
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 28 січня 2021 року (протокол № 9) 

 

Про підсумки наукової та науково-технічної  

діяльності ХДУ за 2020 рік 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. щодо 

підсумків наукової та науково-технічної діяльності ХДУ за 2020 рік, 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити:  

1) інформацію про наукову і науково-технічну діяльність університету 

за 2020 рік; 

2) показники наукової і науково-технічної діяльності університету за 

2020 рік; 

3) результати виконання перехідної фундаментальної держбюджетної 

науково-дослідної роботи «Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань 

як основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів» (науковий 

керівник проф. Ходосовцев О.Є.); 

4) пріоритетні завдання провадження наукової і науково-технічної 

діяльності університету на 2021 рік; 

5) звіти за 2020 рік керівників наукових шкіл університету: 

«Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження 

тексту» (науковий керівник – проф. Бєлєхова Л.І.); 

«Психологія соціальної мобільності особистості» (науковий керівник – 

проф. Блинова О.Є.); 

«Філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто-, бріо- та 

ліхенобіоти Північного Причорномор’я» (науковий керівник – проф. 

Бойко М.Ф.); 

«Інноваційні технології викладання іноземних мов у середніх та вищих 

закладах України» (науковий керівник – проф. Заболотська О.О.); 

«Комунікативно-діяльнісний підхід у формуванні мовної 

компетентності учнів» (науковий керівник – проф. Михайловська Г.О.); 

«Актуальні проблеми сучасної шкільної та вишівської 

лінгводидактики» (науковий керівник – проф. Пентилюк М.І.); 

«Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі» (науковий 

керівник – проф. Слюсаренко Н.В.); 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (науковий керівник – 

проф. Співаковський О.В.); 

«Теорія та практика кримінального процесу та криміналістики» 

(науковий керівник – проф. Стратонов В.М.); 

«Соціалізація дитини в сім’ї: теорія, історія, практика» (науковий 

керівник – проф.  Федяєва В.Л.). 

6) звіти за 2020 рік керівників науково-дослідних лабораторій 

університету: 



науково-дослідної лабораторії активних форм навчання біології та 

екології (керівник – проф. Сидорович М.М.);  

науково-дослідної лабораторії аналітичного контролю (керівник – доц. 

Попович Т.А.);  

науково-дослідної лабораторії біорізноманіття та екологічного 

моніторингу ім. Й.К. Пачоського (керівник – проф. Ходосовцев О.Є.);  

науково-дослідної лабораторії екології рослин, охорони довкілля та 

раціонального природокористування (керівник – проф. Мойсієнко І.І.);  

науково-дослідної лабораторії з проблем управління якістю навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій (керівник – доц. 

Кравцов Г.М.);  

науково-дослідної лабораторії інтродукції рослин (керівник –  проф. 

Бойко М.Ф.);  

науково-дослідної лабораторії медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту (керівник – проф. Смульський В.Л.);  

науково-дослідної лабораторії молекулярної біології (керівник – доц. 

Бесчасний С.П.);  

науково-дослідної лабораторії оздоровчих технологій у спеціальній 

освіті (керівник – проф. Яковлева С.Д.);  

науково-дослідної лабораторії педагогічних досліджень та інноваційно 

– освітніх технологій (керівник – проф. Андрієвський Б.М.);  

науково-дослідної лабораторії психології розвитку сім’ї та гендерних 

ресурсів (керівник – проф. Шебанова В.І.);  

міжкафедральної науково-дослідної лабораторії розвивального 

навчання (керівник – доц. Таточенко В.І.);  

науково-дослідної лабораторії розвитку дитини «Надія» (керівник – 

доц. Бабатіна С.І.);  

науково-дослідної лабораторії синтезу біологічно активних речовин 

(керівник – доц. Речицький О.Н.);  

науково-дослідної соціологічної лабораторії (керівник – проф. 

Шапошникова І.В.);  

науково-дослідної лабораторії «Українська література в англомовному 

світі» (керівник – доц. Немченко І.В.);  

науково-дослідної лабораторії фізіології кровообігу (керівник – доц. 

Гасюк О.М.); 

археологічної науково-дослідної лабораторії (керівник – 

ас.  Нємцев С.О.); 

науково-дослідної лабораторії фізики твердого тіла (керівник – доц. 

