
ПИТАННЯ 1 

Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 
 

 

Проект рішення: 

1. Інформацію про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

2019-2020 н. р. прийняти до відома. 

2. Факультетам обговорити на засіданні вчених рад (науково-

методичних рад) результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-

2020 н.р. 

3. Завідувачам кафедр, професорсько-викладацькому складу за 

необхідністю переглянути, скоригувати та затвердити (перезатвердити) 

матеріали семестрового контролю. 

4. Відділу забезпечення якості освіти підготувати аналіз перебігу та 

результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. і відзвітувати 

на засіданні вченої ради. 

 

 

 

 

  



ПИТАННЯ 2 

Про затвердження тематики, виконавців, наукових керівників, 

рецензентів кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів СВО 

«магістр» (1,9 р.н.), «бакалавр» у 2019-2020 н.р. на денній та заочній 

формах навчання 
 

Очікуваний контингент студентів-випускників денної та заочної форм 

навчання СВО «магістр», які у травні 2020 року будуть проходити атестацію 

складає 43 особи денної форми навчання.  

Очікуваний контингент студентів-випускників денної та заочної форм 

навчання СВО «бакалавр», які у червні 2020 року будуть проходити атестацію 

складає 974 особи. З них: 634 особи денної форми навчання та 340 осіб заочної 

форм навчання. 

Відповідно до п. 7.11.1 «Положення про організацію освітнього процесу 

в Херсонському державному університеті», регламенту роботи університету 

факультети надали рапорти щодо затвердження тематики, виконавців, 

наукових керівників та рецензентів кваліфікаційних робіт (проєктів). Склад 

наукових керівників кваліфікаційних робіт (проєктів) відповідає п. 7.11.2., а 

склад рецензентів п. 7.11.7 «Положення про організацію освітнього процесу в 

Херсонському державному університеті». 

На підставі поданих деканами факультетів рапортів підготовлені 

проєкти відповідних наказів. 

 

Проєкт рішення: 

1. Затвердити тематику, виконавців, наукових керівників, рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів денної та заочної форм навчання 

СВО «магістр» (термін навчання 1 рік 9 місяців, 120 кредитів) у 2019-2020 н.р.  

2. Затвердити тематику, виконавців, наукових керівників, рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів денної та заочної форм навчання 

студентів СВО «бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців, 240 кредитів) у 

2019-2020 н.р. 

3. Затвердити тематику, виконавців, наукових керівників, рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів денної та заочної форм навчання та 

студентів ІІ курсу скороченого терміну навчання (термін навчання 1 рік 10 

місяців, 120 кредитів) у 2019-2020 н.р. 

 

  



ПИТАННЯ 3 

Про затвердження брендбуку Херсонського державного університету 
 

Проєкт рішення: 

1. Затвердити  Brandbook  Херсонського державного університету. 

2. У подальшій діяльності структурних підрозділів використовувати  

відповідні правила та символіку Херсонського державного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПИТАННЯ 4 

Про затвердження Путівника студента Херсонського державного 

університету 

 

Проєкт рішення: 

1. Затвердити Путівник студента Херсонського державного університету 

на 2020-2021 рік.  

2. Використовувати для профорієнтаційної роботи з абітурієнтами та 

студентам  університету для  освітньої, наукової, культурної, спортивної,  

правової обізнаності. 

 

 

  



ПИТАННЯ 5 

Про затвердження Положення про систему рейтингового оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів 

Херсонського державного університету 

 

Проєкт рішення: 
Затвердити Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Херсонського 

державного університету. 

 

 

 
  



ПИТАННЯ 6 

Про затвердження Формули розподілу видатків державного бюджету на 

підготовку фахівців між факультетами Херсонського державного 

університету 

 

Проєкт рішення:  

1. Затвердити Формулу розподілу видатків державного бюджету на 

підготовку фахівців між факультетами Херсонського державного 

університету. 

2. Ввести в дію Формулу розподілу видатків державного бюджету на 

підготовку фахівців між факультетами Херсонського державного університету 

01 травня 2020 року для розрахунку навчального навантаження на 

2020/2021 н.р. 

3. Застосувати Формулу розподілу видатків державного бюджету на 

підготовку фахівців між факультетами Херсонського державного університету 

з 01 вересня 2020 року. 

4. До 10 квітня 2020 року розробити:  

1) першому проректорові Омельчуку С.А. – змістові показники до 

коефіцієнтів наукової діяльності факультетів; 

2) проректорці з навчальної та науково-педагогічної роботи 

Тюхтенко Н. А. спільно з проректором з фінансово-господарської та науково-

педагогічної роботи Вінником М. О. – змістові показники до коефіцієнтів 

масштабу діяльності факультетів; 

3) проректорці з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій Лавриковій О. В. спільно з проректором з 

фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Вінником М. О. – 

змістові показники до коефіцієнтів міжнародного визнання факультетів. 

5. Першому проректорові Омельчуку С.А.: 

1) до 15 квітня 2020 року узагальнити підготовлені пропозиції щодо 

змістових показників формули розподілу видатків державного бюджету на 

підготовку фахівців між факультетами університету; 

2) подати змістові показники формули розподілу видатків державного 

бюджету на підготовку фахівців між факультетами університету на 

затвердження вченою радою університету у квітні 2020 року. 

