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 Відділ з питань інтелектуальної власності створено наказом ректора 

ХДУ від 09.03.2006 № 162-Д відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2005 № 631 «Про створення підрозділів з питань 

інтелектуальної власності».  

Відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 652,  

відділом здійснювався науково-організаційний супровід Договору на 

виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму 

«Технічні науки», який за результатами державної атестації увійшов до 

категорії А, отримавши 100 балів зі 100 можливих.  

У 2021/22 н.р. відділом здійснювався науково-організаційний супровід 

фундаментальної науково-дослідної роботи, що фінансувалася із коштів 

Державного бюджету «Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як 

основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів» (номер державної 

реєстрації 0119U000105, науковий керівник д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є.) за 

КПКВ 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 

наукових установ». 

Відділом було підготовлено «Інформацію про наукову та науково-технічну 

діяльність Херсонського державного університету за 2021 рік»; показники 

наукової та науково-технічної діяльності Херсонського державного 

університету за 2017-2021 рр.; звіт про здійснення наукових досліджень і 

розробок за 2021 рік №3-наука (річна); інформацію про виконання паспорта 

бюджетної програми за 2021 рік. Працівниками відділу було підготовлено 

презентацію підсумків наукової та науково-технічної діяльності ХДУ за 2021 

рік у розрізів наукових напрямів університету та представлено на засіданні 

вченої ради університету 31 січня 2022 року.  

Відділом було розроблено та погоджено у Міністерстві освіти і науки 

України такі документи з питань організації та координації виконання 

наукових досліджень: 

- кошторис доходів і видатків на 2022 рік по ХДУ за кодом 2201040 – 

«Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових 

установ»; 

- план асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік ХДУ за кодом 

2201040;  

- план використання бюджетних коштів на 2022 рік ХДУ, помісячний план 

використання бюджетних коштів за кодом 2201040; 

- розрахунки до кошторису ХДУ на 2022 рік за загальним та спеціальним 

фондом за кодом 2201040; 

- штатний розпис ХДУ на січень-грудень 2022року. 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 №1028 

«Про проведення конкурсного відбору проєктів фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних)  

розробок у 2021 році» та відповідно наказу ХДУ від 06.10.2021 № 1035-Д «Про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180652.html


 3  

 проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних 

та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок у 2021роц» відділом було організовано перший етап конкурсного 

відбору проєктів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок, виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів 

державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна 

діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» КПКВ 2201040.  

До директорату науки Міністерства освіти і науки України подано наступні 

проєкти: 

1. «Збереження степового різноманіття на об’єктах культурної спадщини 

України» (науковий керівник д.б.н., проф. Мойсієнко І.І.; секція «Охорона 

навколишнього середовища»); 

2.  «Розв’язання задач органічної хімії методом алгебраїчного моделювання» 

(науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Песчаненко В.С.; секція «Інформатика 

та кібернетика»). 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 

№ 1027 «Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році проєктів наукових 

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених» та 

згідно з наказом ХДУ від 06.10.2021 № 1034-Д «Про проведення першого етапу 

конкурсного відбору в 2021 році проєктів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених» відділом було організовано 

проведення в університеті першого етапу конкурсу та подано до директорату 

науки МОН України для участі у другому етапі конкурсу проєкт «Організація 

ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах безпечного 

цифрового середовища» (науковий керівник докторка філософії Бальоха А.С.; 

секція «Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче 

суспільство»).  

Працівниками відділу здійснювалася науково-організаційна підтримка 

проєкту «Релігійне життя та пам’ятки польської духовної культури на території 

України (Херсонська область) та української в Польщі (Поморське 

воєводство)» (науковий керівник доц. Кузовова Н.М.), що брав участь у 

конкурсі спільних українсько-польських дослідних проєктів для реалізації у 

2022-2023 рр., організованому МОН України. 

Протягом 2021/22 н.р. відділом здійснювався науково-організаційний 

супровід виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт та наукових 

послуг:  

1. Договір № 3/2021-08/02-вгд на виконання науково-дослідної роботи 

«Контроль за станом стічних вод Приватного акціонерного товариства 

«Чаплинський маслосирзавод» (науковий керівник доц. Попович Т.А.). 

Замовник – приватне акціонерне товариство «Чаплинський маслосирзавод». 

Термін виконання: 22.02.2021-20.12.2021. 

