
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Херсонський державний університет (далі – ХДУ) – вищий навчальний 

заклад ІV рівня акредитації (Сертифікат серія РД-IV № 2270507 від 28 липня 2014 

р.), розташований за адресою м. Херсон, вул. Університетська (40 років 

Жовтня), 27 (телефон: (0552) 32-67-05, (0552) 32-67-31; факс (0552) 49-21-14,  

е-mail: office@ksu.ks.ua. 

Університет діє на підставі Статуту Херсонського державного університету, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 року 

№ 430.  

Навчальний заклад функціонує в м. Херсоні з листопада 1917 року. З 2002 

року університет набув статусу Херсонського державного університету, який 

функціонує на умовах загальнодержавної форми власності.  
ХДУ – багатопрофільний науково-педагогічний і культурно-освітній центр 

Півдня України, навчання в якому здійснюється за денною та заочною формами. 

ХДУ посідає 108 місце в академічному рейтингу університетів «Топ 200 - 

Україна» 2018 року. 

До структури університету входять 11 факультетів, 45 кафедр, серед яких 35 

є випусковими для рівня вищої освіти «магістр». 

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг (наказ МОН України від 

22.05.2017 № 102-л) університет має право на підготовку фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем з 16 галузей знань 54 спеціальностей/предметних 

спеціальностей, за другим (магістерським) рівнем – з 15 галузей 42 

спеціальностей/предметних спеціальностей.  

Університет має позитивну динаміку кількості ліцензованих спеціальностей 

за освітніми рівнями бакалавр, магістр. За останній рік ліцензовано 1 

спеціальність з підготовки бакалаврів та 3 (у тому числі 222 Медицина)  з 
підготовки магістрів.  

Відповідно до рішення АК України університет у 2015 році подовжив 

ліцензію на підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами 

підготовки та спеціальностями й підготовку іноземних громадян до вступу у вищі 
навчальні заклади. 

Контингент студентів станом на 01.10.18 складав 5929 осіб (4190 – очна 
(денна) форма навчання, 1739 - заочна форм навчання). Серед студентів ХДУ 

випускники навчальних закладів Херсонської, Миколаївської, Одеської, 
Вінницької, Кіровоградської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, 

АР Крим, Молдови, Азербайджану, Туркменістану, Узбекистану та ін. 

При ХДУ функціонують Херсонський Академічний ліцей імені О. Мішукова 
Херсонської міської ради, Центр післядипломної освіти, Центр довузівської 
підготовки та роботи з іноземними громадянами.  

До структури ХДУ входять навчально-науково-виробничі комплекси: «ХДУ 

– Бериславський педагогічний коледж ім. В. Ф. Беньковського», «ХДУ – Херсонське 
вище училище фізичної культури», «ХДУ – Вище професійне училище 
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ресторанного господарства», «ХДУ – Херсонський політехнічний коледж 

Одеського національного політехнічного університету». 

Чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників, які 
забезпечують підготовку фахівців, на 01.10.2018 складає 505 осіб, з них штатних 

працівників – 455 осіб. Частка штатних науково-педагогічних та педагогічних 

працівників з науковим ступенем – 349 осіб (76,7%), з них докторів наук – 56 осіб 

(12,3%), кандидатів наук – 293 особи (64,4%). Частка штатних науково-

педагогічних та педагогічних працівників з вченими та почесними званнями, що 

прирівнюється до вчених звань, – 253 особи (55,6%), з них професорів – 39 осіб 

(8,6%), доцентів – 214 осіб (47,1%), а також народний та заслужений художники 

України, народні артисти України, заслужений артист України, заслужений діяч 

мистецтв України, понад 30 осіб мають почесні звання «заслужений працівник 

освіти», «заслужений працівник культури», «заслужений майстер спорту». 

