
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 30 березня 2020 року 

 

Про затвердження тематики, виконавців,  

наукових керівників, рецензентів кваліфікаційних  

робіт (проєктів) студентів СВО «магістр» (1,9 р.н.),  

«бакалавр» у 2019-2020 н.р. на денній та  

заочній формах навчання. 

 

Заслухавши інформацію проректора з навчальної та науково-

педагогічної роботи Тюхтенко Н.А. щодо затвердження тематики, 

виконавців, наукових керівників, рецензентів кваліфікаційних робіт 

(проєктів) студентів СВО «магістр» (1,9 р.н.), «бакалавр» у 2019-2020 н.р. на 

денній та заочній формах навчання, 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити тематику, виконавців, наукових керівників, рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів денної та заочної форм навчання 

СВО «магістр» (термін навчання 1 рік 9 місяців, 120 кредитів) у 2019-

2020 н.р. з урахуванням уточнень, поданих завідувачами кафедр.  

2. Затвердити тематику, виконавців, наукових керівників, рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів денної та заочної форм навчання 

студентів СВО «бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців, 240 кредитів) 

у 2019-2020 н.р. з урахуванням уточнень, поданих завідувачами кафедр. 

3. Затвердити тематику, виконавців, наукових керівників, рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів денної та заочної форм навчання 

та студентів ІІ курсу скороченого терміну навчання (термін навчання 1 рік 10 

місяців, 120 кредитів) у 2019-2020 н.р. з урахуванням уточнень, поданих 

завідувачами кафедр. 

4. Завідувачам кафедр до 09.04.2020 подати дистанційно 

(електронною поштою) керівниці навчального відділу Косяковій Т.О. витяги 

з протоколів засідань кафедр про затвердження тематики кваліфікаційних 

робіт усіх здобувачів вищої освіти, що виходять на атестацію здобувача 

вищої освіти у травні-червні 2020 року. 

5. Деканам факультетів, завідувачам загальноуніверситетських кафедр 

під час проведення експертизи кваліфікаційних робіт відповідно до Плану-

регламенту роботи ХДУ, звернути увагу на сучасність використаної 

термінології в представлених дослідженнях. 

6. Проректору з навчальної та науково-педагогічної роботи 

Тюхтенко Н.А. на засіданні науково-методичної ради ХДУ розглянути 

питання щодо актуальності визначення тематики кваліфікаційних робіт 

відповідно до сучасних вимог. 

7. За порушення принципів академічної доброчесності згідно з 

Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Херсонського державного університету, затвердженого наказом ректора 



університету від 02.02.2018 № 76-Д, відсторонити доцента кафедри 

англійської мови та методики її викладання Димитренко Л.В. від керівництва 

кваліфікаційними роботами та рецензування кваліфікаційних робіт. 

8. Доручити завідувачці кафедри англійської мови та методики її 

викладання Заболотській О.О. завершити роботу з наукового консультування 

кваліфікаційними роботами, якими керувала доцент Димитренко Л.В., та 

призначити нових рецензентів замість доцента Димитренко Л.В. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