2. Договір № 4/2021 про надання наукової послуги «Методичні основи 

навчання плавання дітей 6-7 років в умовах спортивного басейну» 
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 (науковий керівник доц. Глухов І.Г.). Замовник – ФОП Дробот Катерина 

Володимирівна. Термін виконання: 22.03.2021-22.10.2021. 

3. Договір № 6/2021 на виконання  природоохоронного заходу «Інвентаризація 

старих парків та дерев Миколаївської області» (науковий керівник проф. 

Мойсієнко І.І.). Замовник - Управління екології та природних ресурсів 

Миколаївської обласної державної адміністрації. Термін виконання: 

05.04.2021-30.10.2021. 

4. Договір № 7/2021 - 4/179 про надання наукової послуги «Аналіз та обробка 

даних щодо публікаційної активності учасників освітнього процесу 

Херсонської державної морської академії у 2021 році»  (науковий керівник 

доц. Вінник М.О.). Замовник – Херсонська державна морська академія. 

Термін виконання: 27.08.2021-31.12.2021. 

5. Договір № 9/2021 на виконання науково-дослідної роботи «Наукове 

обґрунтування реорганізації об’єкту природно-заповідного фонду 

заповідного урочища місцевого значення «Летючі піски», розташованого в 

межах ДП «Великоолександрівське ЛМГ» (науковий керівник проф. 

Ходосовцев О.Є.). Замовник – Державне підприємство «Великокопанівське 

лісомисливське господарство». Термін виконання: 09.09.2021-31.10.2021. 

6. Договір № 10/2021 на виконання науково-дослідної роботи «Вплив 

розробки Давидово-Брідського родовища вапняків на біологічне 

різноманіття» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник – 

фізична особа-підприємець Поздняков А.О. Термін виконання: 10.09.2021-

15.10.2021. 

7. Договір № 11/2021 про надання наукової послуги «Проведення 

психологічного дослідження за адвокатським запитом та надання думки 

психолога» (науковий керівник Ревенко С.П.). Термін виконання: 

24.09.2021-01.10.2021. 

8. Договір № 12/2021 про надання наукової послуги «Формування 

професіональних хореографічних здібностей дітей 6 – 12 років» (науковий 

керівник доц. Левченко М.Г.). Замовник – ФОП Горбач Роман Валерійович. 

Термін виконання: 28.10.2021-15.12.2021. 

9. Договір № 13/2021 на виконання науково-дослідної роботи «Вплив 

будівництва багатофункціонального житлового комплексу із 

багатоквартирними житловими будинками 4-5 поверхами із підземними 

паркінгами та дитячим садком-школою в смт. Козин (Обухівський район, 

Київська область) на флору, фауну та біотопи» (науковий керівник проф. 

Ходосовцев О.Є.). Замовник – ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП». Термін 

виконання: 30.11.2021-15.12.2021. 

10. Договір № 14/2021 про надання наукової послуги «Проведення 

психологічного дослідження за адвокатським запитом та надання висновку 

психолога» (науковий керівник Ревенко С.П.). Термін виконання: 

29.11.2021-03.12.2021. 

11. Договір № 15/2021 на виконання науково-дослідної роботи «Ведення 

кадастру природно-заповідних територій та об`єктів природно-заповідного 
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 фонду» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). Замовник – ФОП 

Коваленко Вікторія Вікторівна. Термін виконання: 01.12.2021-10.12.2021. 

12. Договір № 16/2021 на виконання науково-дослідної роботи «Картування 

оселищ європейського значення та вивчення стану популяцій видів флори і 

фауни, занесених до Бернської конвенції» (науковий керівник проф. 

Мойсієнко І.І.). Замовник – ФОП Коваленко Вікторія Вікторівна. Термін 

виконання: 01.12.2021-10.12.2021. 

13. Договір № 17/2021 на виконання науково-дослідної роботи «Нове 

будівництво житлово-громадських комплексів по вул. Монашинська в смт. 

Козин Обухівського району Київської області» (науковий керівник проф. 

Ходосовцев О.Є.). Замовник – ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП». Термін 

виконання: 30.11.2021-24.12.2021. 

Також співробітниками відділу здійснювався науково-організаційний 

супровід виконання науково-дослідної роботи за програмою післядипломного 

навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для 

лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади», 

що реалізується в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)» (керівник доц. Макаренко С.М.). 

