2 років навчання
Проведення процедури обрання здобувачами
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
1 року підготовки дисциплін вільного вибору
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26 серпня –
02 вересня
01 вересня –
14 вересня
12 вересня –
16 вересня
21 вересня –
23 вересня
09 вересня

до 27 вересня
05 жовтня
10 жовтня
21 листопада –
25 листопада
до 01 грудня

12 грудня –
23 грудня

23 січня –
25 січня
30 січня
лютий

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

Настановна
конференція
з
аспірантської
практики
здобувачів
третього
(освітньонаукового) рівня вищої освіти 2 року підготовки
Аспірантська практика здобувачів третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2 року
підготовки
Підготовка звітної документації та складання
заліку з аспірантської практики здобувачами
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
2 року підготовки
Весняна атестація здобувачів наукового ступеня
доктора наук та третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти ступеня доктора філософії всіх
років підготовки кафедрами та вченими радами
факультетів
Проведення літньої екзаменаційно-залікової сесії
для здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня:
- 1 року підготовки всіх форм навчання;
- 2 року підготовки всіх форм навчання
Ліквідація
заборгованості
екзаменаційнозалікової сесії здобувачів третього (освітньонаукового) рівня:
- 1 року підготовки всіх форм навчання;
- 2 року підготовки всіх форм навчання
Канікули аспірантів усіх форм навчання
Організація та проведення захисту дисертації на
здобуття ступеня доктора філософії в разових
спеціалізованих вчених радах
Прикріплення
здобувачів
для
написання,
завершення або передзахисту дисертації за
кошти фізичних та юридичних осіб
Рух контингенту аспірантів та докторантів
(поновлення, переведення, подовження, зміни
форм навчання тощо)
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02 березня
06 березня –
17 березня
20 березня –
24 березня

травень

29 травня –
9 червня

19 червня –
23 червня
1 липня –
31 серпня
протягом року
протягом року
1 липня –
30 серпня

Університетська школа професійного розвитку
№

Заходи

1.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників у 3BO та наукових установах України i
за кордоном
Стажування науково-педагогічних працівників у
3BO та наукових установах України i за кордоном
Навчальні ceciï для науково-педагогічних
працівників університету в межах
Університетської школи професійногорозвитку
(за програмами стажування)
Семінари-консультаці] із завідувачами кафедр
університету з питань організації та підвищення
ефективності НДР (модератори С. Омельчук,
В. Блах)
Семінар-тренінг «Розвиток інформаційних
компетенцій (робота з інформаційними
ресурсами, інформаційна культура та академічне
письмо) (модераторки Ю.Юріна, Н. Арустамова)
Семінар-обмін досвідом з реалізації підходів до
імплементації принципів академічної
доброчесності в освітнє та наукове середовище
(модератори Ю.Юріна В. Блах)
Семінар-обмін досвідом з реалізації підходів до
імплементації принципів академічної
доброчесності в освітнє та наукове середовище
(модератори Ю.Юріна В. Блах)
Семінар-тренінг «Інструменти та способи
мотивування здобувачів освіти до доброчесної
поведінки» (модератор Ю.Юріна)
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників у 3BO та наукових установах України i
за кордоном
Стажування науково-педагогічних працівників у
3BO та наукових установах України i за кордоном
Навчальні ceciï для науково-педагогічних
працівників університету в межах
Університетської школи професійногорозвитку
(за програмами стажування)

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
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Термін
виконання
за окремим
графіком
за окремим
графіком
за окремим
графіком
жовтень,
березень
березень

квітень

квітень

травень
за окремим
графіком
за окремим
графіком
за окремим
графіком

Міжнародна діяльність
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Термін
виконання

