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І. Організаційні заходи 

 

№ Заходи Термін проведення 

1. Конференція трудового колективу університету 30 серпня, 13:00, актова зала 

20 грудня, 10:15, актова зала 

2. Вчена рада університету 30 серпня, 10:00, конференц-

зала (256 ауд.) 

щомісяця, останній 

понеділок, 11:30-15:00 (перерва 

13:00-13:20) конференц-зала 

(ауд. 256) 

3. Ректорат університету щопонеділка, 11:30 

4. Президія ректорату університету щопонеділка, 10:00 

5. Нарада ректора з деканами факультетів другий понеділок місяця, 13:00  

(у разі потреби) 

6. Нарада з керівниками відділів і служб, 

підпорядкованих ректорові 

третій понеділок місяця, 13:00  

(у разі потреби) 

7. Науково-методична рада університету щомісяця, третій четвер, 

конференц-зала (ауд. 256) 

8. Науково-технічна рада університету щоквартально (за окремим 

графіком) 

9. Оперативні наради у першого проректора, проректорів 

та головного бухгалтера 

вівторок - п’ятниця, 9:00 (за 

окремими графіками)  

10. Засідання конкурсної комісії щомісяця, друга середа, 

15:00, каб. 100 

11. Засідання кафедр щомісяця, 

перший понеділок 

12. Засідання вчених рад факультетів 25-26 серпня, 

щомісяця,  

третій понеділок 

13. Комісія з відрахування та переведення студентів  січень, червень 

14. Стипендіальна комісія університету січень, червень 

15. Засідання тендерного комітету  щомісяця (за окремим 

графіком) 

16. Подавання факультетами, центрами і відділами 

(службами) звітів про роботу  

до 15 серпня (за минулий 

навчальний рік) 

до 04 грудня (за минулий 

календарний рік)  

17. Подавання факультетами, центрами і відділами 

(службами) планів роботи на новий навчальний рік 

до 21 вересня 

 

18. Подавання проректорами університету і деканами 

факультетів: 

- щотижневих планів 

- щотижневих звітів 

 

 

щопонеділка 

щоп’ятниці 
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19. Прийом відвідувачів: 

Ректор університету 

Перший проректор  

Проректор з навчальної та науково-педагогічної 

роботи 

Проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної 

діяльності та науково-педагогічної роботи 

Проректор з соціально-гуманітарної та науково-

педагогічної роботи 

Проректор з фінансово-господарської та науково-

педагогічної роботи 

Головний бухгалтер 

 

вівторок, 15:00 – 17:00 

вівторок, 15:00 – 17.00 

вівторок, 15:00 – 17:00 

 

вівторок, 15:00 – 17:00 

 

середа, 15:00 – 17:00 

 

вівторок, 13:00 – 17:00 

 

п’ятниця, 13:00 – 15:00 

20. Перевірка стану ведення діловодства у структурних 

підрозділах університету 

березень 

21. Комісія з питань оренди державного майна щомісяця (за окремим 

графіком) 

22. Постійно діюча оздоровча комісія  щомісяця (за окремим 

графіком) 

23. Комісія із соціального страхування  два рази на місяць (за окремим 

графіком) 

24. Експертна комісія за окремим графіком 
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ІІ. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Розклад дзвінків 

І пара   8:30 – 9:50 

ІІ пара   10:00 – 11:20 

ІІІ пара  11:50 – 13:10 

ІV пара  13:30 – 14:50 

V пара   15:00 – 16:20 

VІ пара  16:30 – 17:50 
 

ІІ.1. Денна форма навчання 

І семестр 01 вересня – 31 січня 

Захист курсових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 

- ІV курс та ІІ курс (термін навчання 1 рік 

10 місяців) ОП «Початкова освіта», «Середня 

освіта (фізична культура)», «Фізична культура 

і спорт» 

 

 

грудень   

(за графіком факультетів) 

- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» квітень 

(за графіком факультету) 

Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів  

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

(термін навчання 1 рік 4 місяці): 

 

- затвердження тем кваліфікаційних робіт 

(проєктів) на вченій раді університету 

 

вересень  

- розгляд на кафедрі (попередній захист) 

кваліфікаційних робіт (проєктів) 

 

04 – 13 жовтня  

- експертиза кваліфікаційних робіт (проєктів) 15 – 19 листопада  

Єдиний державний кваліфікаційний іспит для 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі 

знань «22 Охорона здоров’я» 

за графіком ДО «Центр тестування 

професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою 

напрямів підготовки «Медицина» 

та «Фармація» при Міністерстві 

охорони здоров’я України» 

Атестація здобувачів вищої освіти (з урахуванням 

консультацій): 

 

 

- ІІ курс другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (термін навчання 1 рік 4 місяці) 

 

13 – 31 грудня 

зимові канікули 01 січня – 31 січня 

 

ІІ семестр 01 лютого – 30 червня 

Захист курсових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти:  

 

- ІІ, ІІІ курси та І курс (термін навчання 1 рік  

10 місяців) ОП «Початкова освіта», «Середня 

освіта (фізична культура)», «Фізична культура 

і спорт» 

 

 

травень  

(за графіком факультетів) 

Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів 

 другого (магістерського) рівня вищої освіти  

(термін навчання 1 рік 9 місяців): 

 

- затвердження тем кваліфікаційних робіт 

(проєктів) на вченій раді університету 

 

лютий  
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- розгляд на кафедрі (попередній захист) 
кваліфікаційних робіт (проєктів) 

 
09 – 16 березня 

- експертиза кваліфікаційних робіт (проєктів) 18 – 22 квітня  

Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 

- затвердження тем кваліфікаційних робіт 
(проєктів) на вченій раді університету 

 
березень  

- розгляд на кафедрі (попередній захист) 
кваліфікаційних робіт (проєктів) 

 
28 березня – 06 квітня 

- експертиза кваліфікаційних робіт (проєктів) 10 – 13 травня 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит для 
здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі 
знань «22 Охорона здоров’я» 

за графіком ДО «Центр тестування 
професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина» 
та «Фармація» при Міністерстві 
охорони здоров’я України» 

Атестація здобувачів вищої освіти (з урахуванням 
консультацій): 

 
 

- ІІ курс другий (магістерський) рівень вищої 
освіти (термін навчання 1 рік 9 місяців) 

 
16 – 27 травня 

- IV курс перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 місяців), 
ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» 

 
 
06 – 24 червня 

літні канікули 01 липня – 31 серпня 

 

II.1.1. Навчальні заняття та контрольні заходи 

І семестр 

навчальні заняття:  

- І-ІІІ курси перший (бакалаврський) РВО,  
І курс другий (магістерський) РВО  
(термін навчання 1 рік 9 місяців) 

 
 
01 вересня – 17 грудня 

- перший (бакалаврський) РВО ІV курс, ІІ курс 
(термін навчання 1 рік 10 місяців)  
ОП «Фізична культура і спорт», «Середня 
освіта (фізична культура)» 

 
 
 
01 вересня –29 жовтня 

- І курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 4 місяці) 

 
01 вересня – 10 грудня 

- ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 4 місяці) 

 
01 вересня – 08 жовтня 

- ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 9 місяців) 

01 вересня – 08 жовтня; 
15 листопада – 17 грудня 

навчальні заняття для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за окремим 
графіком освітнього процесу: 

 

Педагогічний факультет  

- ІV курс ОП «Дошкільна освіта», «Початкова 
освіта» та ІІ курс (термін навчання 1 рік  
10 місяців) ОП «Початкова освіта» 

 
 
08 вересня – 29 жовтня 

Факультет біології, географії та екології  

- І курс ОП «Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини)», «Біологія», «Середня 
освіта (Географія)», «Науки про Землю», 
«Географія», «Екологія» 

 
 
01 – 24 вересня; 
11 жовтня – 17 грудня 
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- ІІ курс ОП «Середня освіта (Географія)», 

«Географія», «Науки про Землю» 

01 – 24 вересня;  

11 жовтня – 17 грудня 

Факультет психології, історії та соціології  

- ІІ курс ОП «Середня освіта (історія)», «Історія 

та археологія» 

 

01 вересня – 03 грудня 

навчальні заняття для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за 

окремим графіком освітнього процесу: 

 

Факультет бізнесу і права  

- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

ОП «Право»   

 

01 вересня – 19 листопада 

Факультет культури і мистецтв  

- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці) 

ОП «Культурологія» 

 

01 вересня – 19 листопада 

 

семестрові екзамени:  

- І-ІІІ курси перший (бакалаврський) РВО,  
І курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців),  
ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 9 місяців) 

 
 
 
 

20 – 31 грудня 

- перший (бакалаврський) РВО ІV курс, ІІ курс 
(термін навчання 1 рік 10 місяців) ОП 

«Початкова освіта», «Фізична культура і 
спорт», «Середня освіта (фізична культура)» 

 
 

 
01 – 12 листопада 

- ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 4 місяці) 

 

11 – 15 жовтня  

семестрові екзамени для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за 

окремим графіком освітнього процесу: 

 

Факультет бізнесу і права  

- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

ОП «Право»   

 

28 – 31 грудня 

Факультет культури і мистецтв  

- І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  
ОП «Культурологія» 

 
28 – 31 грудня 

ліквідація академічної заборгованості:  

- І-ІV курси перший (бакалаврський) РВО,  
І курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців),  
ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 9 місяців) 

 
 
 
 

24 – 25 січня 

- ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 4 місяці) 

 
16 листопада 

комісія з ліквідації академічної заборгованості:  

- І-ІV курси перший (бакалаврський) РВО,  

І курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців),  
ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 9 місяців) 

 

 
 
 
26 січня 

- ІІ курс другий (магістерський) РВО (термін 
навчання 1 рік 4 місяці) 

 
17 листопада 
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ІІ семестр 

навчальні заняття:  

- І курс перший (бакалаврський) РВО 01 лютого – 03 червня 

- ІІ курс перший (бакалаврський) РВО 01 лютого – 20 травня 

- ІІІ курс перший (бакалаврський) РВО 01 лютого – 08 квітня; 

26 квітня – 03 червня 

- перший (бакалаврський) РВО ІV курс, ІІ курс 

(термін навчання 1 рік 10 місяців) ОП 

«Початкова освіта», «Фізична культура і 

спорт», «Середня освіта (фізична культура)»  

 

 

 

01 лютого – 13 травня 

- І курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 4 місяці) 

 

28 березня – 17 червня 

- І курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 9 місяців) 

 

07 лютого – 10 червня 

навчальні заняття для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за окремим 

графіком освітнього процесу 

 

Педагогічний факультет  

- І курс ОП «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» 

01 лютого – 15 квітня; 

03 травня – 03 червня 

- ІІ курс ОП «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» 

28 березня – 20 травня; 

30 травня – 03 червня  

- ІІ курс ОП «Спеціальна освіта» 01 – 04 лютого; 

14 лютого – 20 травня;  

30 травня – 03 червня  

Факультет біології, географії та екології  

- І курс ОП «Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини)», «091 Біологія»  

 

01 лютого – 20 травня 

- І курс ОП «Середня освіта (Географія)», 

«Науки про Землю», «Географія», «Екологія» 

 

01 лютого – 13 травня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини)», «Біологія» 

01 лютого – 15 квітня; 

26 квітня – 20 травня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (Географія)», 

«Географія», «Науки про Землю»  

 

01 лютого – 13 травня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини)», «Біологія», «Екологія» 

 

01 лютого – 20 травня 

Факультет психології, історії та соціології   

- ІІ курс ОП «Соціальна робота» 01 лютого – 13 травня 

- ІІІ курс ОП «Психологія», «Соціологія», 

«Соціальна робота», «Середня освіта 

(історія)», «Історія та археологія» 

 

 

01 лютого – 20 травня 

Факультет української й іноземної філології та 

журналістики 

 

- ІІ курс ОП «Філологія (українська мова і 

література)», «Журналістика» 

 

14 лютого – 03 червня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (мова і література 

англійська)», «Середня освіта (мова і 

література іспанська)», «Середня освіта (мова і 

література німецька)», «Середня освіта (мова і 

література російська)», «Середня освіта (мова і 

література французька)», «Середня освіта 
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(українська мова і література)», «Філологія 

(германські мови та літератури (переклад 

включно)», «Філологія (прикладна 

лінгвістика)» 

 

 

 

28 лютого – 10 червня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (українська мова і 

література)», «Журналістика» 

01 лютого – 01 квітня; 

18 квітня – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (мова і література 

англійська)», «Середня освіта (мова і 

література іспанська)», «Середня освіта (мова і 

література німецька)», «Середня освіта (мова і 

література російська)», «Середня освіта 

(українська мова та література)», «Філологія 

(германські мови та літератури (переклад 

включно», «Філологія (прикладна 

лінгвістика)» 

 

 

 

 

 

 

 

01 лютого – 01 квітня; 

03 травня – 10 червня  

Факультет бізнесу і права  

- І курс ОП «Середня освіта (трудове навчання 

та технології)», «Готельно-ресторанна справа» 

 

01 лютого – 13 травня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (трудове навчання 

та технології)», «Готельно-ресторанна справа» 

 

01 лютого – 13 травня 

- ІІ курс ОП «Туризм» 01 лютого – 06 травня; 

16 – 27 травня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (трудове навчання 

та технології)» 

 

28 березня – 10 червня 

Факультет культури і мистецтв  

- І курс ОП «Хореографія» 01 лютого – 20 травня 

Факультет фізичного виховання та спорту  

- ІІ курс ОП «Фізична культура і спорт» 01 лютого – 29 квітня; 

10 – 27 травня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (фізична 

культура)», «Фізична культура і спорт» 

 

01 лютого – 20 травня 

Медичний факультет  

- ІІ курс ОП «Середня освіта (хімія)» 01 лютого – 25 березня; 

26 квітня – 03 червня 

- ІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» 01 лютого – 27 травня 

- ІІ курс ОП «Хімія» 01 лютого – 11 березня; 

28 березня – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (хімія)» 28 лютого – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Фізична терапія, ерготерапія»   01 лютого – 20 травня 

- ІІІ курс ОП «Хімія» 14 лютого – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» 01 лютого – 08 квітня 

Факультет комп’ютерних наук, фізики та 

математики 

 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (математика)», 

«Середня освіта (фізика)», «Комп`ютерні 

науки», «Інженерія програмного 

забезпечення», «Інформаційні системи та 

технології» 

 

 

 

01 лютого – 25 березня; 

11 квітня – 03 червня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (інформатика)» 01 лютого – 25 березня; 

11 квітня – 20 травня 
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- ІІІ курс ОП «Середня освіта (математика)», 

«Середня освіта (фізика)», «Комп`ютерні 

науки», «Інженерія програмного 

забезпечення», «Інформаційні системи та 

технології» 

 

 

 

01 лютого – 25 березня; 

11 квітня – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (інформатика)» 01 лютого – 25 березня; 

11 квітня – 20 травня 

навчальні заняття для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за окремим 

графіком освітнього процесу: 

 

Медичний факультет  

- І курс ОП «Медицина» 01 лютого – 10 червня 

- ІІ курс ОП «Медицина» 01 лютого – 20 травня 

- ІІІ, ІV курси ОП «Медицина» 01 лютого – 20 травня 

 

семестрові екзамени:  

- І, ІІІ курси перший (бакалаврський) РВО 06 – 17 червня 

- ІІ курс перший (бакалаврський) РВО 23 травня – 03 червня  

- І курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців) 

 

20 – 22 червня 

- перший (бакалаврський) РВО ІV курс, ІІ курс 

(термін навчання 1 рік 10 місяців) ОП 

«Початкова освіта», «Фізична культура і 

спорт», «Середня освіта (фізична культура)» 

 

 

 

16 – 20 травня 

ліквідація академічної заборгованості:  

- І-ІІІ курси перший (бакалаврський) РВО 21 – 22 червня 

- І курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців) 

 

23 червня 

- перший (бакалаврський) РВО ІV курс, ІІ курс 

(термін навчання 1 рік 10 місяців) ОП 

«Початкова освіта», «Фізична культура і 

спорт», «Середня освіта (фізична культура)» 

 

 

 

23 – 24 травня 

комісія з ліквідації академічної заборгованості:  

- І-ІІІ курси перший (бакалаврський) РВО 23 червня 

- І курс другий (магістерський) РВО (термін 

навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців) 

 

24 червня 

- перший (бакалаврський) РВО ІV курс, ІІ курс 

(термін навчання 1 рік 10 місяців) ОП 

«Початкова освіта», «Фізична культура і 

спорт», «Середня освіта (фізична культура)» 

 

 

 

25 травня 

семестрові екзамени для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за окремим 

графіком освітнього процесу: 

 

Педагогічний факультет  

- ІІ курс ОП «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта», «Спеціальна освіта» 

 

06 – 17 червня 

Факультет бізнесу і права  

- І курс ОП «Середня освіта (трудове навчання 

та технології)» 

 

16 – 20 травня 

- І курс ОП «Готельно-ресторанна справа» 16 травня – 27 червня 

- ІІ курс ОП «Туризм» 30 травня – 10 червня 
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- ІІ курс ОП «Готельно-ресторанна справа» 16 – 27 травня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (трудове навчання 

та технології)» 

 

16 – 20 травня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (трудове навчання 

та технології)» 

 

14 – 17 червня 

Медичний факультет  

- ІІ курс ОП «Середня освіта (хімія)», «Хімія» 06 – 17 червня 

- ІІ, ІІІ курси ОП «Фізична терапія, ерготерапія» 23 – 27 травня 

- ІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» 23 – 27 травня  

- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» 11 – 15 квітня 

Факультет біології, географії та екології  

- І курс ОП «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)», «Біологія» 

 

23 – 27 травня 

- І курс ОП «Середня освіта (Географія)», 

«Науки про Землю», «Географія», «Екологія» 

 

16 – 20 травня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини»), «Біологія» 

 

23 – 27 травня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (Географія)», 

«Науки про Землю», «Географія» 

 

16 – 20 травня 

- ІІ курс ОП «Екологія» 23 травня – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)», «Біологія»  

 

23 – 27 травня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (Географія)», 

«Географія» 

 

16 – 20 травня 

- ІІІ курс ОП «Екологія» 23 травня – 03 червня 

Факультет психології, історії та соціології  

- ІІ курс ОП «Соціологія», «Соціальна робота», 

«Психологія» 

 

06 – 17 червня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (історія)» 23 – 27 травня 

- ІІ курс ОП «Історія та археологія» 23 травня – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (історія)» 23 – 27 травня 

- ІІІ курс ОП «Історія та археологія» 23 травня – 03 червня 

Факультет української й іноземної філології та 

журналістики 

 

- ІІ курс ОП «Журналістика», «Філологія 

(українська мова та література)» 

 

06 – 17 червня 

- ІІ, ІІІ курси ОП «Середня освіта (мова і 

література англійська)», «Середня освіта (мова і 

література іспанська)», «Середня освіта (мова і 

література німецька)», «Середня освіта (мова і 

література російська)», «Середня освіта (мова і 

література французька)», «Середня освіта 

(українська мова і література)», «Філологія 

(германські мови та літератури (переклад 

включно)», «Філологія (прикладна лінгвістика)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – 17 червня 

Факультет комп’ютерних наук, фізики та 

математики 

 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (математика)», 

«Середня освіта (фізика)», «Середня освіта 

(інформатика)», «Комп`ютерні науки»,   

«Інженерія програмного забезпечення», 

«Інформаційні системи та технології»  

 

 

 

 

06 – 17 червня 
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Факультет фізичного виховання та спорту  

- ІІ курс ОП «Фізична культура і спорт» 06 – 17 червня 

- ІІ курс ОП «Середня освіта (фізична 

культура)» 

 

14 – 17 червня 

- ІІІ курс ОП «Середня освіта (фізична 

культура)», «Фізична культура і спорт» 

 

14 – 17 червня 

семестрові екзамени для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за 

окремим графіком освітнього процесу: 

 

Медичний факультет  

- І курс ОП «Медицина» 14 – 22 червня 

- ІІ курс ОП «Медицина» 30 травня – 03 червня 

- ІІІ курс ОП «Медицина» 14 – 17 червня 

- ІV курс ОП «Медицина» 20 – 24 червня 

ліквідація академічної заборгованості для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за окремим графіком освітнього процесу 

 

 

21 – 22 червня 

- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» 31 травня – 01 червня 

- ІІІ курс ОП «Фізична терапія, ерготерапія» 29 червня 

комісія з ліквідації академічної заборгованості 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за окремим графіком освітнього 

процесу 

 

 

 

23 червня 

- ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація» 02 червня 

- ІІІ  курс ОП «Фізична терапія, ерготерапія» 30 червня 

ліквідація академічної заборгованості для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за окремим графіком освітнього процесу 

 

 

23 червня 

ІІІ, ІV курси ОП «Медицина» 29 червня 

комісія з ліквідації академічної заборгованості 

для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за окремим графіком освітнього 

процесу 

 

 

 

- ІІІ, ІV курси ОП «Медицина» 30 червня 
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II.1.2. Практична підготовка та контрольні заходи  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:  

IV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік 

10 місяців) ОП «Середня освіта (фізична 

культура)», «Фізична культура і спорт» 

 

а) виробнича практика 15 листопада – 24 грудня  

(6 тижнів) 

б) залік з виробничої практики 28 грудня 

в) ліквідація академзаборгованості 24 січня 

г) переддипломна практика 23 травня – 03 червня (2 тижні) 

IV курс ОП «Початкова освіта» , «Дошкільна 

освіта», ІІ курс (термін навчання 1 рік 

10 місяців) ОП «Початкова освіта» 

 

а) виробнича практика 01 – 07 вересня (1 тиждень) 

15 листопада – 24 грудня (6 тижнів) 

б) залік з виробничої практики 28 грудня 

в) ліквідація академзаборгованості 24 січня 

ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація»  

а) виробнича практика 18 квітня – 27 травня (6 тижнів) 

б) залік з виробничої практики 30 травня 

в) ліквідація академзаборгованості 31 травня 

За окремим графіком:  

Педагогічний факультет  

Навчальна практика для здобувачів І курсу  

ОП «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» 

18 – 29 квітня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу 

спеціальностей «Дошкільна освіта» 

01 лютого – 25 березня (8 тижнів)  

23 – 27 травня (1 тиждень) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Початкова освіта», «Спеціальна освіта» 

07 – 11 лютого (1 тиждень) 

23 – 27 травня (1 тиждень) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», 

«Спеціальна освіта» 

 

 

11 – 22 квітня (2 тижні) 