Протягом 2021/22 н.р. певна увага приділялась питанням захисту 

інтелектуальної власності, а саме за сприянням співробітників відділу було 

здійснювався супровід матеріалів заявок на отримання патентів України на 

корисну модель. Від ДП «Український інститут інтелектуальної власності» 

отримано 2 патенти України на корисну модель: 

- «Спосіб оцінки теплозахисної властивості зовнішніх стін будівель» (патент 

UA 150131, публікація відомостей про державну реєстрацію 05.01.2022 

Бюл.№1, винахідник Івашина Ю.К., володілець Херсонський державний 

університет); 

- «Спосіб приготування полівітамінного напою «Чаша здоров’я» (патент UA 

150534, публікація відомостей про державну реєстрацію 02.03.2022 

Бюл.№9, винахідник Шебанова В.І., володілець Херсонський державний 

університет). 

 

Також протягом звітного періоду оформлювалися заявки про реєстрацію 

авторського права на твір, що були подані до ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності». Було підготовлено документацію та отримано 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на літературно-письмовий твір 

наукового характеру учасників освітнього процесу університету: 

1. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Теоретична фонетика 

англійської мови. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Початкове навчання. Спеціалізація: Англійська мова», «Дошкільне 

виховання. Спеціалізація: Англійська мова» (№ 107689, дата реєстрації – 

01.09.2021, авторка Валуєва І.В.). 

2. Навчально-методичний посібник з професійно-орієнтованого навчання 

читання студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 
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 013 початкова освіта. 012 Дошкільна освіта Іноземна освіта. «Іноземна 

мова» (№ 107690, дата реєстрації – 01.09.2021, авторка Валуєва І.В.). 

3. Літературно-письмовий твір наукового характеру: «Навчально-методичні 

рекомендації щодо організації самостійної роботи з практичної фонетики 

англійської мови для студентів І курсу спеціальності «Початкова освіта» 

Спеціалізація: Англійська мова», «Дошкільне виховання. Спеціалізація: 

Англійська мова» (№ 107691, дата реєстрації – 01.09.2021, авторка 

Валуєва І.В.). 

4. Монографія «Розвиток професійних умінь керівника загальноосвітньої 

школи у системі курсової перепідготовки» (№ 107774, дата реєстрації – 

03.09.2021, авторка Пермінова Л.А.). 

5. Навчальний посібник «Розвиток творчого мислення у молодших школярів» 

(№ 107777, дата реєстрації – 03.09.2021, автори 

Пермінова Л.А., Марусинець М.М.). 

6. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Ономастика» для здобувачів 

ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми 

навчання» (№ 107810, дата реєстрації – 03.09.2021, автори 

Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

7. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Технології навчання освітньої 

галузі «Мови і літератури» в початковій школі» для здобувачів І курсу 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми 

навчання» (№ 107811, дата реєстрації – 03.09.2021, автори 

Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

8. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Методика навчання 

української мови» для здобувачів ІІІ – ІV курсів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання» (№ 107812, дата 

реєстрації – 03.09.2021, автори Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

9. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Методика навчання 

української мови» для здобувачів ІІІ – ІV курсів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання» (№ 107813, дата 

реєстрації – 03.09.2021, автори Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

10. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Основи мовленнєвої 

діяльності» для здобувачів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форм навчання» (№ 107814, дата реєстрації – 03.09.2021, 

автори Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

11. Навчальний посібник «Психолого-педагогічні умови формування 

пізнавальної діяльності дітей п’яти-шестирічного віку» (№ 107820, дата 

реєстрації – 06.09.2021, автори Пермінова Л.А., Марусинець М.М.). 

12. Посібник для здобувачів спеціальностей 226 Фармація. Промислова 

фармація та 102 Хімія «Органічна та біологічна хімія лікарських 



 7  

 препаратів» (№ 107915, дата реєстрації – 13.09.2021, автори 

Речицький О.Н., Решнова С.Ф.). 

13. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Сучасне українське наукове 

мовлення» для здобувачів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної та заочної форми навчання» (№ 107934, дата реєстрації – 

13.09.2021, автори Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

14. Монографія «Професійна орієнтація старшокласників у навчально-

виховному процесі закладів І-ІІ рівнів акредитації» (№ 107989, дата 

реєстрації – 20.09.2021, автори Пермінова Л.А., Вострікова В.В.). 