Заходи

Надання консультацій здобувачам вищої освіти,
співробітникам та науково-педагогічному персоналу
університету щодо подання проектних заявок на протягом року
грантові програми, стипендії, навчання та стажування
за кордоном.
Організація та проведення інформаційних зустрічей зі
здобувачами вищої освіти та помічниками деканів з
протягом року
міжнародної
роботи
щодо
стипендіальних
можливостей та програм академічної мобільності.
Підготовка та подавання проєктної заявки за напрямом
протягом
Віртуальні обміни у сфері вищої освіти та молоді
вересня 2022
програми Еразмус +.
Подавання заявки на конкурс спільних українськолатвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у вересень 2022
2023-2024 рр.
Підготовка та подавання проєктної заявки на участь в
програмі
польсько-української співпраці Фундації вересень 2022
польської науки (FNP).
Розширення співпраці з Поморською Академією в
м. Слупськ за програмою «Подвійний диплом»:
протягом
підписання договорів про співпрацю за розширеним
вересня переліком
спеціальностей,
спільне
розроблення жовтня 2022
протоколів еквівалентності.
Пошук партнерів та підготовка документів для подачі
протягом
заявки
за напрямом Проєкти на організацію
жовтня 2022
мобільності у сфері вищої освіти програми Еразмус +.
Організація та проведення зборів із здобувачами
вищої освіти першого курсу щодо діяльності відділу
протягом
міжнародних
ініціатив
та
проєктної
діяльності, жовтня 2022
можливостей академічної мобільності.
Семінари для співробітників та науково-педагогічних
жовтеньпрацівників ХДУ з підготовки проєктних заявок за
листопад 2022
програмою Еразмус +.
Групові консультації з напряму Жан Моне програми протягом січня
Еразмус+ проєктних команд ХДУ.
2023
Подавання проєктних заявок від ХДУ за напрямом Жан
лютийМоне програми Еразмус +.
березень
Участь у проєкті «Ініціатива Єднання» Cormack
Consultancy
Group
у
співпраці
з
Кентським протягом року
Університетом (Велика Британія).
Участь в інформаційних заходах, тренінгах, семінарах,
групових консультацій Національного офісу Еразмус + в протягом року
Україні.
Організація та проведення нарад із помічниками
двічі на місяць
деканів факультетів із міжнародного співробітництва на
по середу
чолі з проректоркою з міжнародної, соціально49

15.

гуманітарної й науково-педагогічної роботи щодо
розширення співробітництва із закордонними 3BO,
науковими та дослідницькими центрами, установами;
розроблення та реалізації міжнародних проєктів.
Проведення конкурсного відбору студентів ХДУ на
участь в академічній мобільності до Університету
Альпен-Адрія в м. Клагенфурт (Республіка Австрія) за
програмами Еразмус+, Joint Study.

протягом
жовтня 2022/
травня 2023

16. Проведення конкурсного відбору студентів ХДУ на
протягом
участь в академічній мобільності до Університету імені жовтня 2022/
Адама Міцкевича (Республіка Польща).
травня 2023
17. Проведення конкурсного відбору студентів ХДУ на
протягом
участь в академічній мобільності до Поморської жовтня 2022/
Академії у м. Слупськ (Республіка Польща).
травня 2023
18. Організація,
супровід
та
підготовка
необхідної
документації для участі здобувачів вищої освіти в
програмах академічної мобільності, навчання за
програмою «Подвійний диплом» на базі іноземних
ЗВО-партнерів згідно з наявними угодами про
співпрацю a6o інших організацій (надання необхідних
протягом року
документів партнерам за запитом, проведення зборів зі
студентами, консультації, допомога в заповненні
візових анкет, збір необхідних документів для подачі на
візу,
оформлення
внутрішньої
документації,
проведення інструктажів, надання підтримки щодо
трансферу та перебування).
19. Організаційна підготовка до відзначення Дня Європи
2023 у ХДУ та проведення тематичних заходів відділом
протягом
міжнародних ініціатив та проєктної діяльності спільно з
травня
Інформаційним центром ЄC при ХДУ.