Факультет бізнесу і права  

Навчальна практика для здобувачів І курсу ОП 

«Середня освіта (трудове навчання та технології)» 

 

23 травня – 17 червня (4 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів І курсу  

ОП «Готельно-ресторанна справа» 

 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу ОП 

«Середня освіта (трудове навчання та технології)» 

 

23 травня – 17 червня (4 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Туризм» 

10 – 13 травня (1 тиждень)  

14 травня – 17 червня (1 тиждень) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Готельно-ресторанна справа» 

 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції та 

харчові технології)», «Економіка», «Фінанси, 

банківська справа та страхування», «Менеджмент», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Право», «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародне право» 

 

 

 

 

 

 

 

06 – 17 червня (2 тижні) 
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Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу ОП 

«Середня освіта (трудове навчання та технології)» 

01 лютого – 25 березня (4 тижні) 

Виробнича практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Готельно-ресторанна справа»  

 

11 – 22 квітня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції та 

харчові технології)», «Економіка», «Фінанси, 

банківська справа та страхування», «Менеджмент», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Право», «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародне право», «Туризм» 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 22 квітня (2 тижні) 

Факультет культури і мистецтв  

Навчальна практика для здобувачів І курсу  

ОП «Хореографія» 

 

23 травня – 03 червня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Хореографія», «Музичне мистецтво» 

 

протягом 4 семестру (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація», «Культурологія» 

 

 

06 – 17 червня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Хореографія», «Музичне мистецтво», 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», «Культурологія» 

 

 

 

11 – 22 квітня (2 тижні) 

Факультет біології, географії та екології  

Навчальна практика для здобувачів І курсу  

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  

27 вересня – 08 жовтня (2 тижні) 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 

Навчально-польова  практика для здобувачів  

І курсу ОП «Біологія» 

27 вересня – 08 жовтня (2 тижні) 

30 травня – 17 червня (3 тижні)) 

Навчально-польова практика для здобувачів І курсу 

ОП «Середня освіта (Географія)», «Науки про 

Землю», «Географія», «Екологія» 

27 вересня – 08 жовтня  

(2 тижні); 

23 травня – 17 червня (4 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» 

18 – 22 квітня (1 тиждень) 

30 травня – 17 червня (3 тижні)  

Навчально-польова для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Біологія» 

18 – 22 квітня (1 тиждень) 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 

Навчально-польова для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Екологія» 

 

06 – 17 червня (2 тижні) 

Навчально-польова  практика для здобувачів  

ІІ курсу ОП «Середня освіта (Географія)», 

«Географія», «Науки про Землю» 

 

27 вересня – 08 жовтня (2 тижні) 

23 травня – 17 червня (4 тижні)  

Навчально-польова  для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Біологія»,  «Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини)» 

 

 

30 травня – 10 червня (2 тижні) 

Лабораторна біологічна практика для здобувачів ІІІ 

курсу ОП «Біологія», «Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини)» 

 

 

14 – 17 червня (1 тиждень) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП  «Екологія» 

 

06 – 17 червня (2 тижні) 

Навчально-польова  для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Середня освіта (Географія)», «Географія» 

27 вересня – 01 жовтня  

(1 тиждень) 

23 травня – 17 червня (4 тижні) 
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Факультет психології, історії та соціології  

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП  «Соціальна робота» 

 

16 – 27 травня (2 тижні)  

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Психологія», «Соціологія» 

 

23 травня – 03 червня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (історія)»  

06 – 17 грудня (2 тижні) 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП  «Історія та археологія» 

06 – 17 грудня (2 тижні) 

06 – 17 червня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу ОП 

«Соціологія», «Соціальна робота», «Психологія» 

 

23 травня – 03 червня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсів  

ОП «Середня освіта (історія)» 

 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсів  

ОП «Історія та археологія» 

 

06 – 17 червня (2 тижні) 

Факультет української й іноземної філології та 

журналістики 

 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсів  

ОП «Журналістика», «Філологія (українська мова і 

література)» 

 

 

01 – 11 лютого (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу   

ОП «Середня освіта (мова і література англійська)», 

«Середня освіта (мова і література іспанська)», 

«Середня освіта (мова і література німецька)», 

«Середня освіта (мова і література російська)», 

«Середня освіта (мова і література французька)», 

«Середня освіта (українська мова і література)», 

«Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно)», «Філологія (прикладна 

лінгвістика)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 – 25 лютого (4 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсів  

ОП «Журналістика», «Філологія (українська мова і 

література)» 

 

 

04 – 15 квітня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу   

ОП «Середня освіта (мова і література англійська)», 

«Середня освіта (мова і література іспанська)», 

«Середня освіта (мова і література німецька)», 

«Середня освіта (мова і література російська)», 

«Середня освіта (мова і література французька)», 

«Середня освіта (українська мова і література)», 

«Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно)», «Філологія (прикладна 

лінгвістика)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 – 29 квітня (4 тижні) 

Медичний факультет  

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (хімія)» 

 

28 березня – 22 квітня (4 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП  «Хімія» 

 

14 – 25 березня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Фармація, промислова фармація» 

 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

30 травня – 17 червня (3 тижні) 
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Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Середня освіта (хімія)» 

 

01 – 25 лютого (4 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП  «Хімія» 

 

01 – 11 лютого (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП  «Фізична терапія, ерготерапія»  

 

30 травня – 24 червня (4 тижні) 

Факультет комп’ютерних наук, фізики та 

математики 

 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (математика)», «Середня освіта 

(фізика)», «Середня освіта (інформатика)», 

«Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного 

забезпечення», «Інформаційні системи та 

технології» 

 

 

 

 

 

28 березня – 08 квітня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Середня освіта (математика)», «Середня освіта 

(фізика)» 

 

 

28 березня – 15 квітня (3 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Середня освіта (інформатика)», «Комп’ютерні 

науки», «Інженерія програмного забезпечення», 

«Інформаційні системи та технології» 

 

 

 

28 березня – 08 квітня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ, ІІІ курсу  

ОП  «Середня освіта (інформатика)» 

 

23 травня – 03 червня (2 тижні) 

Факультет фізичного виховання та спорту  

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП  «Середня освіта (фізична культура)» 

23 – 27 травня (1 тиждень) 

30 травня – 10 червня (2 тижні) 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Фізична культура і спорт» 

03 – 06 травня (1 тиждень) 

30 травня – 03 червня (1 тиждень) 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Середня освіта (фізична культура)», «Фізична 

культура і спорт» 

 

 

23 травня – 10 червня (3 тижні) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:  

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

а) виробнича практика 01 лютого – 25 березня  

(8 тижнів) 

б) залік з виробничої практики 28 березня 

в) ліквідація академзаборгованості 24 червня 

г) переддипломна практика 13 – 17 грудня (1 тиждень) 

ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

а) виробнича практика 18 жовтня – 12 листопада  

(4 тижні) 

б) залік з виробничої практики 15 листопада 

в) ліквідація академзаборгованості 24 січня 

г) переддипломна практика 15 листопада – 10 грудня  

(4 тижні) 

І курс (термін навчання 1 рік 9 місяців)  

ОП «Науки про Землю», «Біологія (Ботаніка)» 

 

а) переддипломна практика 01 – 04 лютого (1 тиждень) 

14 – 17 червня (2 тижні) 
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ІІ курс (термін навчання 1 рік 9 місяців)  

ОП «Науки про Землю», «Біологія (Ботаніка)» 

 

а) виробнича практика 11 жовтня – 12 листопада  

(5 тижнів) 

24 січня – 18 березня (8 тижнів) 

б) залік з виробничої практики 15 листопада;  

21 березня 

в) ліквідація академзаборгованості 25 січня; 

21 березня 

г) переддипломна практика 21 березня – 13 травня (8 тижнів) 

За окремим графіком (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти): 

 

Факультет бізнесі і права  

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

ОП «Право» 

 

а) виробнича практика 22 листопада – 24 грудня  

(5 тижнів); 

01 лютого – 25 березня  

(8 тижнів) 

б) залік з виробничої практики 28 грудня; 28 березня 

в) ліквідація академзаборгованості 24 січня; 29 червня 

Факультет культури і мистецтв  

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

ОП «Культурологія» 

 

а) виробнича практика 29 листопада – 24 грудня  

(4 тижні) 

01 лютого – 25 березня (8 тижнів) 

б) переддипломна практика 22 – 26 листопада 

в) залік з виробничої практики 28 грудня; 28 березня 

г) ліквідація академзаборгованості 21 січня; 29 червня 

Медичний факультет  

а) виробнича практика  

- ІІ курс ОП «Медицина» 30 травня – 17 червня (3 тижні) 

- ІІІ курс ОП «Медицина» 23 травня – 10 червня (3 тижні) 

- ІV курс ОП «Медицина» 23 травня – 17 червня (4 тижні) 
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II.2. Заочна форма навчання 

 

У розкладі занять для заочної форми навчання передбачено шестиденний навчальний 

тиждень (понеділок – субота) 

І семестр 01 вересня – 31 січня 

Захист курсових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 

 

- ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 

місяців) ОП «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта», ІІІ курс ОП «Фармація, промислова 

фармація» 

 

 

 

29 листопада – 04 грудня 

Кваліфікаційні роботи (проєкти) здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  (термін навчання 

1 рік 4 місяці): 

 

- затвердження тем кваліфікаційних робіт 

(бакалавр) на вченій раді університету 

 

вересень  

- розгляд на кафедрі (попередній захист) 

кваліфікаційних робіт (бакалавр) 

 

04 – 13 жовтня 

- експертиза кваліфікаційних робіт (проєктів) 15 – 19 листопада  

Атестація здобувачів вищої освіти (з урахуванням 

консультацій): 

 

 

- ІІ курс другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (термін навчання 1 рік 4 місяці) 

 

13 – 31 грудня 

ІІ семестр 01 лютого – 30 червня 

Захист курсових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 

 

- ІІ курс, І курс (термін навчання 1 рік 10 

місяців) ОП «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» 

 

 

11 – 16 квітня 

- ІІІ курс 16 – 21 травня 

Кваліфікаційні роботи (бакалавр) здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 

- затвердження тем кваліфікаційних робіт 

(бакалавр) на вченій раді університету 

 

березень  

- розгляд на кафедрі (попередній захист) 

кваліфікаційних робіт (бакалавр) 

 

28 березня – 06 квітня  

- експертиза кваліфікаційних робіт (бакалавр) 10 – 13 травня 

Атестація здобувачів вищої освіти (з урахуванням 

консультацій): 

 

 

- IV курс перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 

місяців), ІІІ курс ОП «Фармація, промислова 

фармація» 

 

 

 

06 – 24 червня 
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II.2.1. Навчальні заняття та контрольні заходи 

І семестр 

Навчальна  та заліково-екзаменаційна сесія 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:  

І курс   

- навчальна сесія 25 жовтня – 03 листопада (9 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 06 – 11 грудня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 13 грудня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості  14 грудня 

ІІ курс   

- навчальна сесія 11– 23 жовтня (9 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 06 – 11 грудня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 13 грудня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 14 грудня 

ІІІ курс, ІІ курс ОП «Фармація, промислова 

фармація»  

 

- навчальна сесія 11 – 27 жовтня (12 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 29 листопада – 04 грудня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 06 грудня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 07 грудня 

ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація»   

- навчальна сесія 04 – 27 жовтня (18 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 29 листопада – 04 грудня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 06 грудня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 07 грудня 

ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 місяців) 

ОП «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»  

 

- навчальна сесія 27 вересня – 07 жовтня (10 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 29 листопада – 04 грудня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 06 грудня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 07 грудня 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:  

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)   

- навчальна сесія 18 жовтня – 06 листопада (18 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 06 – 11 грудня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 13 грудня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 14 грудня 

ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

- навчальна сесія 20 вересня – 05 жовтня (14 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія  08 – 13 листопада (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 18 листопада 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 19 листопада 
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ІІ семестр 

Навчальна та заліково-екзаменаційна сесія 

    Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:  

І, ІІ курси   

- навчальна сесія  21 лютого – 02 березня (9 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія  11 – 16 квітня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 18 квітня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 19 квітня 

ІІІ курс, ІІ курс ОП  «Фармація, промислова 

фармація»  

 

- навчальна сесія  09 – 26 березня (16 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія  16 – 21 травня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 23 травня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 24 травня 

ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація»   

- навчальна сесія 14 – 25 лютого (11 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 03 – 07 травня (5 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 10 травня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 11 травня 

ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 місяців) 

ОП «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»  

 

- навчальна сесія 09 – 30 березня (19 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 03 – 07 травня (5 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 10 травня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 11 травня 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:   

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

- навчальна сесія 04 – 14 квітня (10 днів) 

- заліково-екзаменаційна сесія 16 – 21 травня (6 днів) 

- ліквідація академічної заборгованості 23 травня 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості 24 травня 
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II.2.2. Практична підготовка та контрольні заходи 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:   

ІV курс, ІІ курс (термін навчання 1 рік 10 місяців) 

ОП «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» 

 

а) виробнича практика 08 жовтня – 6 листопада  

(4 тижні) 

б) залік з виробничої практики 29 листопада 

ІІІ курс ОП «Фармація, промислова фармація»  

а) виробнича практика 28 лютого – 26 березня (4 тижні) 

б) залік з виробничої практики 03 травня 

За окремим графіком (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти): 

 

Педагогічний факультет  

Навчальна практика для здобувачів І курсу 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта»  

 

 

28 лютого 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» 

 

 

23 – 24 лютого 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Спеціальна освіта» 

 

23 лютого 

Переддипломна практика  для здобувачів ІІ курсу 

(термін навчання 1 рік 10 місяців) ОП «Початкова 

освіта», «Дошкільна освіта» 

 

 

16 травня – 04 червня (3 тижні) 

Факультет бізнесу і права  

Навчальна практика для здобувачів І курсу  

ОП «Готельно-ресторанна справа» 

 

28 лютого – 02 березня 

Навчальна практика для здобувачів І курсу ОП 

«Середня освіта (трудове навчання та технології)» 

 

 

28 лютого 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Готельно-ресторанна справа» 

 

28 лютого – 02 березня 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Економіка»,  «Менеджмент»,  

«Підприємництво», торгівля та біржова діяльність», 

«Право», «Туризм», «Міжнародні економічні 

відносини», «Міжнародне право»  

 

 

 

 

28 лютого 

Факультет культури і мистецтв  

Навчальна практика здобувачів І курсу  

ОП «Хореографія» 

 

01 березня 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Культурологія»,  «Музичне мистецтво», 

«Хореографія»,  «Образотворче мистецтво», 

декоративне мистецтво, реставрація» 

 

 

 

01 березня 

Факультет біології, географії та екології  

Навчальна практика для студентів І курсу 

спеціальностей «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)» 

 

26 жовтня, 30 жовтня;  

03 – 05 березня 

Навчально-польова практика для студентів І курсу 

спеціальностей «Біологія» 

26 жовтня, 30 жовтня;  

03 – 05 березня 
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Навчальна практика для студентів І курсу 

спеціальностей «Географія», «Середня освіта 

(Географія)», «Екологія» 

 

29 жовтня; 

25 лютого – 01 березня 

Навчально-польова практика для здобувачів ІІ курсу 

ОП «Біологія 

23 – 24 лютого; 

25 – 26 лютого 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» 

23 – 24 лютого; 

25 – 26 лютого 

Лабораторна біологічна практика здобувачів 

ІІІ курсу ОП «Біологія» 

 

10 березня 

Навчально-польова практика для здобувачів  

ІІІ курсу ОП «Біологія» 

 

18 – 19 березня 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Екологія» 

 

18 – 19 березня 

Факультет психології, історії та соціології  

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу ОП 

«Середня освіта (історія)», «Історія та археологія» 

 

22 жовтня; 25 лютого 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу ОП 

«Психологія», «Соціологія», «Соціальна робота» 

 

25 лютого 

Навчальна практика для здобувачів ІІІ курсу  

ОП «Соціологія» 

 

11 березня  

Факультет фізичного виховання та спорту  

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (фізична культура)», «Фізична 

культура і спорт»   

 

 

02 березня 

Факультет комп’ютерних наук, фізики та 

математики 

 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (математика)», «Середня освіта 

(фізика)», «Середня освіта (інформатика)», 

«Комп`ютерні науки», «Інженерія програмного 

забезпечення»   

 

 

 

 

28 лютого 

Медичний факультет  

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Середня освіта (хімія)», «Хімія» 

 

21 лютого 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Фармація, промислова фармація»  

 

21 березня 

Факультет української й іноземної філології та 

журналістики 

 

Навчальна практика для здобувачів ІІ курсу  

ОП «Філологія (українська мова та література)», 

«Середня освіта (українська мова і література)», 

«Середня освіта (мова і література англійська)», 

«Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)» 

 

 

 

 

 

24 лютого 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:  

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

а) виробнича практика 18 квітня – 07 травня (3 тижні) 

б) залік з виробничої практики 16 травня 

в) переддипломна практика 08 – 13 листопада (1 тиждень) 

ІІ курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)   

а) виробнича практика 06 – 12 жовтня (1 тиждень) 
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б) залік з виробничої практики 08 листопада 

в) переддипломна практика 06 – 11 грудня (1 тиждень) 

За окремим графіком (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти): 

 

Факультет бізнесу і права  

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

ОП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції та 

харчові технології)», «Правоохоронна діяльність» 

 

а) виробнича практика  18 квітня – 14 травня (4 тижні) 

б) залік з виробничої практики 16 травня 

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

ОП «Право»   

 

а) виробнича практика  
08 – 20 листопада (2 тижні) 

18 квітня – 07 травня (3 тижні) 

б) залік з виробничої практики 
06 грудня; 

16 травня 

Факультет культури і мистецтв  

І курс (термін навчання 1 рік 4 місяці)  

ОП «Культурологія»   

 

а) виробнича практика  
18 – 27 листопада (2 тижні); 

18 квітня – 07 травня (3 тижні) 

б) залік з виробничої практики 
06 грудня; 

16 травня 
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ІІ.3. Замовлення, друкування та видавання документів  

про вищу освіту та студентських квитків 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

1. Студентські квитки:  

 - перевірка даних та  фото студентів І курсу денної 

форми навчання у ЄДЕБО та програмі «Education» 

до 01 жовтня 

 - експорт даних студентів з ЄДЕБО та в програму 

«Education» 

до 08 жовтня 

 - формування заявки та замовлення студентських квитків 

у типографії 

до 12 жовтня 

 

 - видавання студентських квитків листопад 

2. Документи про вищу освіту здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (термін навчання 1 рік 

4 місяці): 

 

- подавання змісту кваліфікацій, що відображатимуться 

в документах про вищу освіту здобувачів  

до 30 вересня  

- подавання службових на замовлення документів про вищу 

освіту та відповідних документів здобувачів 

до 30 вересня 

- підготовка проєкту наказу про визначення кваліфікацій 

в документах про вищу освіту 

до 29 жовтня   

- перевірка даних здобувачів в ЄДЕБО та подавання 

на факультети вивіреної та структурованої інформації 

для попереднього узгодження зі здобувачами 

до 29 жовтня   

- подавання в електронній формі шаблонів додатків 

(без зазначення результатів атестації) 

до 29 жовтня   

- подавання факультетами узгодженої зі здобувачами 

інформації (у разі необхідності виправленої) 

до 30 листопада 

- подавання службових зі списками претендентів 

на зазначення в документах про вищу освіту інформації щодо 

особливих досягнень/відзнак 

до 30 листопада 

-  подавання попередніх зразків дипломів для попереднього 

узгодження 

до 30 листопада 

- замовлення дипломів про вищу освіту в ЄДЕБО, формування 

та злиття XML-файлів 

до 03 грудня 

- друкування документів про вищу освіту до 30 грудня 

3. Документи про вищу освіту здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (термін навчання 1 рік 

9 місяців): 

 

 - подавання змісту кваліфікацій, що відображатимуться 

в документах про вищу освіту здобувачів  

до 30  вересня 

- подавання службових на замовлення документів про вищу 

освіту та відповідних документів здобувачів 

до 28 лютого 

- перевірка даних здобувачів в ЄДЕБО та подавання 

на факультети вивіреної та структурованої інформації 

для попереднього узгодження зі здобувачами 

до 30 березня 

- подавання в електронній формі шаблонів додатків 

(без зазначення результатів атестації) 

до 30 березня 

- подавання факультетами узгодженої зі здобувачами 

інформації (у разі необхідності виправленої) 

 

до 29 квітня 
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- подавання службових зі списками претендентів 

на зазначення в документах про вищу освіту інформації щодо 

особливих досягнень/відзнак 

до 29 квітня 

- подавання попередніх зразків дипломів для попереднього 

узгодження 

до 29 квітня 

- замовлення дипломів про вищу освіту в ЄДЕБО, формування 

та злиття XML-файлів 

до 06 травня 

– друкування документів про вищу освіту 

 

до 30 травня 

4. Документи про вищу освіту здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 

- подавання змісту кваліфікацій, що відображатимуться 

в документах про вищу освіту здобувачів  

до 30 березня 

-  подавання службових на замовлення документів про вищу 

освіту та відповідних документів здобувачів 

до 30 березня 

-  підготовка проєкту наказу про визначення кваліфікацій 

в документах про вищу освіту 

до 29 квітня   

- перевірка даних здобувачів в ЄДЕБО та подавання 

на факультети вивіреної та структурованої інформації 

для попереднього узгодження зі здобувачами 

до 29 квітня 

- подавання в електронній формі шаблонів додатків 

(без зазначення результатів атестації 

до 29 квітня 

- подавання факультетами узгодженої зі здобувачами 

інформації (у разі необхідності виправленої) 

до 30 травня 

- подавання службових зі списками претендентів 

на зазначення в документах про вищу освіту інформації щодо 

особливих досягнень/відзнак 

до 30 травня 

- подавання попередніх зразків дипломів для попереднього 

узгодження 

до 30 травня 

-  замовлення дипломів про вищу освіту в ЄДЕБО, 

формування та злиття XML-файлів 

до 06 червня 
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III. Відокремлений структурний підрозділ  

Бериславський фаховий педагогічний коледж  

імені В. Ф. Беньковського Херсонського державного університету 

 

Освітній процес 
 

Розклад дзвінків 

I пара   8:30 – 09:50 (10) 

II пара 10:00 – 11:20 (20) 

III пара 11:40 – 13:00 (10) 

IV пара 13:10 – 14:30 (10) 

V пара 14:40 – 16:00 

 

 

ІІI.1. Денна форма навчання 

 

