
Рішення вченої ради
Херсонського державного університету

від 27 січня 2020 року

Про підсумки наукової і науково-технічної 
діяльності Херсонського державного 
університету за 2019 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи
Омельчука  С.А.,  який  у  своїй  доповіді  висвітлив  узагальнені  підсумки
наукової і науково-технічної діяльності ХДУ за 2019 рік, 

Вчена рада вирішила:
1. Затвердити: 
1) інформацію  про  наукову  та  науково-технічну  діяльність

університету за 2019 рік;
2) показники наукової та науково-технічної діяльності університету за

2019 рік;
3) результати виконання завершеної фундаментальної держбюджетної

науково-дослідної  роботи  «Антропогенна  трансформація  фіторізноманіття
Північного  Причорномор’я:  закономірності  та  можливості  управління
процесом» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І.);

4) 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.).

2. Результати  наукової  роботи  кафедр  ураховувати  під  час
формування навчального навантаження на 2020/21 н. р. із  коефіцієнтом до
15 % на основі запровадження рейтингування кафедр.

1. Проректорові з наукової роботи Омельчуку С.А.:
1) 13  лютого  2020  року  прозвітувати  на  звітній  конференції  в

Міністерстві  освіти  і  науки  України  про  наукову  та  науково-технічну
діяльність ХДУ за 2019 рік; 

2) організувати  в  2020  році  проведення  державної  атестації
університету в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності
з наукових напрямів:

- Гуманітарні науки та мистецтво
галузі знань: гуманітарні науки

   культура і мистецтво
- Математичні науки та природничі науки

галузі знань:  математика та статистика
   природничі науки   

2. Деканам  факультетів  спільно  із  завідувачами  кафедр  спланувати
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у



2020 році лише за умови наявності договору (угоди) університету та суб’єкта
підвищення кваліфікації (стажування) як вітчизняного, так і зарубіжного.

3. Завідувачам кафедр університету:
1) урахувати  результати  наукової  та  науково-технічної  діяльності

університету  за  2019  рік  у  плануванні  й  реалізації  кафедральної  наукової
роботи протягом 2020 року;

2) забезпечити  доступ  до  наукових,  навчальних  та  навчально-
методичних  праць,  яким  надано  гриф  вченої  ради  університету  протягом
2017-2019 років;

3) урахувати в 2020 році, що питомий показник кількості публікацій у
наукових  фахових  виданнях  України,  зарубіжних  наукових  виданнях,
індексованих у НБД Scopus і Web of Science та у зарубіжних періодичних
наукових виданнях країнах ЄС на кафедрі має бути не менше 1 на 1 особу 

К ПА
N
N oc  ,

де  КПА  - питомий показник публікаційної активності кафедри,

 N - сумарна  кількість  публікацій  у  наукових  фахових
виданнях  України,  зарубіжних  наукових  виданнях,
індексованих  у  НБД  Scopus і  Web  of  Science та  в
зарубіжних періодичних наукових виданнях країнах ЄС,

 Nос - сумарна  чисельність  осіб  (науково-педагогічні
працівники + аспіранти + докторанти).

4) разом із керівниками науково-дослідних лабораторій (центрів тощо)
спрямувати  діяльність  кафедр  на  роботу  із  замовниками,  розширення
спектру платних наукових послуг відповідно до напряму діяльності; 

5) спрямувати діяльність на  участь НПП у конкурсах міжнародних та
національних наукових проєктів, організованих МОН України, Національним
фондом досліджень тощо;

6) спрямувати діяльність на отримання наукових грантів; 
7) сприяти комерціалізації наукових ініціатив НПП кафедри. 
6.  Керівникові відділу з питань інтелектуальної власності   Блах В.С.

протягом  лютого-березня  2020  року  провести  низку  консультацій  із
завідувачам  кафедр  з  питань  проведення  маркетингових  досліджень  щодо
спрямування  науково-технічних  (прикладних)  результатів,  отриманих
науковими колективами кафедр:   

1)  визначити потенційних замовників наукової продукції;
2)  провести  з  ними  переговори,  зафіксувавши   відповідними

документами;
3)  установити договірні відносини.



7. Уважати  ефективною  діяльність  протягом  2019  року  редакційних
колегій  наукових  фахових  видань  університету  (умовно  видань  категорії
«Б»): 

1) «Науковий  вісник  ХДУ.  Серія  «Психологічні  науки»  (головний
редактор Блинова О.Є.);

2) Науковий  вісник  ХДУ.   Серія  «Економічні  науки»  (головний
редактор Шашкова Н.І.);

3) Чорноморський  ботанічний  журнал  (головний  редактор
Ходосовцев О.Є.);

4) Інсайт:  психологічні  виміри  суспільства  (головний  редактор
Попович І.С.);

5) Південний  архів  (філологічні  науки)  (головний  редактор
Ільїнська Н.І.);

6) Науковий  вісник  ХДУ.  Серія  «Географічні  науки  (головний
редактор Пилипенко І.О.);

7) Природничий  альманах  (біологічні  науки)  (головний  редактор
Зав’ялов В.П.);

8) Науковий  вісник  ХДУ.  Серія  «Германістика  та  міжкультурна
комунікація» (головний редактор Бєлєхова Л.І.);

9) Information  Technologies  in  Education  (головний  редактор
Співаковський О.В.).

8. Уважати неефективною діяльність протягом 2019 року редакційних
колегій наукових фахових видань університету (умовно наукових фахових
видань):

1) «Науковий  вісник  Херсонського  державного  університету.   Серія
«Юридичні науки» (головний редактор проф. Саінчин О.С.); 

2) «Судова  та  слідча  практика  в  Україні»  (головний  редактор
проф. Саінчин О.С.);

3) «Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (головний редактор
проф. Федяєва В.Л.);

4) електронний історичний журнал «Scriptorium Nostrum» (головний
редактор проф. Андрєєв В.М.)

9. Уважати  ефективною  діяльність  наукових  шкіл  за  керівництва
професорів Бєлєхової Л.І., Блинової О.Є., Заболотської О.О., Пентилюк М.І.,
Слюсаренко Н.В., Співаковського О.В., Стратонова В.М. 

10. Припинити функціювання наукових шкіл: 
1) у зв’язку з припиненням науковим керівником трудових відносин з

університетом: 
- «Дослідження інтелектуальної історії України» (науковий керівник

Андрєєв В.М.);
- «Сучасна  дискурсологія  в  перекладознавстві  та  міжкультурній

комунікації» (науковий керівник Демецька В.В.);
- «Теоретико-методологічні  засади  досліджень  соціально-

педагогічної системи» (науковий керівник Дмитренко Т.О.);

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvkhdu_en
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvkhdu_en
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvkhdu_en


2) у зв’язку зі смертю керівника наукової школи: 
- «Нові  технології  в  шкільній  та  вишівській  дидактиці»  (науковий

керівник Шарко В.Д.);
3)  у зв’язку з неефективною діяльністю наукової школи:
- «Підготовка студентів  вищих навчальних закладів до взаємодії  зі

школами у просторі їх вільного часу» (науковий керівник Яцула Т.В.). 

Голова Володимир ОЛЕКСЕНКО

Секретар           Наталія ВОРОПАЙ 
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