1.

2.

3.
4.

5.

Робота Офісу іншомовної освіти
Організація інформаційних зустрічей зі здобувачами
вищої освіти, співробітниками, науково-педагогічним
протягом
персоналом університету та учнями закладів загальної
року
середньої освіти щодо освітніх послуг і курсів з
іноземних мов Офісу іншомовної освіти
Проведення набору слухачів на іншомовні курси й
протягом
тестувань на визначення рівня володіння мовою
вересня 2022,
лютого 2023
Проведення засідань English Speaking Club для
раз на
здобувачів вищої освіти університету
тиждень
Заняття з інтенсивного курсу англійської мови й
інтенсивного курсу турецької мови для здобувачів за окремим
вищої освіти та співробітників і науково-педагогічного
графіком
персоналу університету
Заняття з англійської мови для учнів закладів загальної за окремим
середньої освіти
графіком
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6.

7.
8.
9.

Проведення серії вебінарів з підготовки до складання
іспитів з англійської мови (МКТ/ЄВІ) для вступників до
магістратури
Заняття з підготовки до складання іспитів з англійської
мови (МКТ/ЄВІ) для вступників до магістратури
Проведення серії вебінарів з академічної англійської
мови для здобувачів вищої освіти та співробітників і
науково-педагогічного персоналу університету
Організація
та
проведення
профорієнтаційних
зустрічей з учнями закладів загальної середньої освіти
у форматах English Learning Workshop та English
Speaking Club
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протягом
грудня 2022/
червня 2023
за окремим
графіком
протягом
грудня 2022 /
квітня 2023
протягом
травня і
червня 2023

Розвиток цифрової інфраструктури університету
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Заходи
Модернізація мережі університету тимчасово
переміщеного університету
Монтажні роботи
Робота з логічною структурою мережевого
обладнання
Підключення користувачів
Поточні зміни модернізації по існуючим
інформаційним системам університету:
ІАС, Абітурієнт, Сайт ХДУ, Бібліотека, KSU Online,
сайти фахових видань
Відновлення паролів, облікових записів та
вирішення проблем з доступами
Реєстрація користувачів у домені університету
Установка програмного забезпечення за вимогою
користувачам
Адміністрування серверів та серверів баз даних

Терміни
виконання
На час
військового стану
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
На час
військового стану
На час
військового стану
На час
військового стану
На час
військового стану
На час
військового стану

Супровід та підтримка локальної мережі,
VPN тунелів, внутрішніх каналів зв'язку
Профілактика серверів, обслуговування
мережевого обладнання. Підтримка
протягом року
працездатності доменних зон, робота з
реєстраторами
Робота з внутрішньою та зовнішньою
протягом року
документацією
Надання віддалених доступів до мережі
На час
університету засобами VPN. Налаштування
військового стану
доступів користувачам
Консультація щодо реєстрації та створення курсів
На час
у системі дистанційного навчання «KSU Online»
військового стану
Консультація щодо реєстрації та наповнення у
протягом року
системі «KSU 24»
Консультація щодо ведення та наповнення
протягом року
системи «Студмістечка»
Консультація щодо ведення та наповнення
протягом року
системи «Віртуальний музей»
Проведення анонімного анкетування студентів
денної форми навчання з питань організації
протягом року
навчально-виховного процесу університету
Створення опитування дисциплін вільного вибору
протягом року
засобами платформи «KSU Online»
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17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Створення курсів ОП для проведення опитувань
дисциплін вибіркової компоненти за фахом
засобами платформи «KSU Online»
Створення гугл форм опитування здобувачів
першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти денної форми
навчання за освітніми компонентами
Створенная гугл форм для необхідності відділів у
служб
Створення облікових записів для роботи із
сервісом електронного листування Office 365 та
Google Workspace для студентів 1 курсів та 1 курсів
магістратури
Створення облікових записів для роботи із
сервісом електронного листування Office 365 та
Google Workspace
Консультація щодо наповнення сайтів фахових
видань на платформі OJS
Збирання фото-матеріалів для ресурсу
photo.kspu.edu
Розробка макетів сертифікатів, грамот, листівок
Технічний супровід засідань разової
спеціалізованої ради
Видача прав для зберігання відеозаписів Zoom
науково педагогічних працівників
Технічне адміністрування фейсбук-сторінки
університету та груп швидкої комунікації у Viber,
Telegram
Розгортання проєктів студентів та викладачів на
серверах університету
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протягом року