Івашина Ю.К.); 

центру прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону (керівник – 

проф. Шашкова Н.І.). 

 

2. На підставі аналізу кількісних та якісних характеристик наукової і 

науково-технічної діяльності університету: 

1) затвердити рейтингові позиції наукових напрямів університету 



Ранг 

(місце в 

рейтингу) 

Науковий напрям Галузі знань, що враховуються 

у науковому напрямі 

1 Біологія та охорона здоров’я  біологія  

охорона здоров’я 

2 Технічні науки інформаційні технології 

3 Математичні науки та 

природничі науки  

математика та статистика, 

природничі науки 

4 Суспільні науки журналістика 

міжнародні відносини 

освіта/педагогіка 

право 

соціальна робота 

соціальні та поведінкові науки 

сфера обслуговування 

публічне управління та 

адміністрування 

5 Гуманітарні науки та 

мистецтво 

гуманітарні науки 

культура і мистецтво 

 

2) Уважати результати наукової і науково-технічної діяльності 

університету за 2020 рік такими, що унеможливлюють успішне проходження 

університетом державної атестації в частині провадження наукової (науково-

технічної) діяльності. 

 

3.  Першому проректорові Омельчуку С.А.: 

1)  у лютому 2021 року надати інформацію про наукову і науково-

технічну діяльність ХДУ за 2020 рік до Міністерства освіти і науки України; 

2) урахувати результати наукової і науково-технічної діяльності 

університету під час стимулювання заохочувальними відзнаками та 

преміювання науково-педагогічних працівників університету; 

3) здійснити моніторинг відповідності наукової діяльності кафедр 

науковим напрямам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної 

атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 

(науково-технічної) діяльності» та подати на затвердження вченій раді у 

лютому 2021 року. 

 

4.  Проректорці з інноваційного розвитку, інвестиційної діяльності та 

науково-педагогічної роботи Кушнір Н.О.: 

1) розпочати роботу із залучення інвестицій для розвитку науково-

технологічної бази університету; 

2) продовжити реалізацію проєкту стартап-школи «Sikorsky challenge» 

в університеті; 



3) здійснити моніторинг стану міжнародної наукової співпраці 

університету, розробити перспективи розвитку його на 2021-2023 рр. та 

представити їх на засіданні вченої ради у травні 2021 року; 

4)  активізувати інноваційну діяльність науково-педагогічних 

працівників університету за науковими напрямами; 

5) організувати процес модернізації інноваційної та виробничої 

інфраструктури університету за науковими напрямами. 

 

5. Завідувачеві відділу аспірантури та докторантури Штепенко О. Г. у 

2021 році організувати та провести акредитацію освітньо-наукових програм 

третього рівня вищої освіти (програм підготовки докторів філософії) за 

ліцензованими науковими спеціальностями: 

1) 121 Інженерія програмного забезпечення; 

2)   091 Біологія; 

3)   051 Економіка; 

4)   035 Філологія. 

 

6. Завідувачам кафедр університету: 

1) проаналізувати результати наукової та науково-технічної діяльності 

університету за 2020 рік на засіданнях кафедр у лютому 2021 року; 

2) урахувати результати наукової та науково-технічної діяльності 

університету за 2020 рік під час планування й реалізації кафедральної 

наукової роботи протягом 2021 року; 

3) урахувати в 2021 році, що питомий показник кількості публікацій у 

наукових фахових виданнях України категорії «Б», зарубіжних наукових 

виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science та у зарубіжних періодичних наукових виданнях країнах ЄС на 

кафедрі має дорівнювати  1 (або більше) на 1 особу (науково-педагогічні 

працівники + аспіранти + докторанти)   КПА = N / Nос ;                  

4) активізувати співпрацю з бізнесом і промисловістю в частині 

впровадження наукової діяльності; 

5) разом із керівниками науково-дослідних лабораторій посилити 

діяльність кафедр на роботу із замовниками,  розширення спектру платних 

наукових послуг відповідно до наукового напряму, спрямувавши її на 

дослідження, що мають практичну цінність результатів для економіки, 

системно здійснювати їх популяризацію; 

6) спрямувати діяльність на участь науково-педагогічних працівників 

у конкурсах міжнародних та національних наукових проєктів, організованих 

МОН України, Національним фондом досліджень тощо;  

7) спрямувати діяльність на отримання наукових грантів;  

8) сприяти комерціалізації наукових ініціатив викладачів та студентів.  