Тижневе навантаження 

   І-ІІ курс                                               ІІІ-ІV курс 

32 год                                                  30 год 

І семестр    01 вересня – 28 грудня 

Курсові роботи: 

- подавання на затвердження тем 

курсових робіт  

- затвердження тем курсових робіт  

 

 

жовтень 

листопад 

зимові канікули  29 грудня – 09 січня 

ІІ семестр 10 січня – 30 червня 

Захист курсових робіт:   

ІІ курс спеціальність 012 Дошкільна освіта 

(термін навчання 1 рік і 10 місяців) 

 

квітень 

IV курс спеціальності 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта (термін 

навчання 3 роки та 10  місяців) 

 

 

квітень 

Атестація здобувачів вищої освіти 

(з урахуванням консультацій): 

 

 

ІІ курс спеціальність 012 Дошкільна освіта 

(термін навчання 1 рік і 10 місяців) 

 

06 – 24 червня 

IV курс спеціальність 012 Дошкільна освіта 06 – 24 червня 

IV курс спеціальність 013 Початкова освіта 

(термін навчання 3 роки та 10 місяців) 

 

06 – 24 червня 

літні канікули 01 липня – 31 серпня 

ІІІ.1.1. Навчальні заняття та контрольні заходи 

І семестр 

навчальні заняття:  

- І курс 01 вересня – 28 грудня 

- ІІ-ІІІ курси  01 вересня – 21 грудня 

- IV курс спеціальність 013 Початкова 

освіта (термін навчання 3 роки та  

10 місяців) 

 

 

08 вересня – 17 грудня 
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контрольні роботи (ІІ - ІV курси):  

М(К)СР 

ДКР 

листопад  

грудень 

семестрові екзамени:  

- ІІІ-ІV курси 22 – 28 грудня 

ліквідація академічної заборгованості:  

- І-ІV курси 29 грудня – 09 січня 

комісія з ліквідації академічної 

заборгованості: 

 

 

- І-ІV курси 10 січня 

ІІ семестр 

навчальні заняття:  

І курси (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

10 січня – 10 червня 

- ІІ курс (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

10 січня – 24 червня 

- ІІІ курси (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

10 січня – 13 травня 

- ІV курс спеціальність 012 Дошкільна 

освіта (термін навчання 3 роки та  

10 місяців) 

 

 

28 лютого − 27 травня 

- ІV курс спеціальність 013 Початкова 

освіта (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

 

07 березня – 27 травня 

- І курс (термін навчання 1 рік і  

10 місяців) 

 

10 січня – 13 травня 

- ІІ курс (термін навчання 1 рік і  

10 місяців) 

 

10 січня – 29 квітня 

контрольні роботи (І - ІV курси): 

М(К)СР 

ДКР 

 

квітень, травень 

вересень, травень 

семестрові екзамени:  

- ІІІ курси (термін навчання 3 роки та  

10 місяців) спеціальність 013 Початкова 

освіта 

 

 

16 травня – 20 травня 

- ІІІ курси (термін навчання 3 роки та  

10 місяців) спеціальність 012 Дошкільна 

освіта 

 

 

16 травня – 20 травня 

- ІV курс (термін навчання 3 роки та  

10 місяців) спеціальність 012 Дошкільна 

освіта  

 

 

30 травня – 03 червня 

- ІV курс (термін навчання 3 роки та  

10 місяців) спеціальність 013 Початкова 

освіта  

 

 

30 травня – 03 червня 

- І курс (термін навчання 1 рік і  

10 місяців) спеціальність 012 Дошкільна 

освіта 

 

 

16 травня – 20 травня 

- ІІ курс (термін навчання 1 рік і  

10 місяців) спеціальність 012 Дошкільна 

освіта 

 

 

03 травня – 06 червня 
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ліквідація академічної заборгованості:  

- І курси (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

13 червня – 30 серпня 

- ІІ курс (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

23 травня – 30 серпня 

- ІІІ курси (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

16 травня – 30 серпня 

- ІV курс спеціальність 012 Дошкільна 

освіта (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

 

30 травня – 06 червня 

- ІV курс спеціальність 013 Початкова 

освіта (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

 

30 травня – 06 червня 

- І курс (термін навчання 1 рік і  

10 місяців) 

 

16 травня – 30 серпня 

- ІІ курс (термін навчання 1 рік і  

10 місяців) 

 

03 травня – 06 червня 

комісія з ліквідації академічної 

заборгованості: 

 

 

- І - ІІІ курси (термін навчання 3 роки та 

10  місяців), І курс (термін навчання  

1 рік і 10 місяців) 

 

 

31 серпня 

- ІV курс спеціальність 012 Дошкільна 

освіта (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

 

07 червня 

- ІV курс спеціальність 013 Початкова 

освіта (термін навчання 3 роки та  

10  місяців) 

 

 

07 червня 

- ІІ курс (термін навчання 1 рік і  

10 місяців) 

 

07 червня 

 

ІІI.1.2.  Практична підготовка та контрольні заходи 

Дошкільна освіта, база 9 класів:   

І курс 

а) практика «Введення в спеціальність» 

б) залік з практики 

 

10 січня – 11 лютого (5 тижнів) 

07 –11 лютого 

ІІ курс 

а) практика «Помічник вихователя в групах 

раннього і дошкільного віку» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

  

 

01 вересня − 21 грудня (16 тижнів) 

15 − 21 грудня 

до 28 грудня 

а) практика «Пробна практика» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

10 січня − 13 травня (18 тижнів) 

10 − 13 травня 

до 30 серпня 

ІІІ курс 

а) практика «Пробна практика» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

  

01 вересня − 21 грудня (16 тижнів) 

15 – 21 грудня 

до 28 грудня 

а) практика «Пробна практика» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

10 січня − 13 травня (16 тижнів) 

10 – 13 травня 

до 30 серпня 
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а) «Семінар-практикум по підготовці до 

літньої педагогічної практики» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

 

16 травня − 20 травня (1тиждень) 

20 травня 

до 01 червня 

а) практика «Літня педагогічна практика» 

б) залік з практики 

01 червня – 30 серпня (4 тижні) 

31 серпня 

ІV курс 

а) практика «Пробна практика» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

  

01 вересня − 21 грудня (16 тижнів) 

15 − 21 грудня 

до 28 грудня 

а) практика «Переддипломна педагогічна 

практика» 

б) залік з практики 

 

10 січня − 25 лютого (7 тижнів) 

28 лютого  

 

Дошкільна освіта, база 11 класів: 

  

І курс 

а) практика «Введення в спеціальність» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

  

01 вересня – 24 вересня (4 тижні) 

24 вересня 

до 28 грудня 

а) практика «Помічник вихователя в групах 

раннього і дошкільного віку» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

  

27 жовтня − 21 грудня (12 тижнів) 

15 − 21 грудня 

до 28 грудня 

а) практика «Пробна практика» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

10 січня − 13 травня (18 тижнів) 

10 −13 травня 

     до 30 серпня 

а) «Семінар-практикум по підготовці до 

літньої педагогічної практики» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

 

23 травня – 27 травня (1тиждень) 

27 травня 

до 01 червня 

а) практика «Літня педагогічна практика» 

б) залік з практики 

01 червня – 30 серпня (4 тижні) 

31 серпня 

ІІ курс 

а) практика «Пробна практика» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

  

01 вересня − 21 грудня (16 тижнів) 

15 − 21 грудня 

     до 28 грудня 

а) практика «Пробна практика» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

10 січня − 29 квітня (16 тижнів) 

25 – 29 квітня 

     06 травня 

а) практика «Переддипломна» 

б) залік з практики 

10 травня – 03 червня (4 тижні) 

06 червня 

 

Початкова освіта: 

  

ІІ курс 

а) практика «Позакласна та позашкільна 

виховна робота» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

  

 

 01 вересня − 21 грудня (16 тижнів) 

15 − 21 грудня 

до 28 грудня 

а) практика «Позакласна та позашкільна 

виховна робота» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

 

10 січня − 13 травня (18 тижнів) 

10 − 13 травня 

до 30 серпня 
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ІІІ курс 

а) практика «Позакласна та позашкільна 

виховна робота» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

 

 

01 вересня − 21 грудня (16 тижнів) 

15 − 21 грудня 

до 28 грудня 

а) практика «Пробні уроки та заняття» 

б)виставлення середньозваженої оцінки 

в) ліквідація академічної заборгованості 

10 січня − 13 травня (18 тижнів) 

10 травня 

до 31 серпня 

а) «Семінар-практикум по підготовці до 

літньої педагогічної практики» 

б) залік з практики 

 

23 травня – 27 травня (1тиждень) 

27 травня 

а) практика «У дитячих оздоровчих таборах» 

б) залік з практики 

01 червня – 30 серпня (5 тижнів) 

31 серпня 

ІV курс 

а) практика «Спостереження за навчально-

виховною роботою вчителя- класовода в 

перші дні дитини в школі» 

б) залік з практики 

в) ліквідація академічної заборгованості 

 

 

 

01 вересня – 07 вересня (1 тиждень) 

07 вересня 

до 28 грудня 

а) практика «Пробні уроки та заняття» 

б) виставлення середньозваженої оцінки 

в) ліквідація академічної заборгованості 

08 вересня − 17 грудня (15 тижнів) 

15 грудня 

до 28 грудня 

а) «Безперервна практика» 

б) залік з практики 

10 січня − 04 березня (8 тижнів) 

07 березня  
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ІІI.2. Заочна форма навчання 

І семестр 01 вересня – 28 грудня 

ІІ семестр 10 січня – 30 червня 

Захист курсових робіт: 

- ІІІ курс  
травень 

Атестація здобувачів вищої освіти (з урахуванням 

консультацій): 

- ІІІ курс (2,10 роки навчання) 

 

 

14 червня – 24 червня 

ІІI.2.1. Навчальні заняття та контрольні заходи 

І курс, 11 група  

- оглядово-настановча сесія 

- навчально-екзаменаційна сесія (І семестр) 

- навчально-екзаменаційна сесія (ІІ семестр) 

- ліквідація академічної заборгованості 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості  

06 – 10 вересня 

01 – 12 листопада 

28 березня –15 квітня 

до 28 грудня, до 30 серпня 

29 грудня, 31 серпня 

ІІ курс, 21 група  

- оглядово-настановча сесія 

- навчально-екзаменаційна сесія (ІІІ семестр) 

- навчально-екзаменаційна сесія (ІV семестр) 

- ліквідація академічної заборгованості 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості  

13 – 17 вересня 

15 – 26 листопада 

07 березня – 22 квітня 

до 28 грудня, до 30 серпня 

29 грудня, 31 серпня 

ІІІ курс, 31 група   

- оглядово-настановча сесія 

- навчально-екзаменаційна сесія (V семестр) 

- навчально-екзаменаційна сесія (VІ семестр) 

- екзаменаційна сесія /захист курсової роботи 

- ліквідація академічної заборгованості 

- комісія з ліквідації академічної заборгованості  

20 вересня – 01 жовтня 

29 листопада –10 грудня 

21 лютого – 04 березня 

16 – 27 травня 

до 28 грудня, до 06 червня 

29 грудня, 07 червня 

ІІI.2.2. Практична підготовка та контрольні заходи 

І курс 

«Введення в спеціальність» 

«Помічник вихователя в групах раннього і 

дошкільного віку» 

ліквідація академічної заборгованості 

 

06 вересня–10 вересня 

01 – 12 листопада, 

28 березня –15 квітня 

до 28 грудня, 30 серпня 

ІІ курс 

«Пробна практика» 

залік з практики 

ліквідація академічної заборгованості 

 

15 – 26 листопада, 07 – 25 березня 

25 березня 

до 28 грудня, 30 серпня 

«Літня педагогічна практика» 

залік з практики 

ліквідація академічної заборгованості 

30 травня – 24 червня 

25 березня 

до 28 грудня, 30 серпня 

ІІІ курс 31 група 

«Пробна практика» 

 

б) залік з практики 

 

20 вересня – 01 жовтня, 

29 листопада – 10 грудня 

10 грудня 

«Переддипломна практика» 

б) залік з практики 

07 березня – 01 квітня 

4 квітня 
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ІІІ.3. Академічний моніторинг 

 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

Забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти, з урахуванням різнобічного 

механізму і неупередженого вивчення думки студентів із застосуванням якісних та 

кількісних методів. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Фахової 

передвищої освіти» здійснення академічного моніторингу в системі внутрішнього 

забезпечення якості освіти: 

1. Аналіз результатів літньої та зимової заліково-

екзаменаційних сесій  

червень, вересень, 

січень 

2. Аналіз нульового контролю якості знань здобувачів першого 

курсу  

вересень 

3. Вибірковий моніторинг рівня залишкових знань здобувачів за 

результатами сесій (директорські контрольні роботи) 

грудень, травень 

4. Аналіз результатів складання студентами ІІ курсу державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 

червень 

5. Підготовка та координація проведення студентами ОКР 

«Молодший спеціаліст» профорієнтаційних заходів під час 

проходження виробничої практики 

листопад – грудень- 

лютий 

6. Аналіз міграційних потоків абітурієнтів (за результатами 

прийому до коледжу на перший курс у 2021 році) 

грудень 

7. Моніторинг оформлення навчальної документації (залікові 

книжки студентів, відомості обліку успішності) 

вересень, грудень, 

червень 

8. Дослідження попиту старшокласників на освітні послуги 

коледжу 

лютий 

9. Моніторинг якості знань здобувачів першого курсу з 

навчальних дисциплін від нульового контролю до закінчення 

першого семестру 

березень 

10. Моніторинг дисциплін циклових комісій коледжів з якістю 

знань здобувачів нижче акредитаційних вимог 

квітень 

11. Проведення опитування «Викладач очима студентів», 

підготовка відповідних матеріалів для засідання атестаційної 

комісії 

протягом року 

 

 



 35 

ІІІ.4. Замовлення і друкування документів  

про повну загальну середню освіту, вищу/фахову передвищу освіту  

та студентських квитків 

 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

1. Студентські квитки: 

- перевірка даних та  фото здобувачів І курсу денної форми 

навчання у ЄДЕБО та програмі «Education» 

- експорт даних здобувачів з ЄДЕБО в програму 

«Education» 

- формування заявки та замовлення студентських квитків 

у типографії 

- видавання студентських квитків 

 

 

до 13 вересня 

 

до 20 вересня 

 

до 20 вересня 

01 – 31 жовтня 

2. Свідоцтва про повну загальну середню освіту: 

- введення даних здобувачів у програму «Education» 

- друкування та перевірка даних 

- оформлення договорів про друкування 

- друкування свідоцтв про повну загальну середню освіту 

та додатків до свідоцтв про повну загальну середню 

освіту 

- видавання свідоцтв про повну загальну середню освіту 

 

до 23 травня 

до 15 червня 

до 15 червня 

 

 

до 24 червня 

з 01 липня 

3. Дипломи про вищу освіту та додатки до них ОКР «молодший 

спеціаліст» та про фахову передвищу й додатки до них ОПС 

«фаховий молодший бакалавр»: 

- перевірка даних здобувачів у ЄДЕБО (паспорта 

громадянина України (інших держав), реєстраційного 

номера облікової картки платника податків (РНОКПП), 

англійської транслітерації) 

- замовлення номерів дипломів 

- формування та злиття ХМL-файлів 

- друкування дипломів 

- перевірка шаблонів додатків до дипломів 

- друкування додатків до дипломів 

- видавання документів про освіту та додатків до них 

 

 

 

 

 

 

до 06 червня 

до 24 червня 

до 24 червня 

до 27 червня 

до 27 червня 

до 27 червня 

з 01 липня 

4. Оформлення та видача дублікатів студентських квитків 

студентам денної форми навчання  

 

протягом року 

5. Перевірка, оформлення та друкування дублікатів документів 

про освіту випускникам минулих років 

 

протягом року 
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ІV. Відокремлений структурний підрозділ  

Генічеський фаховий коледж 

Херсонського державного університету 

 

Освітній процес 

Розклад дзвінків 

І пара  800 – 920 

ІІ пара  930 – 1050 

ІІІ пара 1130 – 1250 

ІV пара 1300 – 1420 

V пара  1430 – 1550 

VІ пара 1600 – 1720 

 

ІV.1. Денна форма навчання 
 

Тижневе навантаження 

30 – 34 год 

І семестр  

зимові канікули  

спеціалізація Лікувальна справа 

І курс 

ІІ-ІІІ курс 

ІV курс 

 

27 грудня – 14 січня 

10 січня – 28 січня 

03 січня – 14 січня 

спеціалізація Сестринська справа  

І курс 

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

27 грудня – 14 січня 

10 січня – 28 січня 

28 грудня – 06 січня 

01 січня – 06 січня 

      спеціалізація  Сестринська справа (медична  

сестра з масажу) 

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

 

10 січня – 28 січня 

10 січня – 28 січня 

27 грудня – 06 січня 
 

ІІ семестр  

спеціалізація Лікувальна справа 

І курс 

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

17 січня – 24 червня 

31 січня – 29 червня 

31 січня – 24червня 

17 січня – 30 червня 

спеціалізація Сестринська справа  

І курс 

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

17 січня – 24 червня 

31 січня – 29 червня 

10 січня – 27 червня 

10 січня – 30 червня 

спеціалізація  Сестринська справа (медична  

сестра з масажу)  

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

 

31 січня – 21 червня 

31 січня – 27 червня 

10 січня – 30 червня 
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Атестація здобувачів вищої 

освіти(з урахуванням консультацій) 

 

20 – 30 червня 

літні канікули  

спеціалізація Лікувальна справа 

І курс, ІІІ курс 

ІІ курс 

 

27 червня – 31 серпня 

30 червня – 31 серпня 

спеціалізація Сестринська справа  

І курс, ІІІ курс 

ІІ курс 

 

27 червня – 31 серпня 

30 червня – 31 серпня 

спеціалізація  Сестринська справа (медична  

сестра з масажу) 

ІІ курс 

ІІІ курс 

 

 

21 червня – 31 серпня 

27 червня – 31 серпня 
 

IV.1.1. Навчальні заняття та контрольні заходи 

І семестр 

навчальні заняття:  

спеціалізація Лікувальна справа 

І курс, ІІІ курс 

ІІ курс 

ІV курс 

 

01 вересня – 24 грудня 

01 вересня – 31 грудня  

01 вересня – 17 грудня 

спеціалізація Сестринська справа 

І курс,  

ІІ курс, ІV курс 

ІІІ курс  

 

01 вересня – 24 грудня   

01 вересня – 31 грудня 

01 вересня – 17 грудня 

спеціалізація Сестринська справа (медична 

сестра з масажу)  

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

 

01 вересня – 31 грудня   

01 вересня – 17 грудня 

01 вересня – 19 листопада   
 

семестрові екзамени:  

спеціалізація Лікувальна справа  

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

31 грудня – 06 січня 

27 грудня – 06 січня 

20 грудня – 31 грудня 

спеціалізація Сестринська справа 

ІІ курс 

ІІІ курс 

 

03 січня – 06 січня 

20 грудня – 24 грудня 

спеціалізація Сестринська справа (медична 

сестра з масажу)  

ІІ курс, ІІІ курс 

ІV курс 

 

 

03 січня – 06 січня 

13 грудня – 24 грудня 
 

ліквідація академзаборгованостей:  

- спеціалізація Сестринська справа ІІІ курс-ІV 

курс, спеціалізація  Сестринська справа 

(медична  сестра з масажу) ІV курс 

 

 

до 06 січня  

- спеціалізація Лікувальна справа І курс, ІV 

курс, спеціалізація Сестринська справа  

І курс 

 

 

до 14 січня 
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- спеціалізація Лікувальна справа ІІ курс, 

ІІІ курс, спеціалізація Сестринська справа  

ІІ курс, спеціалізація  Сестринська справа 

(медична  сестра з масажу)  

ІІ курс 

ІІІ курс 

 

 

 

 

 

до 28 січня 

комісія з ліквідації академзаборгованостей:  

- спеціалізація Сестринська справа ІІІ курс – 

ІV курс, спеціалізація  Сестринська справа 

(медична  сестра з масажу) ІV курс 

 

 

06 січня 

- спеціалізація Лікувальна справа І курс, 

ІV курс, спеціалізація Сестринська справа  

І курс 

 

 

14 січня 

     - спеціалізація Лікувальна справа ІІ курс, 

ІІІ курс, спеціалізація Сестринська справа  

ІІ курс, спеціалізація  Сестринська справа 

(медична  сестра з масажу)  

ІІ курс 

ІІІ курс 

 

 

 

 

 

28 січня 
 

ІІ семестр 

навчальні заняття:  

спеціалізація Лікувальна справа 

 І курс 

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

17 січня – 24 червня 

31 січня – 10 червня 

31 січня – 24 червня 

17 січня – 17 червня 

спеціалізація Сестринська справа  

І курс 

ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

17 січня – 24 червня  

31 січня – 17 червня 

10 січня – 24 червня 

10 січня – 22 квітня 

Сестринська справа (медична  сестра з масажу) 

ІІ курс 

ІІІ курс  

ІV курс 

 

31 січня – 10 червня 

31 січня – 17 червня 

10 січня  – 08 квітня 

семестрові екзамени:  

спеціалізація Лікувальна справа ІІ курс 

спеціалізація Сестринська справа ІІ курс 

ІV курс 

14 червня – 22 червня 

20 червня – 29 червня 

26 квітня – 06 травня 

спеціалізація Сестринська справа (медична  

сестра з масажу) ІІ курс 

ІІІ курс 

ІV курс 

 

13 червня – 20 червня 

20 червня – 24 червня 

04 квітня – 08 квітня 

ліквідація академзаборгованостей:  

-спеціалізація  Сестринська справа (медична  

сестра з масажу) ІІ курс 

 

до 20 червня 

-спеціалізація Лікувальна справа ІІ курс до 22 червня 

-спеціалізація Лікувальна справа І курс, ІІІ курс, 

спеціалізація  Сестринська справа І курс, ІІІ 

курс, спеціалізація  Сестринська справа 

(медична  сестра з масажу) ІІІ курс 

 

 

 

до 24 червня 
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- спеціалізація  Сестринська справа ІІ курс до 29 червня 

спеціалізація  Сестринська справа ІV курс 

спеціалізація  Сестринська справа (медична  

сестра з масажу) ІV курс 

до 25 квітня 

до 06 травня 

до 08 квітня 

комісія з ліквідації академзаборгованостей:  

- І-ІІІ курси  20 – 29 червня 

- ІV курс спеціалізація Лікувальна справа 

спеціалізація Сестринська справа 

спеціалізація Сестринська справа (медична  

сестра з масажу) 

 

до 25 квітня 

до 06 травня 

до 08 квітня 
 

IV.1.2. Практична підготовка та контрольні заходи 

Виробнича та переддипломна практика для студентів спеціалізації 

«Лікувальна справа»: 

ІІ курс   

а) виробнича практика «Догляд за хворими та 

медична маніпуляційна техніка» 

 

28 лютого – 11 березня (2 тижні)  

б) залік з практики 11 березня 

в) ліквідація академзаборгованості до 22 червня 

ІІІ курс   

а) виробнича практика «Медсестринська» 14 березня  08 квітня (4 тижні) 

б) залік з практики 08 квітня 

в) ліквідація академзаборгованості до 24 червня 

IV курс  

а) переддипломна практика  26 квітня  17 червня (8 тижнів)  

б) залік з практики 17 червня 

Виробнича та переддипломна практика для студентів  спеціалізації «Сестринська 

справа»: 

ІІІ курс   

а) виробнича практика  11 квітня  22 квітня (2 тижні)  

б) залік з практики 22 квітня 

в) ліквідація академзаборгованості до 24 червня 

IV курс  

а) переддипломна практика  10 травня  17 червня (6 тижнів)  

б) залік з практики 17 червня 

Виробнича та переддипломна практика для студентів  спеціалізації  Сестринська 

справа (медична  сестра з масажу): 

ІІІ курс   

а) виробнича практика 20 – 31 грудня (2 тижні)  

б) залік з практики  31 грудня 

в) ліквідація академзаборгованості до 31 січня 

а) виробнича практика  14 березня – 08 квітня (4 тижні) 

б) залік з практики 08 квітня 

в) ліквідація академзаборгованості до 17 червня 

IV курс  

а) виробнича практика  22 листопада – 10 грудня (3 тижні)  

б) залік з практики 10 грудня 

в) ліквідація академзаборгованості 06 січня 

г) переддипломна практика 11 квітня  17 червня (10 тижнів)  

д) залік з практики 17 червня 
 



 40 

V. Ліцензування та акредитація 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1. Акредитація освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Освітньо-професійна програма Соціологія 

Спеціальність 054 Соціологія 

 

Освітньо-професійна програма Міжнародні економічні відносини 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

 

Освітньо-професійна програма Міжнародне право 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

Згідно з графіком 

прийняття заяв 

про акредитацію 

освітніх програм 

у 2021/2022 н.р. 