протягом року
протягом року
протягом року

протягом року
протягом року
На час
військового стану
протягом року
протягом року,
за необхідністю
На час
військового стану
протягом року
протягом року

Соціально-гуманітарна робота
№

Заходи

1.

Університетське свято "День знань"

2.

Робота зі студентським активом:
- довибори студентських рад факультетів
- конференція студентського парламенту ХДУ
- засідання студентського парламенту
- збори-зустріч ректорату зі студактивом ХДУ
- проведення спільних засідань і заходів із
представниками студентського
самоврядування ПНУ ім. Василя Стефаника
Засідання Гуманітарної ради

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Проведення профорієнтаційних заходів серед
закладів освіти м. Херсона та області
(відеоконференції, робота з інтернет-ресурсами,
опитування, підготовка відеороликів, Школи
лідера, онлайн-екскурсії до вишу тощо.
Робота зі стейкхолдерами та випускниками:
- Форум Асоціації випускників ХДУ
- Форум «Студент-Випускник-Роботодавець»
(онлайн зустріч випускників із здобувачами
випускних курсів)
- День випускника факультету (онлайн зустріч з
відомими випускниками у рамках професії)
- День професії (із залученням випускників та
стейкхолдерів)
- День кар'єри, Ярмарок вакансій
Онлайн екскурсії до музеїв міста, країни, світу
Святкові заходи до 105-ї річниці ХДУ
Заходи до Міжнародного Дня студента
Благодійна акція до Дня святого Миколая
Участь у міських та обласних заходах,
присвячених державним святам
Заходи до Дня вшанування Героїв Революції
Гідності
Загальноуніверситетський профорієнтаційний
захід «День відкритих дверей у ХДУ»
62-й Фестиваль мистецтв «Молода хвиля-2023»
Благодійна акція до Дня Великодня
Заходи, присвячені Дню пам'яті та примирення
та Дню Перемоги над фашизмом у ІІ світовій
війні
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Терміни
проведення
вересеньжовтень
жовтень
жовтень
щовівторка
вересень,
березень
четвертої
середи
щомісячно
протягом року
(за окремим
графіком)

протягом року
на факультетах

упродовж
навчального року
листопад
листопад
грудень
протягом року
лютий
березеньтравень
квітень
квітень
травень

16.
17.
18.
19.

День вишиванки в ХДУ
Робота із соціальними категоріями студентів:
оновлення бази даних, перевірка довідок,
підготовка списку соціальних категорій
Проведення патріотичних
загальноуніверситетських заходів та флешмобів
у соціальних мережах
Спільні заходи з Бериславським фаховим
педагогічним коледжем ім. В.Ф.Беньковського та
Генічеським фаховим коледжом

травень
протягом року
протягом року
протягом року
(за окремим
планом)

Сектор «Український культурний центр»
Терміни
проведення

№

Заходи

1.