 

7. Керівниці відділу з питань інтелектуальної власності Блах В.С.: 

1) спільно з директоркою Наукової бібліотеки Арустамовою Н.А. 

протягом лютого-квітня 2021 року провести моніторинг діяльності 



редакційних колегій наукових фахових видань університету, організувати 

рейтингування їхньої діяльності за 2020 рік та представити результати на 

засіданні науково-технічної ради у травні 2021 року; 

2) здійснити до 1 березня 2021 року моніторинг потреб структурних 

підрозділів університету в наукових приладах та обладнанні та подати на 

розгляд президії ректорату.  

 

8.  Голові Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Мандич Т.М.: 

1) організувати системну співпрацю із радою молодих учених при 

МОН України, науковими товариствами інших ЗВО; 

2) передбачити проведення спільних наукових заходів із 

представниками        рад молодих вчених провідних закладів вищої освіти. 

 

9. Визнати високий рівень публікаційної активності: 

1) кафедра загальної та соціальної психології (коефіцієнт активності 

6,5); 

2) кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної 

кібернетики (коефіцієнт активності 2,22); 

3) кафедра галузевого права (коефіцієнт активності 2,2); 

4) кафедра олімпійського та професійного спорту (коефіцієнт 

активності 2,2); 

5) кафедра практичної психології (коефіцієнт активності 2,0); 

6)  кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу (коефіцієнт 

активності 1,875); 

7) кафедра біології людини та імунології (коефіцієнт активності 

1,875); 

8) кафедра теорії та методики фізичного виховання (коефіцієнт 

активності 1,857); 

9) кафедра фізики та методики її навчання (коефіцієнт активності 

1,833); 

10) кафедра ботаніки (коефіцієнт активності 1,75). 

 

10. Визнати незадовільний рівень публікаційної активності:  

1) кафедра хімії та фармації (коефіцієнт активності 0,2); 

2) кафедра слов’янської філології та світової літератури імені проф. 

О. Мішукова (коефіцієнт активності 0,2); 

3) кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики (коефіцієнт 

активності 0,353); 

4) кафедра української філології та журналістики (коефіцієнт 

активності 0,556). 

 

11. Уважати ефективною діяльність наукових шкіл: 

1) «Психологія соціальної мобільності особистості» (науковий 

керівник – проф. Блинова О.Є.); 



2) «Інноваційні технології викладання іноземних мов у середніх та 

вищих закладах України» (науковий керівник – проф. Заболотська О.О.); 

3) «Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі» 

(науковий керівник – проф. Слюсаренко Н.В.); 

4) «Теорія та практика кримінального процесу та криміналістики» 

(науковий керівник – проф. Стратонов В.М.). 

 

12. Припинити функціювання наукової школи «Наукова підготовка 

фахівців у системі неперервної професійної освіти» (науковий керівник – 

проф.  Барбіна Є.С.) 

 

13. Уважати ефективною діяльність наукових лабораторій університету 

в частині виконання наукових досліджень за бюджетними програмами та їх 

комерціалізації:   

1)  аналітичного контролю (керівник – доц. Попович Т.А.);  

2) біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського 

(керівник - проф. Ходосовцев О.Є.);  

3) екології рослин, охорони довкілля та раціонального 

природокористування (керівник – проф. Мойсієнко І.І.);  

4)  молекулярної біології (керівник – доц. Бесчасний С.П.);  

5) центру прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону» 

(керівник –       проф. Шашкова Н.І.). 

 

14. Припинити функціювання наукових лабораторій університету: 

1) по кафедрі української філології та журналістики: 

«Психолінгвістичні особливості сучасної реклами Таврійського регіону» 

(керівник – доц. Рембецька О.В.) та «Технології навчання державної мови в 

освітніх закладах південно-східного регіону України» (керівник – проф. 

Пентилюк М.І.) у зв’язку з дублюванням напряму досліджень ініціативної 

науково-дослідної роботи кафедри; 

2) по кафедрі фізики та методики її навчання «Фізика твердого тіла» 

(керівник – доц. Івашина Ю.К.) у зв’язку із уточненням напряму наукових 

досліджень кафедри; 

3) по кафедрі історії та археології «Археологічна» (керівник – ас. 

Нємцев С.О.) у зв’язку з її реорганізацією та створенням  археологічного 

музею. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