При університеті діє докторантура з 3 наукових спеціальностей (навчається 

7 здобувачів), аспірантура – з 16 наукових спеціальностей (відповідно до переліку 

спеціальностей 2015 року, навчається 94 здобувачі).  
Спеціалізовані вчені ради університету: Д 67.051.03 зі спеціальностей: 

13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.02 – Теорія та 
методика навчання (російська мова); К 67.051.02 зі спеціальностей 13.00.04 – 

Теорія та методика професійної освіти, 13.00.02 – Теорія та методика навчання 

(математика); К 67.051.05 зі спеціальностей 10.02.04 – Германські мови.  

У ХДУ сформовані та плідно працюють 15 наукових шкіл.  

Чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази 

даних Scopus (2018 рік) – 175; чисельність цитувань викладачів за показниками 

наукометричної бази даних Scopus – 342; ранжування за індексом Гірша – 9.  

Викладачі університету є власником 14 патентів та понад 150 свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір.  

ХДУ є засновником фахових видань: 
а) збірники, що внесені до переліку наукових фахових видань України: 

- «Інформаційні технології в освіті» (наказ МОН України від 13.07.2015 № 

747); «Педагогічні науки» (наказ МОН України від 9.03.2016 № 241); «Науковий 

вісник ХДУ. Серія «Юридичні науки» (наказ МОН України від 10.10 2013 № 1411 

); «Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки» (наказ МОН України від 

4.07.2014  № 793); «Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки» (наказ МОН 

України від 14.02.2014 № 153 ); «Науковий вісник ХДУ. Серія 
«Перекладознавство та міжкультурна комунікація»  (наказ МОН України від 

11.07.2016 р. № 820); «Природничий альманах (серія біологічні науки)» (наказ 
МОН України від 23.02.2011 № 1-05/2); «Південний архів (філологічні науки)» 

(постанова Президії ВАК України 22.12.2010 №1-05/8). 

б) наукові журнали, що внесені до переліку наукових фахових видань 
України: «Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» (наказ МОН України від 

9.03.2016  № 241); «Чорноморський ботанічний журнал» (постанова Президії ВАК 
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України 10.02.2010 №1-05/1); «Науковий вісник ХДУ. Серія «Географічні науки» 

(наказ МОН України від 07.10.2016 № 1222); «Scriptorium Nostrum» (наказ МОН 

України від 11.07.2016  № 520). 

в) інші видання: «Науковий вісник ХДУ. Серія «Соціологічні науки»; «Слідча 
та судова практика в Україні». 

На базі ХДУ у 2017/2018 н.р. проведено: ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальностей «Гендерні 
дослідження» та «Загальна та соціальна психологія».  

На базі ХДУ існує відділ міжнародних зв’язків. ХДУ має понад 35 діючих 

угод про співпрацю з вишами-партнерами та організаціями, серед них: Поморська 
академія (м. Слупськ, Польща); Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, 

Польща); Академія ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща); Вища економічна 
школа (м. Бидгощ, Польща); Університет Альпен-Адрія (м.Клагенфурт, Австрія); 

Університет Томаша Бати (м. Злін, Чеська Республіка); Євангельський 

Фрьобельсемінар (м. Кассель, Німеччина); Стокгольмський університет (м. 

Стокгольм, Швеція); Барановичський державний університет (м. Барановичи, 

Республіка Білорусь); Гродненський державний університет імені Янки Купали 

(м. Гродно, Республіка Білорусь); Варненський Вільний Університет ім. 

Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія), Шуменський університет «Єпископа 
Костянтина Преславського» (Болгарія) та ін. 

В рамках програми академічної мобільності студенти та викладачі 
університету проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах, 

беруть участь у літніх практиках, таборах, міжнародних програмах, обмінах, 

олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо.  

У 2017-2018 н.р. 12 студентів проходили семестрове навчання, у тому числі 
в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) та Університеті 
Альпен-Адрія (м. Клагенфурт, Австрія), 42 студента брали участь у програмі 
«Подвійний диплом» , 9 з них у 2018 році отримали дипломи (Поморська 
Академія м. Слупськ (Польща)).  

