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Про введення в дію рішення  

вченої ради ХДУ від 31.10.2022 

про внесення змін до складу  

комісії з питань академічної доброчесності  

Херсонського державного університету 

 

На підставі рішення вченої ради Херсонського державного університету 

(протокол від 31.10.2022 №4) 
 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Увести в дію рішення вченої ради Херсонського державного 

університету від 31.10.2022 про внесення змін до складу комісії з 

питань академічної доброчесності Херсонського державного 

університету. 

2. Вивести зі складу комісії з питань академічної доброчесності 

університету: 

- Арустамову Н.А., як таку, що припинила трудові відносини з 

університетом; 

- Головченка І.В., якого рекомендовано на посаду декана 

медичного факультету. 

3. Увести до складу комісії з питань академічної доброчесності 

університету: 

- Коваль А.О., в.о. директора Наукової бібліотеки університету; 

- Юріну Ю.М., заступницю голови профкому викладачів та 

співробітників університету. 

4. Затвердити склад комісії з питань академічної доброчесності 

Херсонського державного університету:  

Голова Комісії: Омельчук С.А., перший проректор; 

Секретарка Комісії: Кілівник О.Б., провідна фахівчиня відділу 

забезпечення якості освіти; 

Члени комісії: 

Бєляєв Ю.І., радник ректора, голова конференції трудового колективу 

університету; 

Блах В.С., керівниця відділу з питань інтелектуальної власності; 

Воропай Н.А., учена секретарка університету; 

Юріна Ю.М., заступниця голови профкому викладачів та співробітників 

університету;  



Денисенко В.В., завідувачка відділу аспірантури та докторантури; 

Кобець В.М., професор кафедри  комп’ютерних наук та програмної 

інженерії; 

Коваль А.О., в.о. директора Наукової бібліотеки; 

Корнішева Т.Л., керівниця навчально-методичного відділу; 

Мальчикова Д.С., проректорка з навчальної та науково-педагогічної 

роботи; 

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

учених університету; 

Пазинич Д.С., голова студентського парламенту університету; 

Парасочкіна К.В., начальниця юридичного відділу; 

Саковніч О.О., уповноважений з антикорупційної діяльності в 

університеті; 

Цапів А.О., проректорка з міжнародної, соціально-гуманітарної й науково-

педагогічної роботи; 

Черкашина Т.О., керівниця відділу забезпечення якості освіти; 

Яценко В.Ф., керівниця навчального відділу. 

5. Припинити дію наказу від 04.05.2022 № 251-Д «Про введення в дію 

рішення вченої ради ХДУ від 26.04.2022 про внесення змін до складу комісії з 

питань академічної доброчесності Херсонського державного університету». 

4. Керівниці відділу забезпечення якості освіти Черкашиній Т.О. 

забезпечити оприлюднення затвердженого складу комісії з питань академічної 

доброчесності Херсонського державного університету на офіційному сайті 

університету в розділі «Інформація» (папка «Академічна доброчесність»).  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Омельчука С.А. 
 

 

Ректор                                                                   Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

Володимир Олексенко  

Сергій Омельчук 

Тетяна Черкашина 

 

Ознайомити: першого проректора, проректорів, деканів факультетів, керівників структурних 

підрозділів, зазначених у наказі осіб 

 

 

 


