
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 22 лютого 2021 року (протокол № 11) 
 

Про реалізацію програм щодо міжнародної  

академічної мобільності студентів  

Херсонського державного університету 

 

Заслухавши інформацію проректорки з інноваційної, міжнародної та 

інвестиційної діяльності Кушнір Н.О. про реалізацію програм щодо 

міжнародної академічної мобільності студентів Херсонського державного 

університету,  

Вчена рада вирішила: 

1.1. Направити на навчання за Програмою «Подвійний диплом» до 

Поморської Академії у м. Слупськ (Республіка Польща) протягом II семестру  

2020/2021 н.р з 24.02.2021 по 30.06.2021 (дистанційна форма навчання)  

таких студентів педагогічного факультету: 

- Вовченко Альбіну Віталіївну – студентку 441 групи, спеціальність     

013 Початкова освіта;    

-  Гонту Марію Олександрівну – студентку 421 групи, спеціальність   

013 Початкова освіта; 

- Журавльову Аліну Олександрівну – студентку 441 групи, 

спеціальність 013 Початкова освіта;  

- Коробець Марину Андріївну – студентку 441 групи, спеціальність   

013 Початкова освіта; 

- Павленко Анастасію Станіславівну – студентку 401 групи, 

спеціальність 013 Початкова освіта; 

- Снігача Артема Олеговича – студента 431 групи, спеціальність        

013 Початкова освіта  

- Федоряку Євгена Віталійовича – студента 111М групи, спеціальність 

013 Початкова освіта; 

- Шкіндер Катерину Андріївну – студентку 401 групи, спеціальність 

013 Початкова освіта. 

1.2. В.о. проректора з навчальної   та  науково-педагогічної    роботи                       

Мальчиковій Д.С.: 

 1) на підставі рапорту декана педагогічного факультету надати  

студентам індивідуальні графіки навчання в ХДУ на період навчання за 

програмою «Подвійний диплом» в Поморській Академії у м. Слупськ 

(Республіка Польща). 

1.3. Декану педагогічного факультету Петуховій Л.Є.:  

1) здійснити перезарахування заліково-екзаменаційних дисциплін на 

підставі наданих студентами документів із переліком і результатами 

вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про 

систему оцінювання навчальних здобутків студентів, засвідченого в 



установленому порядку у вищому навчальному закладі-партнері (підстава: 

Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих 

навчальних закладів України, затверджене наказом МОН № 635 від 

29.05.2013); «Угоди про спільне навчання студентів», підписаної в Слупську 

24.09.2019 між Поморською Академією, а також Херсонським державним 

університетом»; 

2) заслухати звіти студентів на вченій раді факультету у місячний 

термін після завершення навчання. 

 

1.4. В.о. керівника відділу міжнародних ініціатив та проєктної 

діяльності  Ревенко Є.С.: 

1) забезпечити належне оформлення документації на направлення 

студентів до Поморської Академії у м. Слупськ (Республіка Польща);  

2) проінформувати щодо необхідності надання студентами, які беруть 

участь у дистанційному навчанні, звіту про навчання та виконану роботу до 

відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності ХДУ у тижневий 

термін після закінчення навчального періоду. 

 

2.1. Направити на навчання за Програмою «Подвійний диплом» до 

Поморської Академії у м. Слупськ (Республіка Польща) протягом II семестру              

2020/2021 н.р з 24.02.2021 по 30.06.2021 (дистанційна форма навчання)  

таких студентів університету: 

Група на навчання протягом IV семестру Поморської Академії 

- Соколову Світлану Олександрівну – студентку 391 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література німецька, англійська); 

- Кононенко Ганну Анатоліївну – студентку 391 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література німецька, англійська); 

- Заверуху  Всеволода Андрійовича – студента 491 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література німецька, англійська); 

- Сміліченко  Кароліну Олегівну – студентку 491 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література німецька, англійська); 

- Крив’яник Валерію Леонідівну – студентку 301 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 035.041 

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська); 

- Лебедівську Єлизавету Андріївну – студентку 301 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 035.041 

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська); 



- Кравченко Анастасію Костянтинівну – студентку 301 групи 

факультету української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно),  

перша – англійська);  

- Бочарнікову Юлію Василівну – студентку 361 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література англійська, німецька); 

- Муртазаєву Аліє Серверівну – студентку 361 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література англійська, німецька); 

- Чеброву Христину Костянтинівну – студентку 301 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 035.041 

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська). 