Творчі зустрічі першокурсників з херсонськими
поетами і письменниками до міжнародного Дня
грамотності
Захід до Дня українського козацтва "Рідна земле
моя, тикозацькою славою щедра”
Захід до Дня української писемності імови "Мова
моя – це душі джерело"
Літературно-творчий захід дорічниці Голодомору
"Дзвонипам’яті"
Літературно-творчий захід до Дня святого
Миколая, присвячений річниці від дня
народження херсонського поета, письменника
М.І. Братана
Заходи до Дня Соборності України
Зимовий цикл свят у народномукалендарі
(колядки, щедрівки), літературно-музичний захід
Захід до Міжнародного дня рідної мови
Літературно-музичний захід дорічниці
відомого поета, письменника, художника Т.Г.
Шевченка "На струнах Кобзаревоїдуші"
Захід до річниці Чорнобильської трагедії
"Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій
Землі"
Літературно-музичний захід до Дня матері

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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вересень
жовтень
листопад
листопад
грудень
січень
лютий
лютий
березень
квітень
травень

Сектор сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
№
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Терміни
проведення

Заходи

Укладання договорів про працевлаштування
випускників закладів вищої освіти для надання
до 10 жовтня
одноразової адресної грошової допомоги
Співпраця з підприємствами, установами та
організаціями (незалежно від форм власності), які
протягом року
можуть бути потенційними роботодавцями для
здобувачіввищої освіти івипускників
Проведення зустрічей зі здобувачами вищої
освіти випускних курсів з метоюроз’яснення
листопадзаконодавчих документів, що стосуються
квітень
працевлаштуваннявипускників та отримання
одноразової адресної грошовоїдопомоги
Проведення зустрічей випускників 2022/2023
грудень,
навчального року з роботодавцями в рамках «Днів
березенькар’єри», «Ярмарок вакансій»
травень
Організація та проведення роботи щодо
працевлаштування здобувачів вищої освіти у
період літніх канікул.Укладання договорів про
лютий - травень
співробітництво. Проведення зустрічей з
директорами дитячих оздоровчих закладів і
центрів
Моніторинг випускників, які отримали
одноразову адресну грошову допомогу та
працевлаштовані у заклади загальноїсередньої
лютий - квітень
освіти або заклади професійної (професійнотехнічної) освіти
Організація та проведення тренінгів, майстеркласів (написання резюме, як поводити себе під
протягом року
час співбесіди тощо)
Моніторинг випускників (бакалавріат,
вересеньмагістратура) щодо їх працевлаштування для
жовтень,
лютий-березень
визначення рейтингу університету
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Культурно-мистецький HUB ХДУ
№

Заходи

1.
2.

Засідання Художньої ради ХДУ
Планування культурно-мистецької роботи на рік
з органами студентського самоврядування
Організація роботи центру ХДУ-Івано-Франківськ

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Захід до Дня українського козацтва (створення)
відеороліків
Святкові заходи до 105-ї річниці з дня заснування
ХДУ
Заходи до Міжнародного Дня студента
Факультетський фестиваль мистецтв «Дебют» –
конкурс між академічними групами факультетів
Захід до Дня ЗСУ України
Заходи, присвячені святкуванню Дня соборності
України, Дня Єдності, Дня вшанування героїв
Революції гідності
Творчий конкурс «Голос»
Захід до Дня визволення Херсона від німецькофашистських загарбників
63-ій Фестиваль мистецтв ХДУ «Молода хвиля»
Благодійна акція до Великодня
Заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення
та Дню Перемоги над фашизмом у Другій
світовій війні
Захід до Дня вишиванки
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Терміни
проведення
1 раз на семестр
вересень
на період
тимчасового
переміщення
університету
14 жовтня
(дистанційно)
листопад
листопад
листопадгрудень
6 грудня
січень
лютий
лютий-березень
березень
квітень
квітень
травень
травень

Робота з економічного планування,
закупівель товарів, робіт, послуг
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Терміни
виконання

