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Про введення в дію рішення  

вченої ради ХДУ від 31.10.2022 

про внесення змін до складу  

групи сприяння академічній 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 групи 

сприяння академічній доброчесності Херсонського державного 

університету. 

2. Вивести зі складу групи сприяння академічній доброчесності 

університету Колкунову В.В., кандидатку педагогічних наук; Цюпак 

І.М., кандидатку педагогічних наук; Майбу А.М., Захарова О.О. 

3. Увести до складу групи сприяння академічній доброчесності 

університету Коваль А.О., в.о. директорки Наукової бібліотеки; 

Бальоху А.С., кандидатку педагогічних наук, помічницю деканеси 

педагогічного факультету із забезпечення якості освіти; Денисенко 

В.В., завідувачку відділу аспірантури та докторантури; Пазинича Д.С., 

голову студентського парламенту ХДУ; Черкашину Т.О., керівницю 

відділу забезпечення якості освіти. 

4. Затвердити склад групи сприяння академічній доброчесності 

Херсонського державного університету:  

Координатор групи: Черкашина Т.О., кандидатка соціологічних наук, 

керівниця відділу із забезпечення якості освіти. 

Члени групи: 

Бальоха А.С., кандидатка педагогічних наук, помічниця деканеси 

педагогічного факультету із забезпечення якості освіти; 

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

медичного факультету із забезпечення якості освіти; 

Голяка С.К., кандидат біологічних наук, доцент, помічник декана 

факультету фізичного виховання та спорту із забезпечення якості освіти; 



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

декана факультету комп’ютерних наук, фізики та математики із 

забезпечення якості освіти; 

Мандич Т.М., викладачка кафедри української і слов'янської філології та 

журналістики, помічниця деканеси факультету української й іноземної 

філології та журналістики із забезпечення якості освіти; голова Наукового 

товариства студентів, аспірантів і молодих учених університету; 

Мельникова К. В., кандидатка економічних наук, помічниця декана 

факультету бізнесу і права із забезпечення якості освіти; 

Терешенко Н.В., кандидатка педагогічних наук, помічниця декана 

факультету культури і мистецтв із забезпечення якості освіти; 

Швець Т.М., кандидатка педагогічних наук, помічниця деканеси 

факультету психології, історії та соціології із забезпечення якості освіти; 

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

факультету біології, географії та екології із забезпечення якості освіти; 

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

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

Пазинич Д.С., голова студентського парламенту ХДУ; 

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

5. Припинити дію наказу від 02.06.2021 № 634-Д «Про введення в дію 

рішення вченої ради ХДУ від 31.05.2021 про затвердження складу Групи 

сприяння академічній доброчесності» та наказу від 03.06.2021 № 638-Д ««Про 

введення в дію рішення вченої ради ХДУ від 31.05.2021 про затвердження 

складу Групи сприяння академічній доброчесності». 

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

забезпечити оприлюднення затвердженого складу групи сприяння академічній 

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: проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедрами, керівників 

структурних підрозділів, зазначених у наказі осіб 

 

 