Група на навчання протягом VI семестру Поморської Академії 

- Антонюк Юлію Павлівну – студентку 451 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література англійська). Спеціалізація: польська мова;  

- Бурдєйну Олександру Олександрівну – студентку 491 групи 

факультету української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська); 

- Власенко Юлію Ігорівну – студентку 401 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 035.04 

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)); 

- Жупан Юлію Вікторівну – студентку 451 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література англійська). Спеціалізація: польська мова; 

- Лук’яненко Катерину Олексіївну – студентку 401 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 035.04 

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)); 

- Чернуху Олександру Андріївну – студентку 461 групи факультету 

української й іноземної філології та журналістики, спеціальність 014.02 

Середня освіта (мова і література англійська, німецька). 

Група на навчання протягом IV семестру Поморської Академії 

- Авраменка  Петра Сергійовича – студента 341 групи факультету 

комп’ютерних наук, фізики та математики, спеціальність 121 Інженерія 

програмного забезпечення;   

- Верхоломову Каріну Юріївну – студентку 231 групи факультету 

комп’ютерних наук, фізики та математики, спеціальність 122 комп’ютерні 

науки. 

Група на навчання протягом VI семестру Поморської Академії 

- Дяченко Катерину Сергіївну – студентку 141М групи факультету 

культури і мистецтв, спеціальність 025 Музичне мистецтво.   

2.2. В.о. проректора з навчальної   та  науково-педагогічної    роботи                       



Мальчиковій Д.С.: 

 1) на підставі рапортів деканів зазначених факультетів надати  

студентам індивідуальні графіки навчання в ХДУ на період навчання за 

програмою «Подвійний диплом» в Поморській Академії у м. Слупськ 

(Республіка Польща). 

2.3. Декану факультету української й іноземної філології та 

журналістики Гоштанар І.В., декану  факультету комп’ютерних наук, фізики 

та математики Гончаренко Т.Л., декану факультету культури і мистецтв 

Левченко М.Г.:  

1) здійснити перезарахування заліково-екзаменаційних дисциплін на 

підставі наданих студентами документів із переліком і результатами 

вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про 

систему оцінювання навчальних здобутків студентів, засвідченого в 

установленому порядку у вищому навчальному закладі-партнері (підстава: 

Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих 

навчальних закладів України, затверджене наказом МОН № 635 від 

29.05.2013); Домовленостей про взаємну допомогу в процесі навчання 

студентів, підписаних у м. Слупськ 16.10.2017 між Поморською Академією 

(м. Слупськ, Польща) і Херсонським державним університетом (м. Херсон, 

Україна); Порозуміннями про спільне навчання студентів, підписаних у м. 

Слупську 16.10.2017 між Поморською Академією в Слупську, а також 

Херсонськиим державним університетом; Угоди про співпрацю у процесі 

навчання студентів, підписаної в м. Слупськ 24.09.2019 між Поморською 

Академією та Херсонським державним університетом; 

2) заслухати звіти студентів на вченій раді факультетів у місячний 

термін після завершення навчання. 

2.4. В.о. керівника відділу міжнародних ініціатив та проєктної 

діяльності  Ревенко Є.С.: 

1) забезпечити належне оформлення документації на направлення 

студентів до Поморської Академії у м. Слупськ (Республіка Польща);  

2) проінформувати щодо необхідності надання студентами, які беруть 

участь у дистанційному навчанні, звіту про навчання та виконану роботу до 

відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності ХДУ у тижневий 

термін після закінчення навчального періоду. 

 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  

 