Заходи

Перевірка та коригування посадових окладів, ставок
погодинної оплати праці в системі ІАS науковопостійно
педагогічного персоналу
Внесення змін до програми IAS у відповідності до
директивних наказів:
постійно
- про зміни штатного розпису;
- про зміни навчального навантаження
Підготовка наказів про зміни штатного розпису,
перейменуванню посад та призначення
постійно
відповідальних за ведення табельного обліку у
підрозділах; рапорти, аналітичні та службові записки
Підготовка та підписання у Міністерстві освіти і
науки України штатного розпису університету на
2022 рік
2022-2023 рік
Проведення роботи щодо підготовки плану
2022 рік
закупівель в умовах воєнного стану
Підписання табелів:
- обліку робочого часу;
постійно
- погодинної роботи НПП
Розрахунок академічної різниці згідно з заявами
студентів, які навчаються за кошти фізичних та
постійно
юридичних осіб
Підписання:
- заяв співробітників ХДУ – працевлаштування
та звільнення;
постійно
- заяв співробітників ХДУ на участь у конкурсі на
заміщення вакантної посади;
- рапортів, службових подань співробітників ХДУ
Підготовка та передача до Обласного управління
статистики статистичного звіту з праці за формою
щомісяця та за
№ 1-ПВ Затверджено Наказом Держкомстату від
кожний квартал
10.06.2016 № 90
Підготовка вартості навчання для студентів, які
навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб на
2023 рік
2023-2024 н.р.
Здійснення розрахунків та підготовка до
постійно
затвердження калькуляцій згідно з рапортами
Робота з документами студентів ХДУ з числа дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
постійно
та дітей, які знаходяться під опікою (піклуванням)
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13.

Підготовка довідок про зміни до кошторису та плану
використань відповідно до службових записок по
перерозподілу коштів спеціального та загального
фондів, рахунку за дорученням
14. Підготовка та передача до Міністерства освіти і
науки України уточненого кошторису університету
за 2022 рік
15. Візування заяв студентів про переведення,
поновлення, або відрахування
16. Опрацювання господарських договорів, пов’язаних
з закупівлею товарів, робіт та послуг
17. Опрацювання інформації (листи, звернення,
фінансова інформація) структурних підрозділів:
Бериславського фахового педагогічного коледжу та
Генічеському фахового коледжу
18. Укладання договорів про навчання за кошти
фізичних (юридичних) осіб та договорів за кошти
держбюджету зі студентами, які вступають на
навчання у 2022-2023 навчальному році
19. Укладання договорів про навчання зі студентами,
які переводяться або поновлюються відповідно до
наказів навчального відділу
20. Візування заяв студентів про переведення,
поновлення, або відрахування
21. Рознесення у програмі ІАС вартості навчання згідно
з договорами про навчання
22. Надання консультацій та інформування студентів,
які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб
щодо несвоєчасного укладання договорів про
навчання та додаткових угод та з інших питань
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постійно

2023 рік
2022-2023
навчальний рік
постійно
постійно

2022-2023 н.р.
2022-2023
навчальний рік
2022-2023
навчальний рік
2022-2023
навчальний рік
2022-2023
навчальний рік

Редакційно-видавничий відділ
№

Термін
виконання

Заходи

1.

Підготовка та друк навчально-методичних видань
та навчально-методичних рекомендацій
викладачів університету
2. Випуск фахових видань ХДУ
3. Підготовка та друк матеріалів до наукових
конференцій
4. Виготовлення презентаційної продукції.
5. Підготовка та друк матеріалів до урочистостей,
присвячених Дню заснування ХДУ, інших
соціально-гуманітарних заходів університету
6. Виготовлення рекламної продукції відділів та
служб університету.
7. Сканування та створення електронних копій
технічних документацій.
8. Підготовка та друк бланкової продукції
університету.
9. Друкування роздаткового матеріалу для участі у
виставках.
10. Розробка та виготовлення журналів академічних
груп, навчальних карток студентів та ін. для
забезпечення освітнього процесу.
11. Робота з внутрішньою та зовнішньою
документацією
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протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
щомісяця
протягом року
протягом року
протягом року

Приймальна комісія
Терміни
виконання

№

Заходи

1.