Національним 

агентством із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

2. Акредитація освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Освітньо-наукова програма Психологія 

Спеціальність 053 Психологія 

 

Освітньо-наукова програма Освітні, педагогічні науки 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки  

 

Освітньо-наукова програма Географія 

Спеціальність 106 Географія 

 

Освітньо-наукова програма Правознавство 

Спеціальність 081 Право 

Згідно з графіком 

прийняття заяв 

про акредитацію 

освітніх програм 

у 2021/2022 н.р. 

Національним 

агентством із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 
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VІ. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

1. 

Консультативний моніторинг навчальних програм освітніх 

компонент/навчальних дисциплін; силабусів освітніх 

компонент/навчальних дисциплін; електронних освітніх 

ресурсів для освітніх компонент; навчально-методичних 

комплексів освітніх компонент/навчальних дисциплін 

(сторінка кафедри офіційного сайту ХДУ – посилання, 

платформа KSU Online) 

вересень - листопад 

2021, лютий-квітень 

2022 

2. 

Експертування (рецензування) навчально-методичних видань 

з подальшим отриманням рекомендаційного грифу вченої 

ради університету 

протягом 

навчального року 

3. 

Моніторинг навчальних і навчально-методичних видань, що 

отримали рекомендаційний гриф вченої ради ХДУ (наявність 

видань у Науковій бібліотеці та Інституційному репозитарію 

ХДУ, ISBN видання) 

протягом 

навчального року 

4. 

Підготовка графіків освітнього процесу, навчальних та 

робочих навчальних планів відповідно до освітніх програм за 

всіма рівнями та формами навчання.  

протягом 

навчального року 

5. 

Моніторинг сторінок факультетів/кафедр офіційного сайту 

ХДУ щодо оприлюднення навчальних та робочих навчальних 

планів, затверджених в установленому порядку 

протягом 

навчального року 

6. 

Методичне забезпечення і консультування щодо 

відкриття/розроблення/затвердження/перегляду/оновлення/ 

оприлюднення освітніх програм першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) 

рівнів вищої освіти 

протягом 

навчального року 

7. 

Внутрішня експертиза освітніх програм першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти 

протягом 

навчального року  

8. 

Координація роботи структурних підрозділів, гарантів і 

завідувачів кафедр щодо підготовки відповідних матеріалів у 

процесі ліцензування спеціальностей, акредитації освітніх 

програм та здійснення організаційних заходів щодо 

забезпечення роботи експертних груп під час проведення 

акредитаційної експертизи Національним агентством із 

забезпечення якості освіти  

протягом 

навчального року 

9. 

Координація роботи гарантів, членів робочої групи з 

розробки освітніх програм, груп забезпечення освітніх 

програм щодо підготовки Відомостей про самооцінювання 

освітніх програм, що подаються для акредитаційної 

експертизи Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти 

протягом 

навчального року 

10. 
Проведення засідань науково-методичної ради ХДУ третій четвер  

кожного місяця 

11. 

Підготовка/оприлюднення науково-педагогічними 

працівниками на електронній платформі KSU Online 

презентаційних матеріалів освітніх компонент/навчальних 

дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти циклів 

загальної та професійної підготовки 

вересень 2021,  

квітень 2022 



 42 

12. 

Адміністрування процесів вибору, опрацювання електронних 

заяв здобувачів вищої освіти та формування навчальних груп 

з вивчення вибіркових освітніх компонент/ навчальних 

дисциплін циклів загальної та професійної підготовки за всіма 

рівнями вищої освіти та формами навчання 

вересень-жовтень 

2021,  

квітень-травень 2022 

13. 

Організація затвердження програм атестації здобувачів вищої 

освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 

рівнями вищої освіти, моніторинг наявності оприлюднених 

програм на сторінках кафедр/факультетів офіційного сайту 

ХДУ  

другий 

(магістерський) 

рівень вищої освіти – 

жовтень 2021, 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти – 

березень 2022 

14. 

Відвідування відкритих занять науково-педагогічних 

працівників, які беруть участь у конкурсному відборі при 

заміщенні вакантних посад  

протягом 

навчального року  

 

15. 
Відвідування відкритих занять науково-педагогічних 

працівників, які претендують на присвоєння вчених звань  

протягом 

навчального року  

16. 

Процедура замовлення, виготовлення, видачі та обліку 

документів про вищу освіту (диплом, додаток до диплома) 

вересень-грудень 

2021, 

березень-червень 

2022 

17. 

Створення/оприлюднення (канал YouTube ХДУ, електронна 

платформа KSU Online) відеоконтенту освітніх 

компонент/навчальних дисциплін 

протягом року 

18. 
Підготовка/впровадження в освітній процес сертифікатних 

програм 

протягом року 

19. 
Координація роботи щодо підготовки альманаху 

«Магістерські студії» 

вересень-жовтень 

2021 
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VII. Внутрішня система забезпечення якості освіти 

 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 

1. Моніторинг і перегляд освітніх програм 

1. 

Проведення аналізу результатів акредитації освітніх програм 

першого (бакалаврського) та третього (освітньо-наукового) рівнів 

вищої освіти у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 

червень-серпень  

2. 

Проведення анонімного опитування здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

щодо критеріїв якості освітніх програм та аналіз результатів 

листопад 

3. 

Проведення анонімного опитування здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо критеріїв якості 

освітньо-наукових програм та аналіз результатів 

лютий 

4. 
Проведення опитування випускників щодо критеріїв якості 

освітніх програм та аналіз результатів 

упродовж 

навчального року 

5. 
Проведення опитування роботодавців щодо критеріїв якості 

освітніх програм та аналіз результатів 

упродовж 

навчального року 

6. 

Перевірка протоколів засідань кафедр, науково-методичних та 

вчених рад факультетів щодо розгляду врахування результатів 

опитувань при перегляді освітніх програм 

1 раз на 

навчальний рік 

2. Моніторинг якості знань та задоволеності освітнім середовищем  

здобувачів вищої освіти 

7. 

Проведення аналізу та затвердження результатів літньої та 

зимової заліково-екзаменаційних сесій на науково-методичній 

раді університету  

жовтень, квітень 

8. Проведення ректорських зрізів знань здобувачів 
упродовж 

навчального року 

9. 

Проведення анонімного опитування здобувачів всіх рівнів вищої 

освіти за результатами вивчення освітніх компонентів та аналіз 

результатів 

лютий, червень  

10. 

Проведення анонімного опитування здобувачів всіх рівнів вищої 

освіти щодо якості організації та змістового наповнення практик 

та аналіз результатів 

упродовж 

навчального року 

11. 

Проведення анонімного опитування здобувачів всіх рівнів вищої 

освіти щодо форм контрольних заходів, системи та критеріїв 

оцінювання результатів навчання та аналіз результатів 

березень 

12. 

Проведення анонімного опитування здобувачів всіх рівнів вищої 

освіти щодо задоволеності освітнім середовищем та аналіз 

результатів 

грудень 

3. Моніторинг якості кадрового складу 

13. 
Визначення рейтингових показників діяльності НПП, кафедр, 

факультетів за підсумками календарного року 
лютий-травень 

14. 
Верифікація листів оцінювання науково-педагогічного персоналу 

при проходженні конкурсів на посади 

упродовж 

навчального року 

15. 
Проведення онлайн опитувань «Викладач очима студентів» і 

підготовка відповідних матеріалів до засідання конкурсної комісії 

упродовж 

навчального року 

16. 
Анкетування науково-педагогічного персоналу університету 

щодо їх основних соціальних та виробничих аспектів роботи 

упродовж 

навчального року 
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4. Забезпечення функціонування системи реалізації принципів академічної 

доброчесності 

17. 

Організація інформування здобувачів вищої освіти всіх рівнів і 

форм навчання про Кодекс академічної доброчесності здобувача 

вищої освіти ХДУ та процедуру перевірки на плагіат робіт в 

очній, дистанційній або змішаній формі 

вересень 

18. 

Організація процедури підписання Кодексу академічної 

доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ здобувачами вищої 

освіти всіх рівнів і форм навчання, які вступили до Херсонського 

державного університету в 2021 році або поновилися на навчання 

вересень 

19. 

Організація процедури підписання Кодексу академічної 

доброчесності науково-педагогічного працівника ХДУ НПП 

(штатними працівниками і зовнішніми сумісниками), які прийняті 

на роботу з вересня 2021 року 

вересень 

20. Організація проведення тижня академічної доброчесності жовтень 

21. 
Проведення аналізу результатів перевірки кваліфікаційних робіт 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на плагіат  

листопад, 

квітень 

22. 

Проведення аналізу результатів перевірки кваліфікаційних робіт 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

плагіат 

травень 

23. 

Проведення аналізу результатів перевірки курсових робіт 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти на плагіат 

упродовж 

навчального року 

24. 
Підготовка матеріалів для засідання комісії з питань академічної 

доброчесності  

упродовж 

навчального року 

25. 
Координація роботи факультетських комісій з питань академічної 

доброчесності 

упродовж 

навчального року 

26. 

Перевірка протоколів засідань кафедр, науково-методичних та 

вчених рад факультетів щодо розгляду питань дотримання 

принципів академічної доброчесності 

1 раз на 

навчальний рік 

5. Управління інформацією (інформаційний менеджмент)  

в політиці забезпечення якості 

27. 
Реалізація принципів забезпечення якості освіти на факультетах 

із залученням помічників деканів із забезпечення якості освіти 

упродовж 

навчального року 

28. 

Розробка та перегляд системи індикаторів, що характеризують 

стан якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

університеті 

упродовж 

навчального року 

29. 
Моніторинг дотримання принципів ESG у внутрішній системі 

забезпечення якості освіти освітніх програм всіх рівнів освіти 

упродовж 

навчального року 

30. 
Оперативне реагування на виявлені порушення законодавчих 

норм щодо організації освітнього процесу в університеті 

упродовж 

навчального року 

31. 
Оприлюднення інформації про результати роботи відділу 

забезпечення якості освіти на офіційній сторінці відділу 

упродовж 

навчального року 

6. Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти  

та міжнародними агентствами з акредитації 

32. 

Проведення консультацій для гарантів освітніх програм та НПП 

за найкращими практиками та результатами акредитаційних 

експертиз 

упродовж 

навчального року 

33. 
Залучення НПП і здобувачів вищої освіти до участі у тренінгах 

для кандидатів в експерти із забезпечення якості вищої освіти 

упродовж 

навчального року 
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VIII. Офіс доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти 

та роботи з іноземцями 

 

 

1. Підготовче відділення для громадян України  

№ Заходи Терміни проведення 

1. Профорієнтаційна робота з метою залучення на навчання 

до підготовчого відділення для громадян України та до 

Центру іноземних мов «Іноземні мови для всіх» 

протягом навчального 

року 

2. Організація проведення Дня відкритих дверей протягом навчального 

року 

3. Організація набору слухачів на навчання до підготовчого 

відділення для громадян України, до Центру іноземних 

мов «Іноземні мови для всіх», авторські курси, тренінги та 

сертифікатні програми 

протягом навчального 

року 

4. 

 

Підготовка відповідних документів для здійснення 

процедури проставляння апостилю випускникам закладів 

вищої освіти України 

протягом навчального 

року 

 

1.1. Навчальні заняття та контрольні заходи 

І семестр 

(підготовка до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного 

тестування курс «Інтенсив») 

Навчальні заняття 20 вересня – 25 грудня 2021 

Екзаменаційне тестування 15 січня – 16 січня 2022 

Зимові канікули 27 грудня 2021 – 09 січня 2022 

ІІ семестр 

Навчальні заняття 10 січня – 20 травня 2022 

Екзаменаційне тестування 14 травня – 15 травня 2022 

 

І семестр 

(підготовка до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного 

тестування курс «Спецкласи») 

Навчальні заняття 01 жовтня – 25 грудня 2021 

Екзаменаційне тестування 15 січня – 16 січня 2022 

Зимові канікули 27 грудня 2021 – 09 січня 2022 

ІІ семестр 

Навчальні заняття 10 січня – 20 травня 2022 

Екзаменаційне тестування 14 травня – 15 травня 2022 

 

Авторські курси та тренінги 

Авторські курси, тренінги та сертифікатні програми протягом навчального року,  

за умови комплектування 

навчальних груп 
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2. Відділення по роботі з іноземцями  

№ Заходи Терміни проведення 

1. Профорієнтаційна робота з метою залучення на навчання 

до відділення по роботі з іноземцями та до ХДУ іноземців 

протягом навчального 

року 

2. Організація набору іноземців на навчання до підготовчого 

відділення та організація освітнього процесу 

протягом навчального 

року 

3. Оформлення відповідних документів для законного 

перебування іноземців (слухачів, студентів ХДУ) на 

території України 

протягом навчального 

року 

4. Оформлення відповідних документів для здійснення 

процедури визнання в Україні документів про освіту, 

виданих навчальними закладами іноземних держав 

студентам-іноземцям ХДУ та проставлення апостилю 

протягом навчального 

року 

5. Оформлення відповідних документів для скасування 

строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземцям, 

які завершили навчання в ХДУ 

протягом навчального 

року 

6. Контроль обліку слухачів і студентів-іноземців, які 

навчаються у Херсонському державному університеті, з 

метою дотримання ними правил законного перебування на 

території України 

протягом навчального 

року 

 

2.1. Навчальні заняття та контрольні заходи 

І семестр 

Навчальні заняття 01 жовтня – 29 грудня 2021 

Екзаменаційне тестування 27 – 28 грудня 2021 

Зимові канікули 30 грудня 2021 – 01 лютого 2022 

ІІ семестр 

Навчальні заняття 01 лютого – 30 червня 2022 

Екзаменаційне тестування 28-29 червня 2022 

 

 

 

 

 

3. Відділення післядипломної освіти 

№ Заходи Терміни проведення 

1. Профорієнтаційна робота з метою залучення на 

підвищення кваліфікації 

протягом навчального 

року 

2. Організація освітнього процесу з підвищення 

кваліфікації 

протягом навчального 

року за умови 

комплектування 

навчальних груп 
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IX. Науково-дослідна робота 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

Науково-організаційні заходи 

1. Оперативні наради з помічниками деканів факультетів з 

наукової роботи 

щомісяця  

другий вівторок  

15:00 

2. 
Засідання разових спеціалізованих учених рад із захисту 

дисертацій 

за окремим 

графіком 

3 
Засідання науково-технічної ради університету за окремим 

графіком 

4. 
Виконання науково-дослідних робіт (держбюджетних / 

госпдоговірних / ініціативних) 

протягом року 

5. 
Засідання тимчасових наукових колективів виконавців НДР, що 

фінансуються за кошти держбюджету 

останній робочий 

день місяця 

6. 
Засідання редколегій наукових фахових видань університету  за окремим 

графіком 

7. Організація роботи науково-дослідних лабораторій на кафедрах  протягом року 

8. 
Звітування кафедр про підсумки наукової діяльності в 2021 р. і 

планування її на 2022 р.  

листопад – грудень 

9. 
Формування звіту про наукову та науково-технічну діяльність 

університету за 2021 рік 

грудень – січень 

10. 
Подання реєстраційних та облікових документів до УкрІНТЕІ 

(м. Київ)  

протягом року 

11. 
Подання заключного звіту про виконання держбюджетної 

науково-дослідної роботи до УкрІНТЕІ (м. Київ) 

за графіком МОН 

України 

12. 
Подання анотованого звіту про виконання держбюджетної НДР 

до експертної ради МОН України 

за графіком МОН 

України 

13. Формування тематичного плану НДР університету на 2022 рік січень 

14. 

Конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок, що 

виконуються за рахунок видатків загального фонду державного 

бюджету 

відповідно до 

наказу МОН  

України 

15. 

Конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок 

молодих учених, що виконуються за рахунок видатків 

загального фонду державного бюджету 

відповідно до 

наказу МОН  

України 

16. 
Організація стажування й підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету 

протягом року 

17. Проведення Днів науки в університеті травень 

Наукові заходи міжнародного рівня 

1. 

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в освіті, 

дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, 

гармонізація та трансфер знань" (ICTERI 2021) 

29 вересня – 

1 жовтня  

2. 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні 

та психологічні виміри становлення особистості» 

30 вересня –  

1 жовтня 

3. 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні 

пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери 

обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів» 

17-18 листопада  

4. 

Міжнародна наукова конференція «Голокост у регіональному 

вимірі: передумови, жертви, стратегії порятунку, дослідження та 

збереження пам’яті» 

лютий  
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5. 
Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні 

напрями гуманітарних і соціально-комунікаційних досліджень» 

19-20 травня  

6. 

XVI Польова робоча нарада Євразійської групи дослідників 

степів: «Степи України вздовж кліматичного градієнту» 

(16thEDGGFieldWorkshop: Ukrainiansteppesalongclimaticgradients) 

23 травня –  

1 червня  

 

Наукові заходи всеукраїнського рівня 

1. 
Усеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми природничо-математичної освіти в Україні» 

16-17 вересня  

2. 
Усеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку хореографічного мистецтва» 

лютий – березень  

3. 

Усеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною 

участю) «Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, 

тренди, перспективи» 

березень  

4. 

Усеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною 

участю) «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі 

вищої школи» 

березень  

5. 
Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

квітень 

6. 

Усеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації 

спеціальної освіти України» 

квітень  

 

7. ІІ Всеукраїнська майстерня сучасного вчителя-словесника 5-7 квітня  

8. 

Усеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Інноваційні технології навчання природничо-

математичних дисциплін у закладах освіти» 

21-22 квітня  

9. 

VI Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Актуальні проблеми історії та археології: 

регіональний та глобальний вимір» 

травень  

 

10. 

Усеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 

можливості реабілітації після перенесеної коронавірусної 

інфекції» 

травень 

11. 
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з 

міжнародною участю) «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя»  

27-28 травня  

 

Наукові заходи регіонального рівня 

1. 
Круглий стіл «Актуальні проблеми філософії в сучасному 

університеті» 

жовтень  

2 
Регіональна науково-практична конференція «Традиції та 

інновації фізичної терапії на Херсонщині» 

листопад 

3. 

Регіональні науково-мистецькі читання «Інноваційні підходи до 

викладання хореографічних дисциплін у мистецьких закладах 

освіти» 

грудень  

4. 
Науково-методичний семінар «Сучасні технології – STEM- 

освіти 

16-17 лютого  

5. 

Науково-методичний семінар – круглий стіл у межах 

Усеукраїнського фестивалю-конкурсу Maestoso "Сучасна 

музично-виконавська підготовка учнівської молоді" 

квітень  

6. 

VІ Регіональна науково-практична конференція  здобувачів 

вищої освіти і молодих учених «Сучасна економіка і право: 

проблеми та перспективи розвитку» 

24 травня  
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Діяльність ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих учених 

1. 
Засідання ради наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених ХДУ 

друга середа 

місяця, 13:10 

2. 
Організація роботи студентів у складі наукових об’єднань на 

кафедрах університету 

жовтень 

3. 
Участь у заходах Ради молодих учених при Міністерстві освіти і 

науки України 

протягом року 

4. 
Проведення наукових заходів факультетськими науковими 

товариствами 

за окремим 

графіком 

5. Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  

жовтень – грудень 

6. Проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузі знань «Гендерні дослідження»  

квітень 

7. Проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузі «Загальна та соціальна психологія» 

квітень 

8. Участь студентів університету в ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей 

березень – травень 

9. Підготовка електронного збірника наукових праць студентів 

«Студентські наукові студії» 

грудень 

10. Проведення заходів до Днів науки  травень 
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Музейно-архівний центр 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

1. Засідання ради музейно-архівного центру ХДУ 9 вересня 

9 грудня 

10 березня 

16 червня 

2. Засідання експертної комісії за окремим 

графіком 

3. Семінар-навчання громадських екскурсоводів з числа студентів 23 вересня 

4. Оглядові екскурсії “Від Юр’ївського вчительського інституту до 

Херсонського державного університету” 

вересень – квітень 

5. Тематичні екскурсії для студентів: 

«Ректори ХДУ» 

«Видатні випускники ХДУ» 

«Жінки в історії університету» 

«Науково-педагогічні династії в історії університету» 

«Історія розвитку науково-дослідної роботи в ХДУ» 

 

жовтень 

листопад 

березень 

квітень 

травень 

6. Екскурсії для учнів шкіл м. Херсона та області «Освіта в ХДУ – 

крок у престижне майбутнє» 

День відкритих 

дверей; 

протягом року 

7. Заходи: 

- Зустрічі з видатними випускниками університету   

- До дня Гідності та Свободи «Україна. Поступ свободи» 

- До міжнародного дня пам’яті жертв  Голокосту 

- До Дня виведення військ з Афганістану 

- До Всесвітнього дня поезії 

- «Мужність та біль Чорнобиля» 

- До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

листопад 

листопад 

лютий 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

8. Виставки: 

- «ХДУ – 104!» 

