
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 31 травня 2021 року (протокол № 15) 

 

Про затвердження складу Групи сприяння  

академічній доброчесності Херсонського  

державного університету 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. щодо 

складу Групи сприяння академічній доброчесності Херсонського державного 

університету, 

Вчена рада вирішила: 

Затвердити склад Групи сприяння академічній доброчесності 

Херсонського державного університету: 

Васильєва Н.О., кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії, помічниця декана медичного 

факультету із забезпечення якості освіти; 

Голяка С.К., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри 

медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, помічник декана 

факультету фізичного виховання та спорту із забезпечення якості освіти; 

Колкунова В.В., кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

англійської філології та прикладної лінгвістики, помічниця декана 

факультету української й іноземної філології та журналістики із забезпечення 

якості освіти; 

Котова О.В., кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, 

доцентка кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, помічниця 

декана факультету комп’ютерних наук, фізики та математики із забезпечення 

якості освіти; 

Мельникова К.В., кандидатка економічних наук, доцентка кафедри 

фінансів, обліку та підприємництва, помічниця декана факультету бізнесу і 

права із забезпечення якості освіти; 

Терешенко Н.В., кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

хореографічного мистецтва, помічниця декана факультету культури і 

мистецтв із забезпечення якості освіти; 

Цюпак І.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка  

кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти, помічниця 

декана педагогічного факультету із забезпечення якості освіти; 

Швець Т.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології,  помічниця декана 

факультету психології, історії та соціології із забезпечення якості освіти; 

Шкуропат А.В., кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри біології людини та імунології, помічниця декана факультету біології 

географії та екології із забезпечення якості освіти; 

Юріна Ю.М., керівниця відділу по роботі з обдарованою молоддю; 



Мандич Т.М., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених ХДУ; 

Захаров О.О., здобувач 4 курсу факультету біології, географії та 

екології, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)»; 

Майба А.М., здобувачка 3 курсу факультету біології, географії та 

екології, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)». 

 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