15. Літературно-письмовий твір «Кherson State University Brandbook» 

(№ 108079, дата реєстрації – 21.09.2021, автори Вінник М.О., Глухов І.Г., 

Гончаренко Т.Л., Гоштанар І.В., Костюк А.М., Кузнєцов С.В., Кушнір Н.О., 

Лаврикова О.В., Левченко М.Г., Лемещук О.І., Мальчикова Д.С., 

Музикантов О.Г., Омельчук С.А., Петухова Л.Є., Пилипенко І.О., 

Соловйов А.І., Співаковський О.В., Толубець Г.О., Чорний О.І., 

Шапошникова І.В., Шахман Н.В.). 

16. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Екологічна 

паразитологія. Матеріали для підготовки до практичних та семінарських 

занять» (№ 108470, дата реєстрації – 06.10.2021, автори 

Кундельчук О.П., Орлова-Гудім К.С., Іосипчук А.М.). 

17. Складений твір «Тематично-термінологічний словник з дисципліни 

«Національні моделі економічних систем» для студентів спеціальності 051 

Економіка, ступеня вищої освіти «магістр» (№ 109034, дата реєстрації – 

02.11.2021, автори Чмут А.В., Ушкаренко Ю.В.). 

18. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Методичні 

вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування» (№ 109088, дата реєстрації – 04.11.2021, автор Чмут А.В.).  

19. Складений твір «Словник основних термінів і понять з дисципліни 

«Міжнародні економічні відносини» для студентів спеціальності: 292 

Міжнародні економічні відносини, 073 Менеджмент ступеня вищої освіти 

«бакалавр» (№ 109089, дата реєстрації – 04.11.2021, автори 

Чмут А.В., Ушкаренко Ю.В.). 

20. Науковий твір «Нелінійне програмування як інструмент дослідження 

інноваційних систем» (№ 109165, дата реєстрації – 05.11.2021, автори 

Руснак А.В., Савченко О.Г., Ломоносов Д.А.). 

21. Науковий твір «Інноваційна політика підприємства: принципи формування 

та інструменти реалізації» (№ 109167, дата реєстрації – 05.11.2021, автори 

Руснак А.В., Савченко О.Г., Ломоносов Д.А.). 

22. Науковий твір «Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних 

процесів» (№ 109168, дата реєстрації – 05.11.2021, автори Руснак А.В., 

Савченко О.Г., Ломоносов Д.А.). 
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 23. Науковий твір «Державне регулювання та підтримка інноваційної 

діяльності» (№ 109169, дата реєстрації – 05.11.2021, автори Руснак А.В., 

Савченко О.Г., Ломоносов Д.А.). 

24. Науковий твір «Застосування теорії ігор в стратегічному управлінні 

інноваційною діяльністю підприємств» (№ 109170, дата реєстрації – 

05.11.2021, автори Руснак А.В., Савченко О.Г., Ломоносов Д.А.). 

25. Книжка «24 авторські вокалізи для дітей та юнацтва з методичними 

вказівками Наталії Лелеко» (№ 109237, дата реєстрації – 09.11.2021, автори 

Лелеко Н.В., Тимошенко О.С.). 

26. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Старовинні забуті парки 

Херсонщини. Ancient forgotten parks of Khersonregion» (№ 109284, дата 

реєстрації – 09.11.2021, автори Ходосовцев О.Є., 

Мойсієнко І.І., Бойко М.Ф., Кунц Б., Мельник Р.П.,  Загороднюк Н.В., 

Дармостук В.В., Захарова М.Я., Клименко В.М., Дайнеко П.М., 

Малюга Н.Г.). 

27. Музичний твір з текстом «Українська мрія» (№ 109366, дата реєстрації – 

11.11.2021, автор Пономарьов О.М.). 

28. Літературно-присьмовий твір наукового характеру «Перспективні заповідні 

об′єкти Херсонської області» (№ 109485, дата реєстрації – 16.11.2021, 

автори Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є., Пилипенко 

І.О., Бойко М.Ф., Мальчикова Д.С., Клименко В.М., Пономарьова А.А., 

Захарова М.Я., Дармостук В.В.). 

29. Навчально-методичні рекомендації для студентів факультетів фізичної 

культури, спорту та здоров’я «Пляжні пригоди або як граючись навчити 

плавати» (№ 110004, дата реєстрації – 03.12.2021, автори 

Кольцова О.С., Ображей О.Є.). 

30. Навчально-методичний посібник «Писемна давня історія Херсонщини. 

Кочовий світ Херсонщини» (№ 110363, дата реєстрації – 16.12.2021, автори 

Водотика С.Г., Батенко Г.В., Волосевич І.І., Менделенко В.В., Савенок Л.А.) 