- «Поети і письменники – випускники ХДУ» 

- «Вони захищали Батьківщину» 

- «Професори – наукова гордість ХДУ» 

- Присвячені ювілярам – викладачам ХДУ  

 

листопад 

березень 

травень 

травень 

за окремим 

графіком 
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Наукова бібліотека ХДУ 

Організаційні заходи 

№ Заходи Термін виконання 

1. Реєстрація читачів, видавання читацьких квитків та 

комплектів навчальної літератури.  

 

Здобувачі 1 року навчання СВО бакалавр усіх напрямів 

підготовки: 

– денна форма навчання 

– заочна форма навчання 

 

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня 

 

 

 

 

 

6-10 вересня 

жовтень-листопад 

 

1-25 жовтня 

2. Перереєстрація читачів усіх категорій. до 1 листопада 

3. Видавання комплектів навчальної літератури для здобувачів 

2-4 років навчання СВО бакалавр та 1-2 років навчання СВО 

магістр усіх напрямів підготовки: 

– денна форма навчання 

– заочна форма навчання 

з 6 вересня 

жовтень-листопад 

4. Засідання бібліотечної ради щоквартально 

5. Засідання методичної ради щоквартально 

 

Науково-організаційна робота 

№ Заходи Термін виконання 

1. Презентація факсимільних видань від «Видавництва 

«Горобець» в рамках проєкту «Повертаємо в Україну 

культурну спадщину» 

9 вересня 

2. Науково-практична конференція «Створення інформаційного 

простору ЗВО за допомогою інформаційних  технологій» 

травень 

3. Семінар  «Інформаційна грамотність та ресурси НБ ХДУ». 

Здобувачі 1 року навчання СВО бакалавр усіх напрямів 

підготовки: 

– денна форма навчання 

– заочна форма навчання 

 

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня 

 

 

 

за окремим 

розкладом 

 

за окремим 

розкладом 

4. Практичний семінар з відповідальними про передавання до 

НБ ХДУ кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти:  

- СВО бакалавр усіх напрямів підготовки  

- СВО магістр усіх напрямів підготовки 

 

 

квітень 

листопад 

5. Надання послуг з організації конференцій, семінарів, заходів протягом року 

6. Організація  семінарів та  вебінарів протягом року 

 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

№ Заходи Термін виконання 

1. Моніторинг книгозабезпеченості освітних дисциплін за 

спеціальностями 

протягом року 

2. Створення інформаційних ресурсів на вебсторінці Наукової 

бібліотеки 

протягом року 
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Формування та збереження документного ресурсу 

№ Заходи Термін виконання 

1. Комплектування та наукова організація фондів протягом року 

2. Створення довідкового апарату протягом року 

3. Перевірка окремих частин фонду протягом року 

 

Науково-інформаційна робота 

№ Заходи Термін виконання 

1. Оброблення метаданих та поповнення інституційного 

репозитарію EKSUIR 

протягом року 

2. Реферування наукових періодичних видань ХДУ протягом року 

3. Організація доступу та консультування користувачів щодо 

можливостей використання баз даних WebofScience та 

Scopus 

протягом року 

4. Визначення та генерування індентифікаторів DOI для 

фахових періодичних видань університету 

протягом року 

5. Перевірка академічних текстів з метою виявлення 

збігів/ідентичності 

протягом року 

6. Науково-інформаційний супровід фахових періодичних 

видань університету 

протягом року 

7. Координація роботи та редагування профілів науково- 

педагогічних працівників, кафедр і факультетів Херсонського 

державного університету в електронному сервісі 

рейтингування в PUBLICATION 

протягом року 

8. Консультування науковців щодо створення та активації 

авторських профілів 

протягом року 

9. Консультування та інформування науковців про пошук 

журналів, що індексуються БД Sсopus, WebofScience 

протягом року 

10. Перевірка  критеріїв рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів 

Херсонського державного університету (окремі пункти) 

березень  

 

Науково-бібліографічна робота 

№ Заходи Термін виконання 

1. Підготовка до видання бібліографічних покажчиків: 

1. Серія біобібліографічних покажчиків «Вчені Херсонського 

державного університету»: 

‐ Видатний вчений в царині біологічної науки (до 50-річчя 

Олександра Ходосовцева)  

‐ Новатор інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 

(до 65-річчя  Олександра Співаковського) 

2. Покажчик фонду рідкісних та цінних видань Наукової 

бібліотеки ХДУ. Вип. 2 (доповнений і перероблений) 

3. Нова українська школа 

 

 

 

листопад 

 

березень 

 

грудень 

 

квітень 
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Довідково-інформаційна робота 

 

№ Заходи Термін виконання 

1. Бібліографічне інформування користувачів:  

- індивідуальне 

- групове 

 

протягом року 

щоквартально 

2. Консультації з питань архівування в EKSUIR протягом року 

3. Індексування за УДК наукових праць протягом року 

 

Культурно-просвітницька робота 

 

№ Заходи Термін виконання 

1. Виставки-перегляди: 

1. Херсонщина: історія і сучасність 

2. Розвиток науки в ХДУ (до 104-річниці)  

3. Наукові роботи викладачів ХДУ  

 

вересень 

листопад 

травень 

2. Віртуальні виставки (WEB-сторінка бібліотеки): 

1. Цикл виставок із фонду рідкісних та цінних видань ХІХ 

століття 

2. Цикл виставок «Ювіляри ХДУ»   

 

жовтень – листопад  

 

упродовж року 

3. Масові заходи: 

1. Перші з фонду рідкісних та цінних видань Наукової 

бібліотеки ХДУ 

2.  Жіночі обличчя в українській історії 

 

вересень 

 

березень 

4. Книжкові виставки:  

4.1. Цикл виставок «Розвиток університетської науки»  

(З творчого надбання науково-педагогічних працівників 

ХДУ) 

- Факультет біології, географії та екології 

- Педагогічний факультет 

- Факультет бізнесу і права 

- Факультет української й іноземної філології та 

журналістики 

- Факультет культури і мистецтв 

- Медичний факультет 

- Факультет психології, історії та соціології 

- Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики 

- Факультет фізичного виховання та спорту   

 

 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

4.2. Засновник сучасної наукової фантастики (до 155-річчя від 

дня народження Герберта Веллса)  

вересень 

Національний скарб – знання (до Міжнародного дня 

грамотності) 

Легенди старого Херсону (до Дня міста) 

Туристичні шляхи у дивовижні світи (до Всесвітнього дня 

туризму) 

Історик, політик, публіцист (180 років від дня народження 

М. Драгомарова) 

У тиші храму, де живуть слова (до Всеукраїнського дня 

бібліотек) 
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4.3. Музика крізь століття (до Міжнародного дня музики) жовтень 

Літературний календар: (Іван Багряний – 115 років від дня 

народження; Іван Кочерга -140 років від дня народження; 

Іван Драч – 85 років від дня народження) 

Сторінками біографії та відомих творів (Герберт Веллс – 155 

років від дня народження) 

Права людини – твої права (до Дня юриста) 

Останній гетьман України – Кирило Розумовський (до Дня 

українського козацтва) 

Українське козацтво в легендах та піснях (до Дня 

українського козацтва) 

З надією на мир (до Дня ООН) 

4.4. Літературний календар (Микола Вінграновський – 85 років 

від дня народження; Дніпрова Чайка – 160 років від дня 

народження) 

листопад 

Соціальний працівник: особистість і професія (до Дня 

соціального працівника) 

У ріднім слові цілий світ (до Дня української писемності та 

мови) 

Свято тих, хто змінює світ (до Всесвітнього дня молоді) 

Голодомор у документах та спогадах (до Дня пам’яті жертв 

голодомору) 

Права дитини в сучасному світі (до Міжнародного дня 

дитини ) 

Дзвони пам'яті… (до Дня пам'яті жертв Голодоморів) 

Реабілітовані історією (до Дня пам'яті жертв політичних 

репресій)  

4.5. СНІД: хто попереджений, той захищений (до Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом) 

грудень 

Люди доброї волі (до Дня волонтера) 

Літературний календар (Г. Флобер – 200 років від дня 

народження; Г. Тютюнник – 90 років від дня народження) 

Через правову інформацію до правового світогляду (до Дня 

прав людини) 

Нобель і його премія (120 років від Дня першого 

присудження Нобелівської премії) 

Традиції Різдва в Європі 

Історія дипломатії ХХ століття (до Дня української 

дипломатії) 

4.6. Соборність держави – єднання народу 

(до Дня Соборності України) 

січень 

Голокост: трагедія XX століття 

Бій за майбутнє України 

( до Дня пам'яті героїв Крут) 

4.7. Жінки в науці (до Всесвітнього дня жінок в науці) лютий 

І знову про кохання… 

 (до Дня Святого Валентина ) 

Магія рідного слова (до Дня рідної мови) 

Літературний календар (Віктор Гюго – 220 років від дня 

народження) 
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4.8. З творчого надбання кафедри німецької мови березень 

Великих слів велика сила                                      

Письменники-лауреати Шевченківської премії  

Тарас Шевченко крізь віки 

Літературний календар (Джон Апдайк – 90 років; Рюноске 

Акутагава – 130 років) 

Ян Амос Коменський та його педагогічна система (430 років 

від дня народження Яна Амоса Коменського) 

«Поезія – слово!.. Поезія – пісня, поезія – вільна душа». 

Д. Тернівський 

Світло духовності та культури 

(до Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів 

народного мистецтва) 

Корифеї української сцени (до Міжнародного дня театру) 

4.9. Казковий світ дитинства (до Міжнародного дня дитячої 

книги) 

квітень 

Безцінні скарби рідної культури (до Міжнародного дня 

пам'ятників та історичних місць) 

Заповідними стежками України (до Дня довкілля) 

Великодні звичаї українців (до Великодня) 

Панорама творчих уроків з іноземної мови 

Дзвони Чорнобиля 

 (до Дня трагедії на Чорнобильській АЕС) 

Танець – життя, почуття і емоції 

(до Міжнародного дня танцю) 

4.10. Найстаріші довідкові видання  

(250 років від дня народження Фрідріха Арнольда Брокгауза) 

травень 

Перегортає пам’ять сторінки (до Дня пам’яті та примирення 

та Перемоги) 

В душі бринить струна єдина – родина, книга і дитина  

(до Міжнародного дня сім’ї) 

Формування культури якості вищої освіти: європейський 

досвід і українські практики (День науки в Україні) 

Подих історії в скарбах залишений 

Мистецькі скарби України 

(до Міжнародного дня музеїв) 

Символ української душі – вишиванка (до Дня вишиванки) 

4.11. Світ щасливого дитинства (Міжнародний День захисту дітей) червень 

Професія – журналіст  

Жан-Жак Руссо: філософ, письменник, громадянин  

(310 років від дня народження) 

Є право – значить є надія 

( до Дня Конституції України) 

4.12. Архітектурна рапсодія України (до Дня архітектури України) липень 

Літературний календар (145 років Герману Гессе, 220 років 

Олександру Дюма) 

4.13. Огляд літератури австрійського фонду серпень 

Величний символ моєї Держави (день Державного Прапора 

України) 

Шляхом національного відродження (день Незалежності 

України)  
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Х. Докторантура та аспірантура 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

1. Додатковий прийом заяв та документів на підготовку в 

аспірантурі за кошти фізичних або юридичних осіб 

2-8 вересня  

2. Прийом заяв та документів на підготовку в докторантурі за кошти 

бюджетного фінансування та за кошти фізичних або юридичних 

осіб  

2-8 вересня  

3. Укладання договорів про навчання в аспірантурі зі здобувачами 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної, вечірньої 

та заочної форм навчання 

2-15 вересня  

4. Загальні збори здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти всіх років підготовки 

10 вересня  

5. Річна атестація кафедрами та вченими радами факультетів 

здобувачів наукового ступеня доктора наук та третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

до 24 вересня  

6. Початок навчальних занять 1 семестру: 

- для аспірантів 1 і 2 років навчання  

- для аспірантів 4 року навчання 

 

1 листопада  

22 листопада 

7. Подання заявок на підготовку в аспірантурі та докторантурі на 

2022/2023 навчальний рік 

22 листопада –30 

листопада 

8. Затвердження на вченій раді університету тем дисертаційних робіт 

здобувачів наукового ступеня доктора наук та третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії першого 

року підготовки 

до 1 грудня 

9. Проведення зимової екзаменаційно-залікової сесії для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 

- 1 року підготовки всіх форм навчання 

- 2 і 4 років підготовки всіх форм навчання 

 

 

13-24 грудня  

13-17 грудня 

10. Ліквідація академічної заборгованості екзаменаційно-залікової 

сесії здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

1 року підготовки всіх форм навчання 

27-31 грудня  

11. Ліквідація академічної заборгованості екзаменаційно-залікової 

сесії здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

2 і 4 років підготовки всіх форм навчання  

20-24 грудня 

12. Початок навчальних занять 2 семестру для аспірантів 1 і 2 років 

навчання  

1 лютого 

13. Проведення процедури обрання здобувачами третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 1 року підготовки дисциплін 

вільного вибору   

лютий – 

березень 

14. Настановна конференція з аспірантської практики здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2 року 

підготовки 

18 лютого  

15. Аспірантська практика здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 2 року підготовки 

7-18 березня 

16. Підготовка звітної документації та складання заліку з 

аспірантської практики здобувачами третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 2 року підготовки 

21-23 березня 
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№ Заходи 
Терміни 

проведення 

17. Весняна атестація здобувачів наукового ступеня доктора наук та 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора 

філософії всіх років підготовки кафедрами та вченими радами 

факультетів 

травень 

18. Проведення літньої екзаменаційно-залікової сесії для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 

- 1 року підготовки всіх форм навчання  

 

- 2 року підготовки всіх форм навчання 

 

 

30 травня –

10 червня  

30 травня – 

3 червня 

19. Ліквідація заборгованості екзаменаційно-залікової сесії здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 

- 1 року підготовки всіх форм навчання 

- 2 року підготовки всіх форм навчання 

 

 

13-15 червня  

6-10 червня 

20. Канікули аспірантів всіх форм навчання 1 липня – 

31 серпня  

21. Організація та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії в разових спеціалізованих вчених радах ХДУ 

протягом року 

22. Прикріплення здобувачів для написання, завершення або 

передзахисту дисертацій за кошти фізичних або юридичних осіб 

протягом року 

23. Рух контингенту аспірантів та докторантів (поновлення, 

переведення, подовження, зміни форм навчання тощо) 

1 липня –  

30 серпня  

Сектор іншомовної освіти відділу аспірантури та докторантури 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

1. Проведення консультацій зі складання ЄВІ з англійської мови зі 

вступниками, зареєстрованими для участі в спеціально 

організованій сесії ЄВІ 

1-10 вересня  

(за окремим 

графіком) 

2. Проведення занять у форматі SpeakingClub щотижня  

(за окремим 

графіком) 

3. Курс інтенсивної підготовки до складання ЄВІ лютий – червень  

4. Інтенсивний курс вивчення англійської мови для здобувачів вищої 

освіти та  викладачів університету  

протягом року 

5. Курси з вивчення англійської мови для учнів закладів загальної 

середньої освіти 

протягом року 

6. Проведення пробного ЄВІ з англійської мови для здобувачів усіх 

освітніх програм університету (перша сесія) 

29 листопада –  

3 грудня 

7. Проведення пробного ЄВІ з англійської мови для слухачів сектору 

іншомовної освіти 

травень 

8. Проведення пробного ЄВІ з англійської мови для здобувачів усіх 

освітніх програм ХДУ (друга сесія) 

28 травня –  

2 червня 

9. Дистанційні консультації зі складання  ЄВІ з англійської мови  для 

здобувачів усіх освітніх програм ХДУ 

13-17 червня 

10. Проведення вебінарів з академічного письма англійською мовою  жовтень, 

квітень 
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XІ. Університетська школа професійного розвитку 

№ Заходи 
Терміни 

проведення 

1.  
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у ЗВО 

та наукових установах України і за кордоном 

за окремим 

графіком 

2.  
Стажування науково-педагогічних працівників у ЗВО та наукових 

установах України і за кордоном 

за окремим 

графіком 

3.  

Навчальні сесії для науково-педагогічних працівників 

університету в межах Університетської школи професійного 

розвитку (за програмами стажування) 

за окремим 

графіком 

4.  

Стратегічна сесія з питань розвитку наукових досліджень та 

проєктної діяльності: 

- факультету біології, географії та екології 

- факультету бізнесу і права 

- факультету української й іноземної філології та 

журналістики 

- медичного факультету 

- факультету комп’ютерних наук, фізики та математики 

- факультету фізичного виховання і спорту 

- факультету культури і мистецтв 

- педагогічного факультету 

- факультету психології, історії та соціології 

 

 

вересень 

жовтень 

 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

5.  

Семінар-тренінг «Як якісно підготувати Відомості про 

самооцінювання освітньої програми» (модератори 

Д. Мальчикова, Т. Корнішева) 

жовтень 

листопад 

6.  
Семінар-навчання громадських екскурсоводів для здобувачів 

вищої освіти (модераторка І. Самсакова) 

вересень 

7.  

Семінари-консультації із завідувачами кафедр університету з 

питань організації та підвищення ефективності НДР (модератори 

С. Омельчук, В. Блах) 

жовтень,  

березень  

8.  

Семінари-тренінги з підготовки публікацій до видань, включених 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science Сore 

Collection (організатор Наукова бібліотека) 

жовтень, 

лютий, 

травень 

9.  

Семінар-навчання «Як підготувати якісний експертний висновок 

на кваліфікаційну роботу, використовуючи технічний звіт про 

перевірку на плагіат?» (модератори С. Омельчук, А.Бистрянцева) 

жовтень, 

квітень 

10.  
Семінар-тренінг «Як працювати з програмними засобами 

перевірки на плагіат?» (модераторка Н. Арустамова) 

жовтень, 

березень 

11.  
Семінар-тренінг «Як працювати зі звітом про перевірку на плагіат 

і як аналізувати його?» (модераторка Н. Арустамова) 

листопад,  

травень 

12.  

Ознайомлювальний тренінг «Ключові напрями і конкурси 

проєктів Еразмус+» в Україні, Fulbright Research and Development 

Program на 2021-2022 академічний рік, Fulbright Visiting Scholar 

Program, стипендійні програми DAAD, ін. для уповноважених 

осіб від факультетів (модераторка Є. Ревенко) 

01.12.2021 р. 
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13.  

Ознайомчий тренінг з підготовки проєктних пропозицій для 

конкурсів «Спільні магістерські програми», «Академічна 

мобільність» від відділу міжнародних ініціатив та проєктної 

діяльності 

06.10.2021 

14.  
Ознайомчий тренінг з підготовки проєктних пропозицій Жан 

Моне від відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності 

20.10.2021 

15.  

Ознайомчий тренінг щодо конкурсів Міжнародного 

Вишеградського Фонду, грантів Посольства США, Culture Bridges 

та ін. від відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності 

03.11.2021 

16.  

Ознайомчий тренінг щодо конкурсів Креативна Європа та House 

of Europe від відділу міжнародних ініціатив та проєктної 

діяльності 

17.11.2021 
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XІІ. Міжнародні зв’язки, інформаційні технології  

та виставкова діяльність  

 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

Міжнародна діяльність  

1. Координування та супровід візиту до ХДУ Тадеуша Осуха – 

професора Інституту неофілології Поморської Академії в 

м. Слупськ (Республіка Польща) з метою проведення занять 

польської мови для студентів, які навчаються за програмою 

«Подвійний диплом» в Поморській Академії, та студентів, які 

проходитимуть семестрове навчання на базі ЗВО-партнера 

06.09.2021 – 

01.10.2021 

2. Координування та супровід дослідницької та асистентської 

роботи американського дослідника, стипендіата Програми імені 

Фулбрайта – Еріка Аллена Матерлі з метою проведення занять 

англійської мови для студентів ХДУ 

01.10.2021 – 

30.06.2022 

3. Розроблення «Положення про порядок реалізації грантових 

проєктів програм міжнародної співпраці у Херсонському 

державному університеті» 

протягом вересня-

грудня 2021 

4. Подача заявок на конкурс «Спільні магістерські програми», 

«Академічна мобільність» за Програмою Еразмус+ 

до 26.05.2022  

5. Подача заявок на конкурс Жан Моне Еразмус+ до 02.06.2022  

6. Надання консультацій (за потреби) здобувачам вищої освіти, 

співробітникам та викладацькому складу університету щодо 

подачі проєктних заявок на грантові програми, стипендії, 

навчання та стажування за кордоном 

протягом року 

7. Моніторинг, аналіз інформації щодо програм мобільності, 

стипендій, міжнародних конференцій, міжнародних проєктів, 

грантових програм т.п. задля вивчення, адресного звернення до 

можливих потенційних учасників – представників ХДУ,  

розміщення даної інформації на ресурсах відділу міжнародних 

ініціатив та проєктної діяльності. Інформування викладачів та 

студентів щодо актуальних конкурсів і грантів. 