Підготовка до вступної кампанії 2023 року:
- розроблення Правил прийому для здобуття
вищої освіти в ХДУ;
- визначення та внесення конкурсних
пропозицій до ЄДЕБО;
- підготовка інформації щодо обсягів
державного замовлення за СВО «бакалавр»,
«магістр», формування документів для участі у
конкурсі з відбору виконавців державного
замовлення;
- розроблення бланкової документації;
- підготовка наказів щодо складу
екзаменаційних комісій, технічних секретарів;
- надання інформаційних матеріалів, пов’язаних
з організацією прийому у 2023 році до
відповідних відділів і служб університету
Підготовка та розміщення на веб-сайті та
інформаційних стендах ХДУ інформації щодо
вступу для здобуття освіти.
Проведення профорієнтаційної та консультаційної
роботи з питань вступу для здобуття освіти в ХДУ,
підготовка та розповсюдження рекламних
матеріалів, виступи у ЗМІ.
Проведення засідань приймальної комісії ХДУ.
Участь у регіональних нарадах-семінарах з питань
організації вступної кампанії 2023 року.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Організаційна та консультативна діяльність
освітніх центрів «Крим-Україна» та «ДонбасУкраїна»
Забезпечення активності та актуальності модуля
«Вступна кампанія» в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти.
Організація та проведення прийому для здобуття
вищої освіти в ХДУ за ступенями вищої освіти
«бакалавр», «магістр» (денної та заочної форми
здобуття освіти).

Подання звіту до Міністерства освіти і науки
України про перебіг вступної кампанії та
результати зарахування до Херсонського
державного університету.
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Згідно з
термінами,
визначеними
МОН України

Протягом року

Протягом року
Протягом року
Відповідно до
графіку МОН
України
Протягом року
Протягом року
Відповідно до
Умов прийому для
здобуття освіти в
закладах вищої
освіти в 2023 році
та Правил
прийому для
здобуття освіти в
ХДУ у 2023 році
Відповідно до
графіку МОН
України

Студентське містечко
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Терміни
виконання

Заходи

Координація поселення до гуртожитків
Прикарпатского національного університету
постійно
ім. Василя Стефаника
Підготовка довідок щодо проживання студентів за
постійно
адресою гуртожитків
Підписання заяв співробітників СМ та студентів ХДУ
постійно
Підготовка аналізу основних економічних показників
за вимогою
діяльності студмістечка
Підготовка планів і звітів діяльності студмістечка
за вимогою
Висвітлення новин, святкові привітання на сторінках
постійно
студентського містечка в соцмережах та сайті ХДУ
Консультація студентів щодо проживання в
постійно
гуртожитку
Повернення до гуртожитків у Херсоні після нашої
до кінця року
Перемоги!
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Охорона праці та техніка безпеки
№

1.

Заходи
Проведення ІV ступеню адміністративногромадського контролю (обстеження умов
безпеки праці й безпеки життєдіяльності в
структурних підрозділах університету)

Проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці посадових осіб, які
2.
організують і контролюють виконання робіт
підвищеної небезпеки
Проведення навчання і перевірки знань з
3. питань охорони праці працівників, які зайняті на
роботах з підвищеною небезпекою
4. Проведення Дня охорони праці в Україні
Проведення обов'язкових періодичних
медичних оглядів працівників зайнятих у
5.
шкідливих умовах праці, а також таких, де є
потреба в професійному відборі
Перевірка готовності факультетів та інших
6. навчальних підрозділів університету до нового
2023-2024 навчального року
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Терміни
виконання
Щомісяця, кожний
вівторок.
У кожному
підрозділі не
рідше 1 разу на рік
Вересень –
грудень,
лютий – серпень
Жовтень –
грудень
Квітень
Квітень – травень