 

  



ПИТАННЯ 7 

Про затвердження Положення про оздоровчу комісію Херсонського 

державного університету 

 

Проєкт рішення: 

1. Затвердити Положення про оздоровчу комісію Херсонського 

державного університету в новій редакції. 

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про оздоровчу 

комісію Херсонського державного університету, затверджене наказом від 

01.12.2015 року № 713-Д. 

 

 

 

 

  



ПИТАННЯ 8 

Про затвердження Положення про комісію з контролю за 

електропостачанням та енергозбереженням у Херсонському державному 

університеті 

 

Проєкт рішення: 

1. Затвердити Положення про комісію з контролю за електропостачанням 

та енергозбереженням у Херсонському державному університеті в новій 

редакції. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, Положення про Комісію з 

контролю за електропостачанням Херсонського державного університету, 

затверджене наказом від 01.12.2015  № 713-Д, Положення про комісію з 

контролю за електропостачанням та енергозбереженням у Херсонському 

державному університеті, затверджене наказом від 29.09.2016 № 645-Д. 

 

 

 

 

  



ПИТАННЯ 9 

Про затвердження Положення про силабус навчальної дисципліни 

Херсонського державного університету 

 

Проєкт рішення: 

1. Затвердити Положення про силабус навчальної дисципліни 

Херсонського державного університету. 

2. Обов’язкове застосування силабусів навчальних дисциплін 

запровадити з 01 вересня 2020 року. 

3. З 01.09.2020 вважати силабус обов’язковою складовою структури 

навчально-методичного комплексу дисципліни (наказ від 01.11.2019 № 889-Д) 

замість робочої навчальної програми дисципліни. 

 

 

 

  



ПИТАННЯ 10 

Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради 

Херсонського державного університету 

 

Проєкт рішення: 

Надати гриф затвердження вченої ради Херсонського державного 

університету: 

- збірнику наукових праць «Information Technologies in Education», 

випуск 42, 2020 (Головний редактор – д.пед.н., проф. Співаковський О.В.) на 

підставі витягу з протоколу засідання редакційної колегії збірника від 05 

березня 2020 року; 

- збірнику наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Психологічні науки» (випуск 1, 2020 р.) (Головний 

редактор – д.психол.н., проф. Блинова О.Є.) на підставі витягу з протоколу 

засідання вченої ради соціально-психологічного факультету від 17 березня 

2020 року № 6. 

 

 

  



ПИТАННЯ 11 

Про визнання результатів підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Херсонського державного університету 

 

Заслухавши голову комісії щодо експертизи результатів підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, першого проректора 

Омельчука С.А. про визнання результатів підвищення кваліфікації 

 

Проєкт рішення: 

Визнати результати підвищення кваліфікації: 

- доцентові кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 

імені проф. Є.Петухова Щербині Віталію Юрійовичу на базі кафедри 

філософії, політології та українознавства Херсонського національного 

технічного університету (свідоцтво від 24.12.2019 р. № 412). 

 



ПИТАННЯ 12 

Про затвердження програм вступних випробувань для вступної 

кампанії 2020 року 

 

Підготовлено програми вступних випробувань для вступної кампанії 

2020 року: 

СВО бакалавр (1 курс, 1 курс скорочений термін, 2-3 курси) – 35 

програм; 

СВО магістр – 32 програми. 

 

Проєкт рішення: 

Затвердити програми вступних випробувань для вступної кампанії 2020 

року. 

 

 

 

 

  



ПИТАННЯ 13 

Про уточнення тем дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів 

Херсонського державного університету 

 

Проєкт рішення: 

Уточнити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук: 

Зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови 

- Нісаноглу Наталі Георгіївні, здобувачу кафедри англійської мови та 

методики її викладання, в такій редакції: «Актуалізація концепту 

КОНСЕНСУС в англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний 

та комунікативно-прагматичний аспекти». Науковий керівник – д.філол.н., 

професор Бєлєхова Л.І. 

Зі спеціальності 19.00.01 – Загальна психологія та історія психології 

- Танасійчук Олені Миколаївні, аспірантці кафедри практичної 

психології, в такій редакції: «Динаміка архетипових образів особистості в 

процесі професійного становлення психологів». Науковий керівник- к 

психол.н., доцент Тавровецька Н.І. 

 

 

  



ПИТАННЯ 14 

Про зміну керівника науково-дослідної лабораторії кафедри практичної 

психології «Психологія розвитку сім'ї та гендерних ресурсів» 

 

На підставі рішення кафедри практичної психології (витяг з протоколу 

засідання від 10.03.2020 № 10) та рішення вченої ради соціально-

психологічного факультету (витяг з протоколу від 17.03.2020 № 3) 

 

пропонується 

 

Проєкт рішення: 

Вивільнити від виконання обов’язків керівника науково-дослідної 

лабораторії кафедри практичної психології «Психологія розвитку сім'ї та 

гендерних ресурсів» кандидата психологічних наук, доцента кафедри 

Цілинко І.О. та призначити керівником науково-дослідної лабораторії доктора 

психологічних наук, професора Шебанову В.І. з 01.04.2020. 

 