Надання підтримки, консультацій, допомога в заповненні 

аплікаційних заяв тощо 

протягом року 

8. Співпраця із представництвами міжнародних фондів з метою 

налагодження можливості залучення у реалізації міжнародних  

проектів та грантів 

протягом року 

9. Організація, супровід та підготовка необхідної документації для 

проходження семестрового навчання, навчання за програмою 

«Подвійний диплом» студентами ХДУ на базі іноземних ЗВО-

партнерів згідно з підписаними угодами про співпрацю або 

інших організацій (надання необхідних документів партнерам за 

запитом, проведення зборів зі студентами, консультації, 

допомога в заповненні візових анкет, збір необхідних документів 

для подачі на візу, оформлення документації по університету на 

направлення студентів, проведення інструктажів, надання 

підтримки щодо трансферу та перебування) 

протягом року 
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10. Проведення циклу освітніх заходів «День знань у країнах 

Європейського Союзу» на базі Інформаційного центру ЄС при 

ХДУ для студентів-першокурсників усіх факультетів 

університету. Проведення екскурсій Інформаційним центром ЄС 

при ХДУ, вікторин про ЄС, «День Знань у країнах ЄС», 

презентація вебсторінки відділу та центру, показ відеоролику 

про створення центру, знайомство зі сторінкою відділу в 

соціальній мережі Facebook 

вересень – 

листопад 2021 року 

за окремим 

графіком 

11. Проведення пізнавально-розважального заходу «Європейський 

день мов» зі студентами ХДУ в Інформаційному центрі ЄС при 

ХДУ 

28.09.2021 

12. Організація та проведення нарад із помічниками деканів 

факультетів із міжнародного співробітництва на чолі з 

проректоркою з інноваційної, міжнародної, інвестиційної 

діяльності та науково-педагогічної роботи спільно з керівником 

відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності щодо 

розширення співробітництва із закордонними ЗВО, науковими та 

дослідницькими центрами, установами; розроблення та 

реалізації міжнародних проєктів 

щоквартально 

останнього 

четверга місяця  

 

 

 

 

 

13. Координація спільної роботи щодо пошуку нових міжнародних 

партнерів і нових форм співробітництва по діючим угодам.  

Проведення заходів із представниками факультетів з метою 

здійснення оцінки міжнародної активності факультетів та кафедр 

задля підвищення їх ролі у міжнародній діяльності університету 

 

 

протягом року 

14. Проведення конкурсного відбору студентів ХДУ на навчання в 

Університеті Альпен-Адрія в м. Клагенфурт (Республіка 

Австрія) за програмою Еразмус+ протягом II семестру 

2021/2022 н.р. 

протягом жовтня 

2021/ травня 2022 

 

15. Проведення конкурсного відбору студентів ХДУ на навчання в 

Університеті імені Адама Міцкевича за програмою Еразмус+ 

протягом II семестру 2020/2021 н.р. 

протягом жовтня 

2021/ травня 2022 

16. Проведення конкурсного відбору студентів ХДУ на навчання в 

Поморській Академії у м. Слупськ (Республіка Польща) 

протягом II семестру 2021/2022 н.р. 

протягом жовтня 

2021 

 

17. Проведення пізнавально-розважального заходу «Хелловін та 

День всіх Святих» зі студентами ХДУ в Інформаційному центрі 

ЄС при ХДУ 

29.10.2021 

18. Проведення пізнавально-розважального заходу «Традиції 

святкування Міжнародного дня студента в країнах ЄС» в 

Інформаційному центрі ЄС при ХДУ 

18.11.2021 

19. Проведення пізнавально-розважального заходу «Всесвітній день 

привітань» зі студентами ХДУ в Інформаційному центрі ЄС при 

ХДУ 

23.11.2021 

20. Проведення пізнавально-розважального заходу: «Різдвяні свята в 

країнах Європейського Союзу» зі студентами ХДУ в 

Інформаційному центрі ЄС при ХДУ 

17.12.2021 

21. Проведення пізнавально-розважального заходу «Святкування 

Дня Святого Валентина в країнах Європейського Союзу» зі 

студентами ХДУ в Інформаційному центрі ЄС при ХДУ 

11.02.2022 
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22. Проведення пізнавально-розважального заходу «Всесвітній день 

письменника» зі студентами ХДУ в Інформаційному центрі ЄС 

при ХДУ 

03.03.2022 

 

23. Проведення пізнавально-розважального заходу «Святкування Дня 

Весни» зі студентами ХДУ в Інформаційному центрі ЄС при ХДУ 

09.03.2022 

24. Проведення пізнавально-розважального заходу «Традиції 

святкування Дня Сміху в різних країнах ЄС» зі студентами ХДУ 

в Інформаційному центрі ЄС при ХДУ 

01.04.2022 

 

25. Організація та проведення зборів із студентами-

першокурсниками щодо діяльності відділу міжнародних 

ініціатив та проєктної діяльності, заходів 

06.10.2021 

 проводитимуть відділ та Інформаційний центр ЄС при ХДУ; 

інформування про поточні міжнародні програми, конкурси, 

стипендії, стажування та ін. Координація спільної роботи 

 

26. Надання інформації Управлінню освіти і науки Херсонської 

обласної державної адміністрації «Про здійснення заходів у 

сфері зовнішніх відносин» 

щоквартально 

 (до 20 вересня,  

       20 грудня,  

       20 березня,  

       20 червня) 

27. Організаційна підготовка до відзначення Дня Європи 2022 у 

ХДУ та проведення тематичних заходів відділом міжнародних 

ініціатив та проєктної діяльності та Інформаційним центром ЄС 

при ХДУ 

квітень-травень 

2022 

 

28. Ведення та оновлення профілів ХДУ на електронних 

платформах: 

- у системі SAM (The System for Award Management) для участі 

в програмі малих грантів уряду США та проєктів НАТО; 

- обліковий запис на сайті Culture Bridges; 

- профіль у системі Європейського комітету (European 

Commission) для участі у програмах Еразмус+, Горизонт 

протягом року 

29. Налагодження співпраці із Університетом ім. Сюлеймана 

Деміреля (Туреччина) в межах програми обміну «Melvana». 

Налагодження співпраці із Університетом Аланія Алааддін 

Кейкубат (Туреччина) в межах програми обміну «Melvana» 

протягом вересня 

2021  

30. Відвідування очних та дистанційних тренінгів з участі у 

програмах Еразмус+ та ін., доступних протягом року 

протягом року 

31. Участь у вебінарах та онлайн-тренінгах із програм міжнародного 

співробітництва та академічної мобільності 

протягом року 

32. Участь у заходах від Представництва Європейського Союзу в 

Україні 

протягом року 

33. Розробка спільної програми «Подвійні дипломи» та програми 

семестрового навчання з Академією ім. Яна Длугоша в 

м. Ченстохова. 

протягом року 

34. Зустріч зі співробітниками бібліотеки ім. О. Гончара щодо 

проведення спільних заходів пов’язаних із країнами ЄС та їх 

культурою. Обговорення питань щодо запрошення гостей на 

тематичні заходи. Обговорення можливості проведення 

тематичних заходів спільно з учнями херсонських шкіл 

протягом року 
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35. Інформаційне наповнення сторінки відділу та підтримка 

англомовної версії сайту університету. Оновлення 

інформаційного наповнення сторінки відділу (українська і 

англійська версії), загальної інформації про університет, відділи, 

факультети та кафедри тощо на англомовній версії сайту 

протягом року 

36. Організація роботи із запрошення та прийому закордонних 

педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників з 

метою участі в науково-педагогічній роботі університету 

протягом року 

37. Удосконалення рекламної міжнародно-інформаційної продукції 

англійською мовою про діяльність університету 

протягом 

І семестру 

38. Організаційна підготовка та проведення Дня Кар’єри ЄС 2022 у 

ХДУ та проведення тематичних заходів Інформаційним центром 

ЄС при ХДУ спільно з відділом міжнародних ініціатив та 

проєктної діяльності 

квітень-травень 

2022 

39. Проведення інформаційного дня програми Еразмус + (обмін 

досвідом студентів та викладачів, які брали участь в програмі та 

інформування щодо нових можливостей).  

Висвітлення у соціальних мережах ХДУ інформації про участь 

здобувачів вищої освіти в програмах академічної мобільності у 

закордонних університетах з метою популяризації серед інших 

здобувачів 

травень 2022 

 

 

протягом року 

40. Організація та супровід роботи Міжнародної літньої 

лінгвістичної школи на базі університету 

травень – червень 

2022 
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Інформаційно-обчислювальний центр 

1. Підготовка й реалізація ІІ етапу модернізації мережі 

університету (ІІ корпус): 

 

Роботи з проєктом вересень-жовтень 

Монтажні роботи жовтень-лютий 

Переформування логічної структури лютий-квітень 

Перепідключення користувачів квітень-травень 

2. Оновлення модернізації мережі університету п’ятого корпусу:  

Перепідключення аудиторій та робочих станцій вересень-грудень 

Розширення мережі Wi-Fi інфраструктури вересень-грудень 

3. Поточні зміни модернізації по існуючим інформаційним 

системам університету: ІАС, Абітурієнт, Сайт ХДУ, Бібліотека, 

віртуальний університет 

протягом року 

4. Відновлення паролів, облікових записів та вирішення проблем 

з логінами 

кожного понеділка 

10:00-16:00  

5. Реєстрація користувачів у домені університету кожного вівторка 

6. Реєстрація, консультування та налаштування доступу до 

розрахункових листів співробітників 

кожної середи 

7. Реєстрація комп’ютерів та мобільних пристроїв у домені 

університету 

кожної п’ятниці  

9:00-15:00 

8. Заключення договорів з ТОВ «ІНФОКОМ» та ТОВ «УКРКОМ» січень-лютий 

9. Придбання, установка та підтримка програмного забезпечення 

та антивірусу 

протягом року 

10. Адміністрування інфраструктурних серверів доменів KSU, 

Corp5 

протягом року 

11. Адміністрування серверів-шлюзів-Інтернет (брандмауерів), 

Web-серверів, хостинг сайтів університету та серверів 

електронної пошти MSExchange 

протягом року 

12. Адміністрування серверів баз даних MSSQL для програм ІАС, 

Абітурієнт та сайту університету 

протягом року 

13. Супровід і підтримка локальної мережі університету, 

внутрішніх каналів зв’язку (Інтернет), робота з провайдерами 

протягом року 

14. Профілактика серверів, обслуговування комутаторів. Підтримка 

працездатності доменних зон, робота з реєстраторами 

протягом року 

15. Робота з внутрішньою та зовнішньою документацією протягом року 
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ХІII. Соціально-гуманітарна робота 
№ 
з/п 

Заходи 
Термін 

проведення 
1.  Університетське свято "День знань" 1 вересня, 09:00, 

площа перед 
головним корпусом 
університету 

2.  Робота зі студентським активом: 
- довибори студентських рад факультетів 
- конференція студентського парламенту ХДУ 
- засідання студентського парламенту 
- збори – зустріч Ректорату зі студактивом ХДУ 

 
вересень 
вересень 
щовівторка 
вересень, березень 

3.  Засідання Гуманітарної ради четвертої середи 
щомісячно 

4.  Засідання Художньої ради 2 рази на семестр 
(за необхідності) 

5.  Загальноуніверситетський профорієнтаційний захід "День 
відкритих дверей у ХДУ" 

вересень (міський), 
листопад, березень 

6.  Проведення профорієнтаційних заходів серед навчальних 
закладів м. Херсона та області (відеоконференції, виїзди, робота 
з інтернет – ресурсами, опитування, підготовка відеороликів, 
Школи лідера, екскурсії до вишу тощо) 

протягом року (за 
окремим планом) 

7.  Робота зі стейкхолдерами та випускниками: 
- Форум Асоціації випускників ХДУ 
- Форум «Студент-Випускник-Роботодавець» (зустріч випускників 
із здобувачами випускних курсів) 
- День випускника факультету(зустріч з відомим випускником у 
рамках професії)  
- День професії (із залученням випускників та стйкхолдерів) 
- День кар’єри, Ярмарок вакансій 

 
жовтень 
протягом року на 
факультетах 

8.  Екскурсії до музеїв міста, відвідування вистав в обласному 
академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша 

упродовж 
навчального року 

9.  Святкові заходи до 104-річниці ХДУ листопад 
10.  Заходи до Міжнародного дня студента листопад 
11.  Факультетський фестиваль мистецтв "Дебют" – конкурс між 

академічними групами перших курсів 
листопад – грудень 
(за графіком) 

12.  Університетська "Ліга сміху" грудень 

13.  Благодійна акція до Дня святого Миколая грудень 
14.  Участь у міських та обласних заходах, присвячених державним 

святам 
протягом року 

15.  Заходи до Дня вшанування Героїв Революції Гідності лютий 
16.  Творчий конкурс "Голос ХДУ" 

- відбірковий етап 
- фінал 

 
лютий  
березень 

17.  62-й Фестиваль мистецтв "Молода хвиля-2022" квітень 
18.  Благодійна акція до Великодня квітень 
19.  Заходи, присвячені Дню памяті та примирення та Дню 

Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні 

травень 

20.  "День вишиванки в ХДУ" травень 

21.  Робота із соціальними категоріями студентів: оновлення бази 
даних, перевірка довідок, підготовка списку соціальних категорій. 

протягом року 

22.  Спільні заходи з Бериславським фаховим педагогічним 
коледжем ім. В.Ф.Беньковського та Генічеським медичним 
училищем (за окремим планом) 

протягом року 
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Сектор "Український культурний центр" 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

1.  Творчі зустрічі першокурсників з херсонськими поетами і 

письменниками до Міжнародного дня грамотності 

вересень 

2.  Творчі зустрічі першокурсників з херсонськими поетами і 

письменниками до Міжнародного дня грамотності 

вересень 

3.  Захід до Дня українського козацтва "Рідна земле моя, ти 

козацькою славою щедра" 

жовтень 

4.  Захід до Дня української писемності і мови "Мова моя – це душі 

джерело" 

листопад 

5.  Літературно-творчий захід до річниці Голодомору "Дзвони 

пам’яті" 

листопад 

6.  Літературно-творчий захід до Дня святого Миколая, 

присвячений річниці від дня народження херсонського поета, 

письменника М.І. Братана 

грудень 

7.  Заходи до Дня Соборності України січень 

8.  Зимовий цикл свят у народному календарі (колядки, щедрівки), 

літературно-музичний захід 

лютий 

9.  Захід до Міжнародного дня рідної мови лютий 

10.  Літературно-музичний захід до річниці відомого поета, 

письменника, художника Т.Г. Шевченка "На струнах Кобзаревої 

душі" 

березень 

11.  Літературно-музичний захід з нагоди річниці визволення м. 

Херсона від німецько-фашистських загарбників 

березень 

12.  Захід до річниці Чорнобильської трагедії "Чорнобиль в серці 

України, а тінь його по всій Землі" 

квітень 

13.  Літературно-музичний захід до Дня матері травень 
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Сектор сприяння працевлаштуванню студентів та випускників 

№ 
Заходи 

Терміни 

виконання 

1.  Укладання договорів про працевлаштування випускників 

закладів вищої освіти для надання одноразової адресної 

грошової допомоги 

до 10 жовтня 

2.  Співпраця з Херсонським обласним центром зайнятості, 

підприємствами, установами та організаціями (незалежно від 

форм власності), які можуть бути потенційними роботодавцями 

для здобувачів вищої освіти і випускників 

протягом 

 року 

3.  Проведення зустрічей зі здобувачами вищої освіти випускних 

курсів з метою роз’яснення законодавчих документів, що 

стосуються працевлаштування випускників та отримання 

одноразової адресної грошової допомоги 

листопад – квітень  

4.  Проведення зустрічей випускників 2021/2022 навчального року 

з роботодавцями в рамках "Днів кар’єри", “Ярмарок вакансій”  

грудень, 

березень – 

травень  

5.  Організація та проведення роботи щодо працевлаштування 

здобувачів вищої освіти у період літніх канікул. Укладання 

договорів про співробітництво. Проведення зустрічей 

з директорами дитячих оздоровчих закладів і центрів  

лютий - травень 

6.  Моніторинг випускників, які отримали одноразову адресну 

грошову допомогу та працевлаштовані у заклади загальної 

середньої освіти або заклади професійної (професійно-

технічної) освіти  

лютий – 

квітень 

7.  Організація та проведення тренінгів, майстер-класів (написання 

резюме, як поводити себе під час співбесіди тощо) 

квітень – травень 

8.  Моніторинг випускників (бакалавріат, магістратура) щодо їх 

працевлаштування для визначення рейтингу університету 

вересень – 

жовтень 

лютий – березень 
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XIV. Робота з економічного планування,  

закупівель товарів, робіт, послуг 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 

1. 
Перевірка та коригування посадових окладів, ставок погодинної 

оплати праці в системі ІАS науково-педагогічного персоналу 

постійно 

2. 

Внесення змін до програми IAS відповідно до директивних 

наказів: 

- про зміни штатного розпису; 

- про зміни навчального навантаження 

постійно 

3. 

Підготовка наказів про зміни штатного розпису, перейменування 

посад та призначення відповідальних за ведення табельного 

обліку у підрозділах; рапортів, аналітичних та службових записок 

постійно 

4. 

Підписання табелів: 

- обліку робочого часу; 

- погодинної роботи НПП 

постійно 

5. 
Розрахунок академічної різниці згідно із заявами студентів, які 

навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб 

постійно 

6. 

Підписання: 

- заяв співробітників ХДУ – працевлаштування та звільнення; 

- заяв співробітників ХДУ на участь у конкурсі на заміщення 

вакантної посади; 

- рапортів, службових подань співробітників ХДУ 

постійно 

7. 

Статистичний звіт з праці до Обласного управління статистики 

статистичного звіту з праці за формою № 1-ПВ (Затверджено 

Наказом Держкомстату від 10.06.2016 № 90) 

щомісяця та за 

кожний квартал 

8. 

Наказ щодо формування кошторису на 2022 рік (подання 

структурними підрозділами інформації щодо потреби в закупівлі 

товарів, робіт,послуг) 

жовтень  

9. 

Інформація щодо мережі розпорядників та одержувачів коштів 

державного бюджету на 2022 рік до Державної Казначейської 

служби України у Херсонській області  

грудень  

10. 
Штатний розпис та кошторис до Міністерства освіти і науки 

України університету на 2022 рік 

січень  

11. 

Підготовка розрахунків вартості навчання для студентів, які 

навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на 2022-

2023 н.р. 

березень-травень 

12. 
Здійснення розрахунків та підготовка до затвердження 

калькуляцій згідно з рапортами 

постійно 

13. 
Підготовка та підписання розрахунків вартості путівок для 

відпочиваючих СОТ «Буревісник» на 2022 рік 

квітень-травень 

14. 
Проєкт спеціального фонду на 2023 рік за КПКВК 2201160 згідно 

з листом МОНУ 

червень  

15. 

Робота з документами студентів ХДУ з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та дітей, які знаходяться 

під опікою (піклуванням) 

постійно 

16. Розрахунки вартості проживання в гуртожитках університету серпень  

17. 
Робота з Державною Казначейською службою України в 

м. Херсоні 

постійно 
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18. 
Довідки про зміни до кошторису та плану використань відповідно 
до службових записок щодо перерозподілу коштів спеціального 
та загального фондів, рахунку за дорученням 

 

постійно 

19. 
Бюджетні запити на 2023-2025 роки за програмами 2201160 та 
2201190 

2022 

20. 
Уточнений кошторис університету за 2021 рік до Міністерства 
освіти і науки України  

2022  

21. 
Інформація щодо вартості підготовки здобувачів вищої освіти до 
Міністерства освіти і науки України 

2022  

22. 
Підготовка аналізу надходжень коштів від спонсорської 
допомоги університету та його підрозділів  

щомісяця та 

щорічно 

23. 
Підготовка аналізу основних економічних показників по 
університету та його окремих підрозділах 

щомісяця та 

щорічно 

24. 

Фінансовий план університету та підрозділів на 2021 та 2022 роки 
з помісячним розподілом (університету, студентського містечка, 
офісу доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та 
роботи з іноземцями, Басейну ХДУ, СОТ «Буревісник», 
редакційно-видавничого відділу, навчально-тренувальному 
центру, ботанічного саду ХДУ, спортивному майданчику, 
наукової бібліотеки (конференц-залі та коворкінг-залі), 
поліграфічним послугам, інклюзивно-ресурсному центру, по 
корпусу № 1 – спортивній залі (ігровій), гімнастичній залі, 
актовій залі, аудиторій корпусів) 

 

щомісяця та 

щорічно 

25. 

Робота з Бериславським фаховим педагогічним коледжем імені 
В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету та 
Генічеським фаховим коледжем Херсонського державного 
університету (звіти щодо діяльності в розрізі по фондах та 
зведений звіт за попередній місяць, фінансовий план з 
помісячним розподілом по фондах на 2021 та 2022 роки) 

 

щомісяця та 

щорічно 

26. 

Підготовка звітів щодо діяльності помісячно по: 
- університету без підрозділів; 
- університету з підрозділами; 
- Басейну ХДУ; 
- студентському містечку; 
- офісу доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та 
роботи з іноземцями; 
- хореографічному гуртку; 
- СОТ «Буревісник»; 
- студентському парламенту ХДУ; 
- редакційному відділу; 
- бібліотеці (конференц-зал); 
- бібліотеці (коворкінг-зал); 
- сувенірної крамнички ХДУ; 
- навчально-тренувальному центру; 
- ботанічному саду; 
- актовій залі; 
- гімнастичній залі; 
- спортивній залі; 
- інклюзивно-ресурсному центру; 
- спортивному майданчику; 
- аудиторій; 
- надходженням коштів від спонсорської допомоги; 
- Бериславському фаховому коледжу імені В.Ф. Беньковського ХДУ; 
- Генічеському фаховому коледжу ХДУ 

 

щомісяця та 

щорічно 
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27. Проведення роботи щодо підготовки плану закупівель на 2022 рік 2021  

28. 
Проведення спрощених закупівель та відкритих торгів згідно з 

планом закупівель 

постійно  

29. 
Опрацювання господарських договорів, пов’язаних з закупівлею 

товарів, робіт та послуг 

постійно  

30. 
Підготовка та публікація на сайті «Prozorro» господарських 

договорів та звітів про їх виконання 

постійно  

31. Формування справ проведених закупівель постійно  

32. Внесення змін до річного плану закупівель за необхідності 

33. 
Опрацювання та підготовка даних щодо надходжень та видатків 

Басейну ХДУ 

щотижня  

34. 
Опрацювання та підготовка даних щодо надходжень та видатків 

Сувенірної крамнички ХДУ 

щотижня  

35. Організація засідання комісій з питань оренди державного майна протягом року 

36. 

Підготовка та укладання з орендарями університету договорів 

про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання 

орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг 

орендарю 

2021-2022  

37. 
Проведення роботи з укладання договорів оренди державного 

майна в університеті 

2021-2022 

38. 

Опрацювання інформації (листи, звернення, фінансова 

інформація) структурних підрозділів: Бериславського фахового 

коледжу імені В.Ф. Беньковського ХДУ та Генічеського фахового 

коледжу ХДУ 

постійно  

39. 
Укладання договорів про надання університетом додаткових 

платних послуг 

протягом року 

40. 
Укладання договорів про навчання зі здобувачами, які вступають 

на навчання у 2021-2022 навчальному році 

2021  

41. 