31. Опис правил гри з ілюстраціями «Встигни за 10 секунд! Olympik Fun» 

(№ 110510, дата реєстрації – 23.12.2021, автори Кольцова О.С., 

Кострикова К.С.). 

32. Літературно-письмовий твір науковоого характеру «Підручник «Основи 

біофілософії» (№ 112117, дата реєстрації – 23.02.2022, автор 

Костючков С.К.). 

 

Було оформлено облікову та інформаційну картки й заключний звіт про 

виконання науково-дослідної роботи «Філософсько-методологічна підготовка 

магістрів та докторів філософії PhD в умовах реформування вищої освіти» 

(державний реєстраційний номер 0117U001763; керівниця доц. Поліщук І.Є.) та 

подано на державну реєстрацію до Українського інституту науково-технічної 

експертизи та інформації МОН України (УкрІНТЕІ, м.Київ). 

Також було здійснено державну реєстрацію в УкрІНТЕІ науково-дослідних 

робіт «Теоретико-методологічні засади формування конкурентоздатного 

фахівця освітньої галузі» (державний реєстраційний номер 0121U113319, 
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 керівниця проф. Пермінова Л.А.) та «Розроблення екологічно чистих 

композицій з біоцидними властивостями для волокнистих матеріалів медичного 

та профілактичного призначення» (державний реєстраційний номер 

0121U113485, керівниця доц. Попович Т.А.) 

 

Співробітниками відділу систематично висвітлювалися новини з питань 

науково-дослідної роботи на сайті університету, які супроводжувалися 

відповідними фотоматеріалами. 

Також фахівці відділу здійснювали консультування науково-педагогічних 

працівників та аспірантів університету з питань створення та підтримки 

авторських профілів та отримання цифрового коду в реєстрі відкритих 

унікальних ідентифікаторів вчених (ORCID). 

З вересня по грудень 2021 р. відділом здійснювалася координація 

діяльності трьох спеціалізованих учених рад: 

- Д 67.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (українська мова), 13.00.02 - теорія та методика 

навчання (російська мова); 

- К 67.051.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови;  

- К 67.051.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (математика), 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

У 2021/22 н.р. продовжено рейтингове оцінювання за 100-бальною 

системою наукових фахових видань університету за чотирма показниками: 

якість видання, склад редакційної колегії, якість рецензування, якість статей. 

Результати моніторингу наукових фахових видань університету подано на 

розгляд керівництву університету.  

Протягом року працівниками відділу здійснювалася науково-організаційна 

робота щодо внесення змін до складу редакційних колегій збірників наукових 

праць категорії «Б».  

Відділ плідно співпрацював з головними редакторами та відповідальними 

секретарями 12 наукових видань ХДУ, здійснював організаційний супровід 

оформлення документів для надання науковим виданням грифа вченої ради, 

перереєстрації, заснування тощо. У звітному періоді відновлено збірник 

наукових праць «Південий архів (історічні науки)», який включено до категорії 

«Б». Засновано наукове видання «Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія  “Охорона здоров'я”».   

Усього протягом 2021/22 н.р. випущено 36 випусків наукових фахових 

видань категорії «Б», засновником яких є ХДУ, та 9 інших наукових видань. 

Викладачі видали 3 монографії із грифом ученої ради університету.   

Також відділом здійснювалася координація діяльності 10 наукових шкіл 

університету та 19 науково-дослідних лабораторій.  

На виконання наказу від 01.12.2021 № 1256-Д «Про введення в дію 

рішення вченої ради ХДУ від 29.11.2021 про внесення змін і доповнень до 
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 Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів Херсонського державного 

університету» було проведено рейтингове оцінювання за визначеними для 

відділу показниками. Результати надано до відділу забезпечення якості освіти 

для узагальнення.  

Керівниця відділу доц. Блах В.С. 08.02.2022 прослухла онлайн-семінар з 

підвищення кваліфікації «Комерційна таємниця. Організація захисту 

комерційної таємниці на підприємстві, в організації, установі тощо» (2 акад. 

год.), організований Державною науковою установою «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації», отримала відповідний сертифікат.  

Працівники відділу своєчасно готували відповіді на запити та листи 

Міністерства освіти та науки України, керівних органів області, органів 

місцевого самоврядування з питань організації наукової роботи ХДУ.  

 
 

Керівниця відділу з питань 

інтелектуальної власності  

 

Валерія БЛАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