Серпень

Прикінцеві положення
План-регламент роботи Херсонського державного університету
визначає основні заходи, що відбуватимуться в закладі протягом
навчального року. Зміни й уточнення вносяться у двотижневий план
роботи університету, що затверджуються ректором. Перший проректор,
проректори, декани факультетів, керівники відділів і служб подають зміни,
уточнення, пропозиції до загального відділу до 12 та 28 числа кожного
місяця. Факультетські заходи регламентуються відповідно до планів роботи
факультетів.
У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської
федерації, окупацією м. Херсон та захопленням будівель та об’єктів
Херсонського державного університету тимчасово припинено діяльність
навчально-тренувального центру, ботанічного саду, СОТ «Буревісник».
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Календар на 2022/2023 н.р.
(відповідно до Плану-регламенту роботи ХДУ)
Вересень
Вт

Ср

Чт

1

2

3

4

А

Б

5

6

7

8

9

10

11

А

12

13

14

15

16

17

18

Б

19

20

21

22

23

24

25

А

26

27

28

29

30

Вт

Січень
Ср Чт Пт

А

Пт

Жовтень

Пн

Сб

Нд

Б
Пн

Сб

Б

Листопад

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

1

2

A

Б

3

4

5

6

7

8

9

А

10

11

12

13

14

15

16

Ср

Чт

Грудень

Пн

Вт

Пт

1

2

3

4

5

6

Б

Б

7

8

9

10

11

12

13

А

14

15

16

17

18

19

24

25

26

Б

17

18

19

20

21

22

23

Б

21

22

23

A

24

25

26

27

28

29

30

А

28

29

30

Б

31
Вт

Лютий
Ср
Чт
Пт

Вт

Березень
Ср
Чт
Пт

Нд

Пн

1

А

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

1

2

3

4

А

5

6

7

8

9

10

11

20

Б

12

13

14

15

16

17

18

27

А

19

20

21

22

23

24

25

Б

26

27

28

29

30

31

Пн

Вт

Ср

Квітень
Чт
Пт

Сб

Нд

1

2

Б
Сб

Нд

2

3

4

5

А

Сб

Нд

А
Пн

1

Пт

Сб

Нд

1

2

3

4

5

А

А

2

3

4

5

6

7

8

Б

6

7

8

9

10

11

12

Б

6

7

8

9

10

11

12

Б

3

4

5

6

7

8

9

Б

9

10

11

12

13

14

15

А

13

14

15

16

17

18

19

А

13

14

15

16

17

18

19

А

10

11

12

13

14

15

16

А

16

17

18

19

20

21

22

Б

20

21

22

23

24

25

26

Б

20

21

22

23

24

25

26

Б

17

18

19

20

21

22

23

Б

23

24

25

26

27

28

29

A

27

28

A

27

28

29

30

31

A

24

25

26

27

28

29

30

А

30

31

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Пт

Сб

Нд

A

1

2

3

4

5

6

7

Б

Б

8

9

10

11

12

13

14

А

5

6

7

А

15

16

17

18

19

20

21

Б

12

13

14

Б

22

23

24

25

26

27

28

А

19

20

А

29

30

31

Б

26

27

Б

Б

Травень

Червень

Б
Вт

4

5

Вересень
Ср Чт Пт

A
Б

Пн

А
Пн

6

7

Б

Сб

Вт

Ср

Липень
Пн

Пт

Сб

Нд

1

2

3

4

Б

8

9

10

11

А

3

4

5

6

7

15

16

17

18

Б

10

11

12

13

14

21

22

23

24

25

А

17

18

19

20

28

29

30

Б

24

25

26

27

А

31

Нд

1

2

3

8

9

10

А

11

12

13

14

15

16

17

Б

18

19

20

21

22

23

24

А

25

26

27

28

29

30
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Вт

Ср

Чт

Серпень

Чт

Пт

Сб

Нд

1

2

Б

1

2

3

4

5

6

8

9

A

7

8

9

10

11

12

13

15

16

Б

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

А

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Б

28

29

30

31

А

Чт
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