Укладання додаткових угод про підвищення вартості навчання зі 

здобувачами, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) 

осіб 

2021-2022  

42. 

Укладання договорів про навчання зі здобувачами, які 

переводяться або поновлюються відповідно до наказів 

навчального відділу 

2021-2022  

43. 
Візування заяв студентів про переведення, поновлення або 

відрахування 

2021-2022  

44. 
Підготовка та робота зі списками здобувачів, які не уклали 

договори про навчання, та додаткові угоди до них 

2021-2022  

45. 
Рознесення у програмі ІАС вартості навчання згідно з договорами 

про навчання та додатковими угодами 

2021-2022  

46. 

Надання консультації та інформування здобувачів, які 

навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, щодо 

несвоєчасного укладання договорів про навчання та додаткових 

угод та з інших питань 

2021-2022  
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XV. Охорона здоров’я і спорт 

№ Заходи Термін проведення 

1. Охорона здоров’я 

1. Медогляд студентів І-ІІ курсів з метою виявлення 

хронічних захворювань та формування спеціальної 

групи з фізичного виховання 

вересень – жовтень 

2. Проведення ФГОГК (флюорографічного обстеження 

грудної клітини) студентів І – V курсів (щомісячно) 

згідно з планом 

протягом року 

3. ФГОГК (флюорографічного обстеження грудної 

клітини) співробітників університету згідно з 

щомісячним планом 

протягом року 

4. Онкоогляд жіночого контингенту І – V курсів студентів квітень – травень 

5. Онкоогляд викладачів та співробітників університету 

(жіночій контингент) 

квітень – травень 

2. Фізична культура і спорт 
 

Фізична культура і спорт 

Універсіада студентів ХДУ 

1. Міні-футбол 21-24 вересня 

2. Осінній День спорту 

     - Крос «Золота Осінь» 

     - Фінал з міні-футболу 

     - Першості ХДУ з шахів, волейболу МІХ 

07 жовтня 

3. Першість з настільного тенісу жовтень 

4. Першість з більярду  листопад 

5. Весняний День спорту 

     - Крос пам’яті випускника ХДУ, Героя Радянського 

Союзу М. Москаленка 

     - Першості ХДУ зі стрітболу, волейболу МІХ, 

шахів, плавання   

21 квітня 

6. Кубок з настільного тенісу квітень 

Універсіада студмістечка ХДУ 

1. Міні-футбол 15-16 вересня 

2. Настільний теніс 03-04 листопада 

3. Шахи   10-11 листопада 

4. Волейбол 13-14 жовтня 

Змагання університетської футбольної ліги ХДУ (УФЛ ХДУ) 

1. Чемпіонат УФЛ ХДУ І-е коло – жовтень-листопад 

ІІ-е коло – березень – 

квітень 

2. Кубок ХДУ з міні-футболу травень 

3. Суперкубок ХДУ з міні-футболу червень 

Змагання університетської баскетбольної ліги ХДУ (УБЛ ХДУ) 

1. Чемпіонат УБЛ ХДУ листопад – березень 

2. Чемпіонат УБЛ ХДУ зі стрітболу квітень 

3. Кубок ХДУ з баскетболу травень 
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Змагання університетської волейбольної ліги ХДУ (УВЛ ХДУ) 

1. Чемпіонат УВЛ ХДУ листопад – березень 

2. Чемпіонат УВЛ ХДУ за формулою  4+2 MIX квітень 

3. Кубок ХДУ з волейболу  за формулою 4 “Park valley” травень 

Спортивні свята з метою популяризації здорового способу життя,  

занять фізичною культурою та спортом 

1. Фестиваль бойових мистецтв “SAPERE AUDE” грудень 

2. Фестиваль спортивних фанів “KSU FAN FESTIVAL” 

 Змагання з черлідингу; 

 Змагання з гаки. 

травень 

Спортивно-масові заходи для науково-педагогічних  

працівників та співробітників ХДУ 

1. Кубок з міні-футболу жовтень 

2. Кубок з волейболу за формулою 4 “Park valley” квітень 

3. Турнір з шахів березень 

4. Змагання з плавання травень 
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XVІ. Соціально-психологічна служба 

 

І. Систематичні заходи соціально-психологічної служби  

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1. Презентація соціально-психологічної служби студентам перших 

курсів факультетів ХДУ  
вересень-жовтень 

2. Надання (за запитом) індивідуальних та групових консультацій 

викладачам та студентам університету 
протягом року 

3.  Проведення (за запитом) аналізу психологічного клімату 

в студентських групах ХДУ 
протягом року 

4.  Проведення тематичних соціально-психологічних тренінгів 

(за запитом) 
протягом року 

5.  Профорієнтаційна робота з навчальними закладами міста 

та області 
протягом року 

6.  Психодіагностичне дослідження мотивації до навчання студентів 

перших курсів ХДУ 
вересень-листопад 

7.  Психодіагностичне дослідження психологічного благополуччя 

студентів різних курсів у процесі навчальної діяльності  
лютий-квітень 

8. Аналіз результатів діагностичної роботи листопад-грудень 

квітень-травень 

9. Організація та участь у науково-практичних конференціях 

та семінарах соціально-психологічного напряму 

 

протягом року 

 

ІІ. Тематичні заходи соціально-психологічної служби ХДУ 
 

Тема місяців (вересень-грудень): «Майстерність спілкування» 
 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1. Презентація роботи соціально-психологічної служби студентам 

перших курсів факультетів ХДУ 
вересень-

жовтень 

2. Тренінгове заняття для студентів перших курсів ХДУ «Давайте 

познайомимося» 
вересень-

жовтень 

за запитом 

3. Соціально-психологічний тренінг «Як встановлювати контакт, 

знайомитися з людьми» 

вересень-

жовтень 

за запитом 

4. Тренінгове заняття для студентів ХДУ «Конфлікти, способи 

їх попередження та вирішення» 

вересень-

жовтень 

за запитом 

5.  Тренінгове заняття для студентів ХДУ «Ми одна команда» жовтень-

листопад 

за запитом 

6.  Тренінгові заняття для студентів ХДУ «Ефективна комунікація» жовтень-

листопад 

за запитом 

7. Соціально-психологічний тренінг «Коло друзів» жовтень-

листопад 

за запитом 
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8.  Заняття для викладачів та заступників деканів з ОВР ХДУ 

«Профілактика професійного вигорання» 

на факультетах 

за запитом 

9.  Психодіагностичне дослідження мотивації до навчання студентів 

перших курсів ХДУ 

вересень-

листопад 

10. 

 

Профорієнтаційна акція «Соціально-психологічний факультет – 

це гарантія успіху в житті!» для випускників закладів загальної 

середньої освіти міста та області, презентація соціально-

психологічної служби ХДУ 

вересень-грудень 

11. Соціальний марафон спільно з громадою UA «Марафон 

милосердя та єдності»  

для осіб з особливими освітніми потребами   

листопад-

грудень 

12. Тренінгове заняття для студентів «Булінг: що ми знаємо і що ми 

можемо зробити?» 
жовтень 

за запитом 

13. Інтерактивна лекція для студентів ХДУ «Булінг у закладах освіти» жовтень 

за запитом 

14. Інтерактивне заняття «Як психологічно протистояти 

стресогенності пандемії» 
жовтень 

за запитом 

15. Тренінг для студентів ХДУ «Підвищення мотивації до навчання» листопад 

за запитом 

16. Соціальний захід до дня діабету листопад 

17. Соціально-психологічні заходи, присвячені акції «16 днів проти 

насилля» 
листопад 

18. Організація та проведення заходів з нагоди Міжнародного дня 

волонтерів 
грудень 

19. Соціальна казка «Миколай крокує по планеті» для дітей 

інтернатних та загальноосвітніх закладів міста та області   грудень 

20. Інформаційна робота (інформування): Сторінка та 

стенд соціально-

психологічної 

служби ХДУ 

 

вересень-грудень 

Поради першокурсникам як адаптуватися до навчання у ЗВО вересень 

Поради щодо ефективної підготовки до написання 

екзаменаційних та модульних робіт 
жовтень 

Абетка толерантності (правила комунікації в інклюзивному 

освітньому середовищі) 
листопад 

«Комунікативні бар’єри: сутність, види, прийоми та засоби їх 

подолання» 
грудень 
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Тема місяця (лютий): «Таймменеджмент» 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1. Тренінгове заняття для студентів «Як перемогти прокрастинацію?» лютий 

за запитом 

2. Тренінгове заняття для студентів «Ефективне планування свого 

майбутнього» 

лютий 

за запитом 

3.  Тренінгове заняття для студентів «Планування часу» лютий 

за запитом 

4.  Соціально-психологічний тренінг «Як сформулювати мету свого 

життя?» 
лютий 

за запитом 

5. Соціальна акція до Дня всіх закоханих: Запитай психолога 

«Питання, яке тебе турбує про відносини з партнером» 
лютий 

6. Інтерактивна лекція «Стоп-СНІД!» лютий 

за запитом 

7. Тренінг «Профілактика захворювань, що передаються статевим 

шляхом» 

лютий 

за запитом 

8. Профорієнтаційна акція «Соціально-психологічний факультет – це 

гарантія успіху в житті!» для випускників закладів загальної 

середньої освіти міста та області, презентація соціально-

психологічної служби ХДУ 

лютий-березень 

9. Психодіагностичне дослідження психологічного благополуччя 

студентів різних курсів у процесі навчальної діяльності 
лютий-квітень 

10. 

 

Інформаційна робота (інформування): Сторінка та 

стенд соціально-

психологічної 

служби ХДУ 

 

протягом місяця 

Прості способи керування часом 

Як встигнути все-все та навіть більше 

Вправи, що допоможуть вам у досягненні цілей 

 

Тема місяця (березень): «Професійна просвіта» 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1. Тренінгове заняття для студентів «Продемонструй себе в повному 

блиску» 
березень 

за запитом 

2. Соціально-психологічний тренінг «Самопрезентація на співбесіді, 

що розповісти про себе, аби запам’ятатися» 

березень 

за запитом 

3. Тренінгове заняття для студентів «Як отримати бажану посаду» березень 

за запитом 

4. Профорієнтаційний тренінг для випускників закладів загальної 

середньої освіти міста «Я і мій вибір професії» 

лютий-березень 

за запитом 

5. Профорієнтаційна акція «Соціально-психологічний факультет – 

це гарантія успіху в житті!» для випускників закладів загальної 

середньої освіти міста та області, презентація соціально-

психологічної служби ХДУ 

березень 

6.  Інформаційна робота (інформування): Сторінка та 

стенд соціально-

психологічної 

служби ХДУ 

 

Березень-квітень 

Як правильно писати резюме 

Самопрезентація: як правильно подати себе 

Що робити, щоб перша зустріч не стала останньою? 
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Тема місяця (квітень): «Лідерство» 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1. Тренінгове заняття для студентів «Розвиток лідерських якостей» квітень 

за запитом 

2. Соціально-психологічний тренінг для студентів «Я-бренд» квітень 

за запитом 

3.  Тренінгове заняття для самоврядування університету 

«Самоменеджмент лідера» 

квітень 

за запитом 

4.  Тренінгове заняття для студентів «Лідерство та активна життєва 

позиція» 

квітень 

за запитом 

5. Профорієнтаційна акція «Соціально-психологічний факультет – 

це гарантія успіху в житті!» для випускників закладів загальної 

середньої освіти міста та області, презентація соціально-

психологічної служби ХДУ 

квітень 

 

Тема місяця (травень): «Здоровий спосіб життя» 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1. Тренінгове заняття для студентів «Твоє життя – твій вибір»  травень 

за запитом 

2. Соціальна акція «Моє майбутнє без шкідливих звичок» травень 

за запитом 

3. Тренінгове заняття «Емоційний інтелект. Контроль та управління 

емоціями» 

травень 

за запитом 

4. Інтерактивна лекція  «Психологічне здоров’я – шлях успішного 

життя» 

травень 

за запитом 

5. Соціально-патріотична акція «Ми пам’ятаємо… » 
травень 

6. Профорієнтаційна акція «Соціально-психологічний факультет – 

це гарантія успіху в житті!» для випускників закладів загальної 

середньої освіти міста та області, презентація соціально-

психологічної служби ХДУ 

травень 

7. Інформаційна робота (інформування): Сторінка та стенд 

соціально-

психологічної 

служби ХДУ 

 

протягом місяця 

Позитивне мислення – основа здоров’я  

Правила безпечної поведінки в Інтернеті для молоді 

Ефективні способи емоційної саморегуляції  

 

ІІІ.  Участь у акредитаціях освітніх програм  ХДУ 
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XVIІ. Юридична клініка  

№ Заходи Термін виконання 

1.  Надання консультацій з правових питань для соціально 

вразливих верств населення в рамках безоплатної первинної 

правової допомоги, в т.ч. дистанційно з використанням 

сучасних засобів комунікації 

протягом року 

2.  Надання безоплатної первинної правової допомоги студентам, 

аспірантам, викладачам та співробітникам університету, в т.ч. 

дистанційно з використанням сучасних засобів комунікації 

протягом року 

3.  Організація та проведення навчальних занять, навчальних та 

виробничих практик студентів правничих спеціальностей 

за розкладом 

освітнього процесу 

4.  Організація та проведення правопросвітницьких, 

правовиховних та профорієнтаційних заходів для студентів 

університету, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій за 

участю працівників судових, правоохоронних та інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування 

протягом року 

5.  Організація та проведення навчальних занять, 

правопросвітницьких заходів для слухачів Університету 

третього покоління за участю викладачів історико-

юридичного факультету 

протягом року 

6.  Взаємодія з органами юстиції, адвокатури, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, 

громадськими правозахисними організаціями з питань 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

за потреби 

7.  Часи прийому громадян понеділок – 

п’ятниця 

13:30 – 17:00 
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XVIІI. Пресцентр 

 

№ Висвітлення заходів ХДУ 
Терміни 

проведення 

1. Створення публікацій та фото-, відеоновин для сайту ХДУ, 

ютуб-каналу ХДУ та соцмереж 

протягом року 

2. Розсилання публікацій у ЗМІ (Херсон, область та інші регіони) протягом року 

3. Забезпечення висвітлення подій у ХДУ: написання статей, фото 

та відео 

протягом року 

4. Розміщення інформації про ХДУ у соцмережах: інстаграм, 

телеграм, фейсбук, ютуб 

протягом року 
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XIХ. Редакційно-видавничий відділ 

 

№ Заходи Термін виконання 

1.  Підготовка та друкування навчально-методичних видань та 

навчально-методичних рекомендацій викладачів 

університету 

протягом року 

2.  Випуск фахових видань ХДУ протягом року 

3.  Підготовка та друкування матеріалів до наукових 

конференцій  

протягом року 

4.  Виготовлення презентаційної продукції протягом року 

5.  Підготовка та друкування матеріалів до урочистостей, 

присвячених Дню заснування ХДУ, інших соціально-

гуманітарних заходів університету 

протягом року 

6.  Виготовлення рекламної продукції відділів та служб 

університету. 

протягом року 

7.  Сканування та створення електронних копій технічних 

документацій 

протягом року 

8.  Підготовка та друкування бланкової продукції університету щомісяця 

9.  Друкування роздаткового матеріалу для участі у виставках. протягом року 

10.  Розроблення та виготовлення журналів академічних груп, 

індивідуальних планів студентів та ін. для забезпечення 

освітнього процесу 

протягом року 

11.  Надання платних послуг згідно поданих заявок протягом року 

12.  Робота з внутрішньою та зовнішньою документацією протягом року 

13.  Профілактика технічного обладнання протягом року 

14.  Реалізація сувенірної продукції протягом року 
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ХX. Приймальна комісія 

 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 

1. Підготовка до вступної кампанії 2022 року: 

- розроблення Правил прийому для здобуття вищої освіти 

в ХДУ; 

- визначення та внесення конкурсних пропозицій до ЄДЕБО; 

- підготовка інформації щодо обсягів державного замовлення 

за СВО «бакалавр», «магістр», формування документів для 

участі у конкурсі з відбору виконавців державного 

замовлення; 

- розроблення бланкової документації; 

- підготовка наказів щодо складу екзаменаційних комісій, 

технічних секретарів; 

- надання інформаційних матеріалів, пов’язаних з організацією 

прийому у 2022 році, до відповідних відділів і служб 

університету; 

- реєстрація вступників для проходження ЄВІ та ЄФВІ  

згідно з 

термінами, 

визначеними 

МОН України 

2. Підготовка та розміщення на вебсайті та інформаційних стендах 

ХДУ інформації щодо вступу для здобуття освіти 
протягом року 

3. Проведення профорієнтаційної та консультаційної роботи з 

питань вступу для здобуття освіти в ХДУ, підготовка та 

розповсюдження рекламних матеріалів, виступи у ЗМІ 

протягом року 

4. Проведення засідань приймальної комісії ХДУ 

 
протягом року 

5. Участь у регіональних нарадах-семінарах з питань організації  

вступної кампанії 2022 року 

відповідно до 

графіку МОН 

України 

6. Організаційна та консультативна діяльність освітніх центрів 

«Крим-Україна» та «Донбас-Україна» 
протягом року 

7. Забезпечення активності та актуальності модуля «Вступна 

кампанія» в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  
протягом року 

8.  Організація та проведення прийому для здобуття вищої освіти в 

ХДУ за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр» (денної та 

заочної форми здобуття освіти) 

відповідно до 

Умов прийому 

для здобуття 

освіти в закладах 

вищої освіти в 

2022 році та 

Правил прийому 

для здобуття 

освіти в ХДУ у 

2022 році 

9. Подання звіту до Міністерства освіти і науки України про перебіг 

вступної кампанії та результати зарахування до Херсонського 

державного університету 

відповідно до 

графіку МОН 

України 
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ХХІ. Студентське містечко 

 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 

1.  Реєстрація місця проживання студентів за адресами гуртожитків. 

Зняття з реєстрації 
щочетверга 

2.  Проведення розважального заходу з нагоди посвяти мешканців 

гуртожитків серед студентів 1 курсу та новопоселених 
15–16 вересня 

3.  Проведення анонімного опитування «Гуртожиток очима 

студентів» 
18–22 жовтня 

4.  Проведення конкурсно-розважальних програм до свят 

(міжнародний день студента, Halloween, Новий рік, День всіх 

закоханих, 8 Березня, День Перемоги) 

протягом року 

5.  Проведення вечорів відпочинку в гуртожитках студмістечка 

(перегляд кінофільмів тощо) 
щочетверга 

6.  Проведення спортивних змагань (універсіада) 

-міні-футбол; 

- настільний теніс; 

- шахи; 

- волейбол; 

- баскетбол 

протягом року 

18–22 жовтня 

06–10 грудня 

13–17 грудня 

05–07 квітня 

12–16 квітня 

7.  Робота з УПСЗН Суворовського та Дніпровського районів щодо 

оформлення житлових субсидій. 

Супровід та надання інформації мешканцям стосовно отримання 

житлової субсидії 

протягом жовтня 

8.  Виселення випускників університету, зняття з реєстрації. 

Проведення урочистого заходу з нагоди закінчення навчання 

в університеті 

грудень, 

травень-червень 

9.  Проведення дератизації та дезінсекції приміщень гуртожитків січень, 

серпень 

10.  Засідання ради студентського містечка, рад гуртожитків раз на 2 тижні 

за окремим 

графіком 

11.  Проведення двомісячнику з благоустрою та озеленення території квітень – травень 

12.  Проведення звітно-виборчих конференцій рад гуртожитків вересень, 

травень 

13.  Підготовка кімнат та місць загального користування до 

проживання новопоселених мешканців 
червень – серпень 

14.  Прийом заяв на проживання у період навчання від абітурієнтів 

університету 
липень – серпень 

15.  Поселення студентів І курсів СВО «бакалавр» та СВО «магістр» останній тиждень 

серпня 

16.  Організація поселення у вільних кімнатах гуртожитків гостей 

університету, учасників семінарів, конференцій, олімпіад, що 

проводяться на базі університету, а також слухачів центру 

довузівської підготовки, студентів заочного відділення тощо. 

постійно 
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XХIІ. СОТ «Буревісник» 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 

Діловодство 

1. Складання номенклатури справ січень 

2. Аналіз стану діловодства  січень 

3. 
Організація та ведення діловодства відповідно до затверджених 

інструкцій 

протягом року 

4. Оформлення бланкової документації січень-лютий 

5. 

Оформлення журналів: вхідної, вихідної документації, наказів, 

розпоряджень, службових тощо (відповідно до затвердженої 

номенклатури справ) 

січень-березень 

 

Бухгалтерський облік 

6. Аналіз стану бухгалтерського обліку січень-лютий 

7. Складання та затвердження штатного розпису січень-лютий 

8. Складання та затвердження кошторису січень-лютий 

9. Складання та затвердження калькуляції послуг січень-лютий 

10. Складання плану закупівель січень-лютий 

11. 
Придбання програмного забезпечення для ведення бухгалтерського 

обліку  

лютий-березень 

12. 
Проведення інвентаризації окремих матеріальних цінностей та 

основних засобів, які підлягають списанню 

березень 

Формування штату працівників 

13. Проведення інвентаризації посадових інструкцій січень-березень 

14. Формування штату працівників допоміжного персоналу відповідно 

до штатного розпису  

січень-травень 

15. 

Формування штату працівників їдальні відповідно до штатного розпису: 

- проведення переговорів з профільними закладами;  

- укладання договору про співпрацю 

лютий-березень 

Охорона праці та пожежної безпеки 

16. Проведення аналізу стану роботи з охорони праці та пожежної безпеки  січень – лютий 

17. Планування роботи з охорони праці та пожежної безпеки січень – лютий 

18. 
Організація виконання планових робіт і заходів щодо охорони праці 

та пожежної безпеки 

протягом року 

Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища 

19. Планування природоохоронної роботи і заходів екологічної безпеки січень-березень 

20. Затвердження лімітів та видів відходів січень-лютий 

21. 
Організація виконання планових робіт і заходів щодо екологічної 

безпеки навколишнього середовища 

протягом року 

22. 

