
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 25 червня 2020 року 

 

Про впровадження Концепції  

діджиталізації Херсонського  

державного університету 

 

Заслухавши інформацію проректорки з міжнародних зв’язків, науково-

педагогічної роботи та комунікаційних технологій Лаврикової О.В. про 

впровадження Концепції діджиталізації Херсонського державного 

університету, 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити програму поетапного впровадження Концепції 

діджиталізації в Херсонському державному університеті. 

2. Першому проректорові С.Омельчуку спільно з проректоркою з 

міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних 

технологій О.Лавриковою розробити поетапну програму переходу від 

паперового до електронного документообігу. 

3. Начальнику інформаційно-обчислювального центру Д.Щедролосьєву 

спільно з  в.о. керівника відділу забезпечення академічно-інформаційно-

комунікаційної інфраструктури О.Лемещуком розробити графік робіт щодо 

розробки електронної навчальної документації. 

4. Начальнику інформаційно-обчислювального центру 

Д.Щедролосьєву: 

- проаналізувати можливості  розміщення та використання 

інформаційних ресурсів університету на хмарних сервісах; 

- надати пропозиції щодо оновлення головного сайту університету до 

сучасних стандартів та розробити версію  для мобільних пристроїв; 

5. Проректорці з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій О.Лавриковій спільно з начальником 

інформаційно-обчислювального центру Д.Щедролосьєвим розробити 

Положення про кібербезпеку в університеті. 

6. В.о. керівника відділу забезпечення академічно-інформаційно-

комунікаційної інфраструктури О.Лемещуку забезпечити виконання наказу 

від 18.03.2020 № 294-Д «Про виконання Концепції діджиталізації в 

Херсонському державному університеті». 

7. Проректорці з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій О.Лавриковій спільно з проректором з фінансово-

господарської та науково-педагогічної роботи М.Вінником продовжити 

модернізацію локальної мережі 2, 5, 6 корпусів, СОТ «Буревісник», 

агробіостанції-ботанічного саду ХДУ, навчально-тренувального центру. 

8. Проректорці з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій О.Лавриковій спільно з проректором з фінансово-

господарської та науково-педагогічної роботи М.Вінником розробити план 

фінансування модернізації IKT-ресурсів, закупівлі комп’ютерної техніки, 



обладнання, ліцензійного програмного забезпечення в рік не менш ніж на 5% 

від спеціального фонду державного бюджету університету. Внести цю 

статтю видатків в кошторис університету  як обов’язкову при розподілі 

фінансування на рік. 

9. Створити телекомунікаційні аудиторії з сучасним обладнанням для 

ефективного впровадження змішаної (гібридної) форми навчання. 

10. Протягом п’яти робочих днів увести в дію рішення вченої ради 

наказом ректора. 

 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  
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