Організація обліку, збирання, транспортування та здавання до 

університету на переробку облікових видів відходів згідно із 

затвердженими лімітами 

протягом року 

 

23. 
Організація обліку, охорони та контроль поновлення зелених 

насаджень в таборі 

протягом року 

 

24. 
Оформлення та ведення Журналу обліку відходів (згідно з типовою 

формою обліку № 1-ВТ) 

протягом року 

 

Санітарно–епідеміологічні заходи 

25. 
Складання плану заходів щодо поліпшення санітарного стану СОТ 

«Буревісник» 

січень-лютий 

 

26. Складання перспективного меню, асортиментного переліку страв березень-квітень 
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Електрозабезпечення 

27. 
Складання плану заходів з електропостачання та перевірці 

обладнання 

лютий-квітень 

28. Вимірювання опору струму в електромережі лютий-квітень 

29. Отримання акту допуску на підключення електроустановок на рік лютий-квітень 

Водопостачання, водовідведення 

30. 
Складання та затвердження плану заходів щодо раціонального 

використання води та відведення стічних вод 

березень-квітень 

 

31. 
Проведення ревізії, очищення, цементування, промивання 

водопровідної споруди та мережі водопостачання 

березень-квітень 

32. 
Ревізія, установка та опломбування лічильника для води WPK-UA–

80\225 63(R100) T50№202103000670 на водонапірній вежі №16-27 

березень-квітень 

33. 
Оформлення та ведення Журналу обліку відходів (згідно з типовою 

формою обліку № 1-ВТ) 

протягом року 

 

34. Дослідження проб питної води та дезінфікуючих засобів протягом року 

35. Проведення промивки каналізаційних споруд та мереж квітень 

36. Оформлення та ведення журналів первинного обліку ПОД-11, ПОД-13  протягом року 

Ремонтно-профілактичні роботи 

37. 

Обстеження стану приміщень для тимчасового проживання, 

службових приміщень, їдальні, клубу, складу. Проведення за 

необхідності ремонтно-відновлювальних робіт буд. №6 

березень-травень 

 

38. Ремонт та заміна меблів у будинках березень-травень 

39. Кінцеве фарбування березень-травень 

40. Поетапна заміна вікон в будинках № 19, 20  березень-травень 

41. Заміна підлоги в будинках № 14, 15, 16, 17, 18, 23 березень-травень 

42. Заміна шпалер в будинках № 2, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 19/5, 19/2, 19/3 березень-травень 

43. Фарбування приміщень робочих цехів березень-травень 

44. Фарбування, побілка приміщень продуктового складу  березень-травень 

45. Фарбування, побілка пральні квітень 

46. Фарбування водонапірної вежі квітень 

Ремонт, профілактика обладнання 

47. Ремонт пилососів, пральних машин березень-травень 

48. 
Ревізія дизель-генератора 

Придбання акумуляторів  

квітень -травень 

49. Поточний ремонт приміщення клуба квітень -травень 

Упорядкування території 

50. Обрізка дерев березень-квітень 

51. Озеленення території  березень-квітень 

52. Фарбування вуличних лавок квітень-травень 

Оснащення обладнанням 

53. Придбання обладнання квітень - грудень 

54. Оновлення системи Wi-Fi. Профілактичні роботи  квітень 

55. Придбання овочерізки в їдальню травень 

Навчання, підвищення кваліфікації співробітників 

56. Участь в інформаційних семінарах протягом року 

57. 
Навчання з охорони праці, пожежної безпеки, керівника  

і відповідальних осіб 

протягом року 

 

58. Навчання на курсах підвищення кваліфікації за напрямами протягом року 

Робочі засідання, зустрічі 

59. 
Участь у засіданнях робочих груп, комісій, ректорату університету, 

Скадовської районної адміністрації, Лазурненської селищної ради 

протягом року 
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Договірна робота 

60. 

Укладання договорів: 
- з центральною районною лікарнею на медичне обслуговування 
відпочиваючих;  

- Скадовською районною санітарно-епідеміологічною станцією дві 
угоди: на дослідження проб питної води та дезінфекційних засобів і 
на профілактичні дезінфекційні роботи; 

- на утилізацію твердих побутових відходів; 
- на постачання електроенергії; 
- на транспортування, приймання та очистку рідких побутових відходів 

березень-квітень 

 

61. 

Укладання договорів з приватними підприємствами про співпрацю 

на функціонування на території СОТ «Буревісник ХДУ» в період 
оздоровчого сезону. Надання дозволу на функціонування після 
погодження їх відкриття з відповідними службами в установленому 

порядку 

березень-травень 

 

 

Укладання догорів на оздоровлення 

та проведення культурно-освітніх, спортивних заходів 

62. Проведення переговорів з організаціями січень-вересень 

63. Укладання договорів з організаціями  січень-вересень 

Підготовка проведення ІІІ Літнього освітнього фестивалю - 2022 

(SummerEduFest-2022) 

64. Облаштування майданчиків та локацій серпень 

Проведення практик факультетів університету 

65. Проведення консультацій з керівництвом університету, факультетів лютий-квітень 

66. 
Виконання плану проведень практик відповідно до наказів по 
університету 

травень-червень 

 

Впровадження СУБХП СОТ «Буревісник» 

67. 

Вивчення змін законодавства України в рамках реформування 
системи технічного регулювання та євроінтеграції. 
Ознайомлення з основними питаннями Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Розгляд діяльності новоствореної Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
(Держпродспоживслужба), її повноважень, порядку перевірок, 

штрафних санкцій. 
Аналіз базових принципів системи СУБХП. 
Аналіз переваг впровадження СУБХП на підприємствах харчового 

виробництва 

протягом року 

 

Показові та контрольні заходи 

68. 

Підготовка необхідних документів, перелік яких затверджений 

Скадовською районною оздоровчою комісією, для оформлення Акту 
відкриття та функціонування в оздоровчому сезоні 2022 року 

березень-травень 

 

69. 
Прийом відповідних комісій щодо перевірки готовності до 

оздоровчого сезону 
березень-травень 

70. 
Прийом в експлуатацію СОТ «Буревісник» ХДУ на оздоровчий сезон 
2022 року комісією з перевірки готовності до відкриття та 

функціонування оздоровчих закладів на території Скадовського району  

березень-травень 

71. 
Отримання сертифікатів на послуги розміщення та харчування на 
2022 рік 

березень-травень 

72. 
Забезпечення проходження всіма працівниками СОТ необхідного 
медичного огляду 

березень-квітень 

73. 
Підготовка до роботи транспортних засобів. Забезпечення 

проходження технічного огляду 
лютий-травень 
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ХXIII. Ботанічний сад 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 

1. Організація та надання платних послуг протягом року 

2. Створення нових зон відпочинку, фотозон та артоб’єктів протягом року 

3. 

Створення умов для проведення викладачами університету згідно 

з навчальними планами навчально-польових практик та занять зі 

студентами 

протягом року 

4. Створення мережі рекреаційної та туристичної інфраструктури протягом року 

5. 

Оформлення екскурсійних маршрутів:  

- встановлення табличок,  

- інформаційних щитів 

протягом року 

6. Завершення будівництва «Конференц-зали» протягом року 

7. 

Діагностика та поточний ремонт с/г техніки, обладнання: 

мотокоси OleoMac SPARTA 38, мотокультиватора Днепр-6, 

бензопили 

вересень-

березень  

8. 

Створення умов для зберігання цибулинних рослин, вирощування 

посадкового матеріалу: 

- влаштування боксу (ремонт складського приміщення); 

- влаштування освітлення; 

- встановлення кондиціонеру, забезпечення вентиляції 

повітря; 

- влаштування стелажів, придбання тари 

протягом року 

9. 
Проведення профілактичних та ремонтних робіт систем поливу, 

освітлення та опалення 

за окремим 

графіком 

10. 
Оформлення документації та проведення аналізів води з 

артсвердловини 

травень-червень  

11. 
Поточний ремонт адмінбудівлі та складських приміщень, 

фарбування лавочок, артоб’єктів, металевих частин споруд 

квітень-травень 

12. 
Косметичний ремонт ділянок Ландшафтна модель «Херсонська 

фортеця в мініатюрі», «Музей національних культур» 

вересень-травень 

13. 
Ремонт магістральної труби міськводоканалу за наявності 

коштів 

14. 
Заміна шиферу на складських приміщеннях та майстернях за наявності 

коштів 

15. 
Ремонт місця загального користування за наявності 

коштів 

16. 
Обслуговування та поточний ремонт систем опалення, 

освітлення, водопостачання 

протягом року 

17. 
Влаштування освітлення на території (встановлення стовпів та 

ліхтарів) 

протягом року 

18. 
Забезпечення співробітників ботанічного саду спецодягом та 

інвентарем 

протягом року 

19. 
Вирішення питань щодо території та оформлення документації 

дозвільного характеру 

протягом року 

20. Встановлення двозонного лічильника протягом року 

21. 
Роздільний збір сміття, повторне використання, утилізація та 

переробка рослинного матеріалу 

протягом року 

22. 
Удосконалення системи поливу (стрічки крапельного зрошення, 

туману) 

вересень-квітень 
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23. 

Продовження створення та розширення експозиційних ділянок: 

- тюльпанарій; 

- коніферетум; 

- «Сад коренепластики»; 

- «Сад каміння»; 

- курган на експозиційній ділянці «Степ»; 

- лавандарій 

 

жовтень 

протягом року 

протягом року 

протягом року 

протягом року 

протягом року 

24. 

Створення нових експозиційних ділянок: 

- ірідарій; 

- ділянка лілейників; 

- ділянка півоній 

протягом року 

Еколого-просвітницька діяльність 

1. 
Систематичне наповнення інформацією офіційної сторінки ХДУ 

та сторінок в соціальних мережах Facebook, Instagram 

протягом року 

2. Розповсюдження інформації про Ботанічний сад в ЗМІ протягом року 

3. 

Проведення заходів: 

- «Бал хризантем» 

- «Парад тюльпанів» 

 

жовтень 

квітень 

4. 
Проведення занять гуртка секції МАН «Ботаніка та агрономія» в 

рамках еколого-просвітницької діяльності 

вересень-травень 

5. Співпраця з громадськими організаціями та волонтерами протягом року 

6. Створення віртуальної екскурсії Ботанічним садом ХДУ протягом року 

7. Проведення благодійних та природоохоронних заходів за запитами 

8. Проведення екскурсій за запитами 

Інтродукція рослин, наукова діяльність 

1. 
Проведення дослідів у рамках роботи лабораторії «Інтродукції 

рослин» 

протягом року 

2. 
Участь у науково-дослідних конференціях, публікація наукових 

статей 

протягом року 

3. 
Співпраця з іншими ботанічними садами та науковими центрами 

з метою поповнення колекцій та обміну досвідом роботи 

протягом року 

4. 
Поповнення колекцій деревних та багаторічних трав’янистих 

рослин 

протягом року 

Догляд за зеленими насадженнями 

1. 

Утримання території у належному санітарному стані протягом року за 

умови придбання 

с/г техніки та 

інвентарю 

2. 

Видалення сухих та фаутних дерев, сухих гілок, самосіву протягом року за 

умови придбання 

с/г техніки та 

інвентарю 

3. Інвентаризація зелених насаджень вересень 

4. 
Створення умов для оптимального росту та розвитку рослин: 

зрошення, підживлення 

протягом року 

5. 

Вирощування посадкового матеріалу для потреб ботанічного саду 

та університету: 

- живцювання; 

- висів насіння; 

- ділення кущів 

протягом року 
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XXIV. Навчально-тренувальний центр 

 

1. Технічний огляд баркаса для забезпечення безперервної 

переправи до НТЦ 

щомісяця 

2. Роботи з благоустрою на території НТЦ (зачистка та косіння 

трави) 

щомісяця 

3. Зачистка території НТЦ від сухого листя, санітарна обрізка 

дерев та насаджень (1,4 га) 

щоквартально 

4. Санітарна обробка дерев та чагарників березень-квітень 

5. Очищення акваторії та берегу від водоростей травень-вересень 

6. Оновлення фасадної частини будинку адміністрації НТЦ  за наявності коштів 

7. Технічний огляд понтонів для забезпечення безпечного 

перебування на них і безперешкодного доступу до території 

НТЦ 

щомісяця 

8. Організація проведення практичних занять для студентів у разі потреби 

9. Організація проведення пленерної практики для студентів 

факультету культури і мистецтв 

у разі потреби 

10. Організація проведення спортивно-оздоровчих заходів для 

співробітників університету 

протягом усього 

сезону 

11. Організація проведення масових, розважальних та оздоровчих 

заходів для студентів і співробітників університету 

протягом усього 

сезону 

12. Організація відпочинку для співробітників університету 

у період літніх відпусток 

липень-серпень 

13. Налагодження постійної та безперебійно працюючої переправи 

для поїздки на НТЦ  

протягом всього 

сезону 

14. Поточні роботи постійно 

15. Проведення інвентаризації жовтень 

16. Роботи щодо забезпечення постійного розвитку НТЦ постійно 

17. Роботи з часткового озеленення території квітучими та 

хвойними рослинами 

жовтень-листопад, 

березень-квітень 

18. Фарбування альтанок за наявності коштів 

19. Роботи з благоустрою зони відпочинку за наявності коштів 

20. Капітальний ремонт двигуна баркасу за наявності коштів 

21. Будівництво туалету для відвідувачів НТЦ за наявності коштів 

22. Будівництво мангальної зони для відвідувачів НТЦ за наявності коштів 

23. Перепланування стадіону під два міні-поля за наявності коштів 

24. Встановлення декоративного освітлення на території НТЦ за наявності коштів 

25. Будівництво альтанок за наявності коштів 
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XXV. Охорона праці та техніка безпеки 

 

№ Заходи Терміни виконання 

1. 

Проведення ІV ступеня адміністративно-громадського 

контролю (обстеження умов безпеки праці і життєдіяльності в 

структурних підрозділах університету) 

щомісяця, кожного 

вівторка. У кожному 

підрозділі 

щонайменше 1 раз 

на рік 

2. 

Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці посадових осіб, які організують і контролюють 

виконання робіт підвищеної небезпеки 

вересень – грудень, 

лютий – серпень 

3. 

Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною 

небезпекою 

жовтень – грудень 

4. 

Проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів 

працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці, а також 

таких, де є потреба в професійному відборі 

жовтень – грудень 

5. Проведення атестації робочих місць за умовами праці жовтень – грудень 

6. Проведення Дня охорони праці в Україні квітень 

7. 
Перевірка готовності факультетів та інших навчальних 

підрозділів університету до нового навчального року 
серпень 
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XXVІ. Відділ забезпечення академічно-інформаційно-

комунікаційної інфраструктури 

№ Заходи 
Терміни 

виконання 

1. 

Консультація щодо реєстрації та створення курсів у системі 

дистанційного навчання «KSU online» (Лемещук О.І., 

Слизькоуха А.Р.) 

щотижнево 

понеділок, 

середа 

2. 
Консультація щодо реєстрації та наповнення у системі «KSU 24» 

(Лемещук О.І., Щкворець В.В.) 
протягом року 

3. 
Консультація щодо ведення та наповнення системи «Студмістечка» 

(Романенко В.М.) 
протягом року 

4. 
Консультація щодо ведення та наповнення системи «Віртуальний 

музей» (Щербина В.В., Щкворець В.В.) 
протягом року 

5. 

Консультація щодо ведення та наповнення у системі 

«Персональний данних про наукову діяльність співробітників 

університету» (Новіков М.М.) 

протягом року 

6. 

Проведення анонімного анкетування студентів денної форми 

навчання з питань організації навчально-виховного процесу 

університету за допомогою сервісу KSU Feedback (Слизькоуха А.Р.) 

протягом року 

7. 
Створення опитування дисциплін вільного вибору засобами 

платформи «KSU online» (Слизькоуха А.Р.) 
протягом року 

8. 

Створення курсів ОП для проведення опитувань дисциплін 

вибіркової компоненти за фахом засобами платформи «KSU online» 

(Слизькоуха А.Р.) 

протягом року 

9. 

Створення гугл форм опитування здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

денної форми навчання за освітніми компонентами (Сікоза О.А., 

Щербина В.В.) 

протягом року 

10. 
Створенная гугл форм для необхідності відділів у служб 

(Сікоза О.А., Щкворець В.В.) 
протягом року 

11. 

Методичний семінар-нарада відповідальних працівників кафедр 

ХДУ з питань роботи кафедр в інтернет-мережі та технологій 

дистанційного навчання з використанням СДН «Херсонський 

Віртуальний Університет» (Кравцов Г.М., Гнєдкова О.О.) 

кожного 

третього 

вівторка місяця, 

15:30 у 256 ауд. 

12. 

Практичні заняття по роботі у СДН «Херсонський Віртуальний 

Університет» (Кравцов Г.М., Гнєдкова О.О.) 

кожного другого 

та четвертого 

четверга місяця, 

15:00 

13. 

Створення облікових записів для роботи із сервісом електронного 

листування Office 365 та G Suite for education для студентів 1 курсів 

та 1 курсів магістратури (Сікоза О.А., Щкворець В.В.) 

протягом року 

14. 

Створення облікових записів для роботи із сервісом електронного 

листування Office 365 та G Suite for education для НПП (Сікоза О.А., 

Новосельський В.В.) 

протягом року 

15. 
Консультація щодо наповнення сайтів фахових видань на платформі 

OJS (Лемещук О.І., Сікоза О.А., Слизькоуха А.Р., Щкворець В.В.) 
протягом року 

16. 
Збирання фото-матеріалів для ресурсу photo.kspu.edu (Сікоза О.А.) кожної п’ятниці 

10:00-14:00 

17. 
Розробка макетів сертифікатів, грамот, листівок (Музикантов О.Г., 

Валяєв К.В.) 
протягом року 
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18. 
Технічний супровід засідань разової спеціалізованої ради 

(Лемещук О.І., Сікоза О.А., Хоменко Є.В.) 

протягом року, 

за необхідністю 

19. 
Технічний супровід засідань ректоратів, вчених рад (Лемещук О.І., 

Сікоза О.А., Хоменко Є.В.) 

протягом року, 

за необхідністю 

20. 

Видача прав для зберігання відеозаписів Zoom науково 

педагогічних працівників (Новосельський В.В.) 

кожного другого 

та четвертого 

четверга місяця, 

11:00 

21. 
Технічна підтримка та супровід аудиторій 510, 511, 512 та 

можливість 3Д друку (Іжевський В.В.) 
протягом року 

22. 

Технічне адміністрування фейсбук-сторінки університету та груп 

швидкої комунікації у Viber, Telegram каналу та чату 

KSU_Talks_community (Лемещук О.І., Шміло О.В.)  

протягом року 

23. 

Розгортання прєктів студентів та викладачів на серверах 

університету спільно з працівниками інформаційно-

обчислювального центру (Лемещук О.І., Новосельський В.В.) 

протягом року 
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Прикінцеві положення 

 
План-регламент роботи ХДУ визначає тільки основні заходи, що відбуватимуться в 

університеті протягом навчального року. Можливі зміни. Остаточні уточнення вносяться у 

двотижневий план роботи ХДУ, затверджуються ректором університету і розповсюджуються 

щомісяця 1 та 15 числа. Проректори, декани факультетів, керівники відділів і служб, 

громадських організацій подають зміни, уточнення, пропозиції до загального відділу до 12 та 

28 числа кожного місяця. Факультетські заходи регламентуються відповідно до планів 

роботи факультетів, загальноуніверситетських кафедр. 

 

 



 

Календар на 2021-2022 навчальний рік 

(відповідно до плану-регламенту роботи ХДУ) 

  
Вересень 

  
Жовтень 

  
Листопад   Грудень 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

А    1 2 3 4 5 А        1 2 3 Б 1 2 3 4 5 6 7 Б   1 2 3 4 5 

Б 6 7 8 9 10 11 12 Б 4 5 6 7 8 9 10 A 8 9 10 11 12 13 14 А 6 7 8 9 10 11 12 

А 13 14 15 16 17 18 19 A 11 12 13 14 15 16 17 Б 15 16 17 18 19 20 21 Б 13 14 15 16 17 18 19 

Б 20 21 22 23 24 25 26 Б 18 19 20 21 22 23 24 А 22 23 24 25 26 27 28 А 20 21 22 23 24 25 26 

А 27 28 29 30    А 25 26 27 28 29 30 31 Б 29 30      Б 27 28 29 30 31   

                                

  
Січень 

  
Лютий 

  
Березень   Квітень 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

Б        1 2 А  1 2 3 4 5 6 А  1 2 3 4 5 6 А        1 2 3 

А 3 4 5 6 7 8 9 Б 7 8 9 10 11 12 13 Б 7 8 9 10 11 12 13 Б 4 5 6 7 8 9 10 

Б 10 11 12 13 14 15 16 А 14 15 16 17 18 19 20 А 14 15 16 17 18 19 20 А 11 12 13 14 15 16 17 

А 17 18 19 20 21 22 23 Б 21 22 23 24 25 26 27 Б 21 22 23 24 25 26 27 Б 18 19 20 21 22 23 24 

Б 24 25 26 27 28 29 30 A 28       A 28 29 30 31       A 25 26 27 28 29 30  

А 31                                   

  
Травень 

  
Червень 

 
Липень   Серпень 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

A       1 Б   1 2 3 4 5 Б        1 2 3 A 1 2 3 4 5 6 7 

Б 2 3 4 5 6 7 8 А 6 7 8 9 10 11 12 А 4 5 6 7 8 9 10 Б 8 9 10 11 12 13 14 

А 9 10 11 12 13 14 15 Б 13 14 15 16 17 18 19 Б 11 12 13 14 15 16 17 А 15 16 17 18 19 20 21 

Б 16 17 18 19 20 21 22 А 20 21 22 23 24 25 26 А 18 19 20 21 22 23 24 Б 22 23 24 25 26 27 28 

А 23 24 25 26 27 28 29 Б 27 28 29 30       Б 25 26 27 28 29 30 31 А 29 30 31     

Б 30 31                              
  Вересень                         

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд   14 жовтня (четвер) - День захисників України        

A     1 2 3 4  25 грудня (субота) - Різдво (католицьке)  01 травня (неділя) - День праці    

Б 5 6 7 8 9 10 11  01 січня (субота) - Новорічне свято   09 травня (понеділок) - День Перемоги 

А 12 13 14 15 16 17 18  03 січня (понеділок) - вихідний після Новорічне свято   12 червня (неділя) - Трійця 

Б 19 20 21 22 23 24 25  07 січня (п’ятниця) - Різдво Христове   13 червня (понеділок) - вихідний день після Трійці 

А 26 27 28 29 30      08 березня (вівторок) - Міжнародний жіночий день  28 червня (вівторок) - День Конституції України 

         24 квітня (неділя) - Великдень  

         25 квітня (понеділок) - вихідний після Великодня 
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