Міжнародні проекти та гранти: Темпус, Ev. Froebelseminar Partnership 

(Партнерство зі спеціалізованим училищем  Євангелічний Фрьобельсемінар); 

УЦГЗ Забезпечення ДОТ та психосоціального супроводу клієнтів з ТБ 4 категорії 
(включаючи ВІЛ/ТБ) на амбулаторному етапі лікування» (партнерство проекту від 

Deloitte USAID); американо-український грантовий проект «Інформаційна війна у 

сучасному медіа просторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для 
молоді»; грантовий проект Школа універсального репортера «Медіаполігон» 

(фінансування від  Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні), «Як був 

завойованих Схід: на шляху до екологічної історії степу»; Tempus CruiseT 

«Мережа центрів компетенції для розвитку круїзного туризму в Чорноморському 

регіоні». Грантхолдером проекту виступає університет Падерборн у Німеччині. 
Проект в рамках програми ERASMUS+ «Створення сучасної магістерської 
програми з інформаційних систем», MASTIS за програмою ERASMUS+ 
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«Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» («Створення 

сучасної магістерської програми з інформаційних систем»). 

В університеті створено Інформаційний центр ЄС, який співпрацює 
Представництвом ЄС в Україні (м. Київ), Освітній центр Фрідріха Фрьобеля при 

педагогічному факультеті, Центр польської мови та культури, Центр Болгарської 
культури імені святих Кирила і Мефодія. 

Навчання з усіх напрямів підготовки та спеціальностей здійснюється 

відповідно до розроблених та затверджених у встановленому порядку освітніх 

(професійних та наукових) програм. Навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу, навчальні та робочі навчальні плани, структурно-логічні 
схеми розроблено з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації 
освітнього процесу. Методичне забезпечення дисциплін кафедр представлено у 

письмовому та електронному варіантах. 

Практика студентів університету проводиться на базах, які забезпечують 

виконання освітньої ( професійної або наукової) програми. Серед баз практики: 

освітні (дошкільні, шкільні, позашкільні) заклади Херсона, підприємства різних 

видів економічної діяльності, державні установи, заклади культури і мистецтва, 

соціальні служби, медійні компанії, заклади соціально-побутової сфери, 

правозахисні установи, екологічні служби, заповідники, спортивні заклади, 

реабілітаційні служби, професійно-технічні училища тощо. З усіма базами практик 

укладено відповідні угоди. 

Університет активно використовує залучення роботодавців до участі у 

державній атестації студентів. Захист дипломних робіт на підприємствах, в 

установах здійснюється за такими напрямами підготовки та спеціальностями, як 

«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Соціальна робота», «Журналістика», 

«Правознавство» тощо. 

В університеті створено при навчальному відділі сектор моніторингу якості 
освіти, незалежні експертні комісії з проведення контрольних зрізів знань 

(ректорських контрольних робіт) та апробації навчально-методичних матеріалів, 

на кафедрах створено групи моніторингу (аналізу).  

ХДУ має сучасну наукову бібліотеку з читальними залами, абонементами 

навчальної літератури, фонд якої налічує 505077 примірників; репозитарій ХДУ; 

формується електронний каталог «eLibrary», обсяг якого складає 121658 назв. У 

читальних залах облаштовані комп’ютерні місця з виходом до мережі Інтернет. З 

березня 2018 університетська бібліотека має підключення до бази даних 

EBSCOhost, що надає можливість доступу до таких баз як eBook Academic 

Collection Trial, Academic Search Premier, AHFS Consumer Medication Information, 

eBook Collection (EBSCOhost), ERIC, Health Source–Consumer Edition, Health 

Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE. Репозитарій ХДУ зареєстровано у 

міжнародних реєстрах відкритого доступу OPEN DOAR та ROAR. 

На сторінках кафедр за допомогою проекту «Херсонський віртуальний 

університет» розміщені в електронному вигляді методичні матеріали, що 
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забезпечують освітній процес: робочі програми, методичні рекомендації, 
завдання для контролю якості знань та умінь. 

ХДУ надає своїм студентам та викладачам можливість безкоштовної 
цілодобової роботи в локальній мережі комп'ютерних кабінетів з особистих 

мобільних комп'ютерів, що підключаються до мережі з використанням 

безпровідної технології Wi-Fi. 

Університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка є державною 

власністю та налічує: 6 навчальних корпусів; студентське містечко; бібліотеку; 2 

актові зали; 4 спортивні зали; навчальні майстерні, художні; хореографічні зали; 

обладнані спеціалізовані аудиторії та лабораторії; навчально-тренувальний центр з 
водних видів спорту; агробіостанцію-ботанічний сад; астрономічну обсерваторію; 

музей наукових колекцій; парк сільськогосподарської техніки та ін. На території 
ХДУ розміщені сучасний спортивний та тренажерні майданчики, майданчики для 
ігрових видів спорту та занять легкою атлетикою. 

Редакційно-видавничий відділ ХДУ задовольняє потреби викладачів і 
студентів у друкованих навчально-методичних матеріалах.  

Для вирішення службових питань використовується транспорт університету. 

Власні газові котельні обігрівають учбові корпуси та студентські гуртожитки 

університету. У всіх навчальних корпусах та гуртожитках наявні пандуси. 

Соціальна інфраструктура ХДУ представлена таким чином: 3 гуртожитки на 
1500 місць, оздоровчий пункт, буфети, пункти гарячого харчування, їдальня, 

санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір "Буревісник" на березі 
Чорного моря, виставкова зала, студія звукозапису, музей історії університету, 

психологічна служба, юридична клініка тощо. 

Згідно з діючим законодавством, студенти університету входять до складу 

вчених рад факультетів та університету, представлено студентство і у Конференції 
трудового колективу ХДУ (не менше 10%). Фінансування діяльності органів 

студентського самоврядування здійснюється у межах 5% від спеціального фонду 

університету. Очолює студентське самоврядування Студентський парламент. 
В ХДУ працює студентський волонтерський центр «Власний вибір», який 

охоплює близько 300 студентів.  

Діяльність щодо національно-патріотичного виховання координує 
Український культурний центр. На кожному факультеті працюють творчі 
колективи, серед яких такі, що мають звання народний та зразковий: хорові 
колективи факультетів філології та журналістики, дошкільної та початкової 
освіти, хореографічні колективи «Чубарики», «Сузір’я», театр «Студі-Арт», 

народний фольклорний ансамбль «Славутянка», команда КВК «Наверное 
смешно», симфонічний оркестр, вокальні ансамблі та інші.  

Первинна профспілкова організація студентів (далі – ППОС) ХДУ – на 
добровільних засадах входить до Федерації профспілок України. ППОС ХДУ 

співпрацює з органами державної влади у рамках реалізації обласної програми 

«Молодь Херсонщини».  
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Структура Херсонського державного університету 

 

До складу університету входять 11 факультетів: соціально-психологічний; 

іноземної філології; біології, екології, географії; медичний; філології та 
журналістики; педагогічний; економіки і менеджменту; історико-юридичний; 

фізичного виховання та спорту; комп’ютерних наук, фізики та математики; 

культури і мистецтв. 

Кафедри: Історії, археології та методики викладання; адміністративного і 
господарського права та правоохоронної діяльності; галузевого права; історії та 
теорії національного і міжнародного права; практичної психології; соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології; загальної та соціальної психології; 
англійської мови та методики її викладання; німецької та романської філології; 
слов’янської філології; перекладознавства та прикладної лінгвістики; практики 

іноземних мов; ботаніки; соціально-економічної географії, екології та географії; 
біології людини та імунології; хімії та фармації; корекційної освіти; медицини та 
фізичної терапії; соціальних комунікацій; мовознавства; української літератури; 

української мови; технологічної та професійної освіти; готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу; педагогіки дошкільної та початкової освіти; філології; 
природничо-математичних дисциплін та логопедії; економіки та міжнародних 

економічних відносин, фінансів, обліку та підприємництва; менеджменту і 
адміністрування; теорії та методики фізичного виховання; олімпійського та 
професійного спорту; медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту; 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики; алгебри, геометрії 
та математичного аналізу; фізики та методики її навчання; культурології; 
образотворчого мистецтва і дизайну; вокалу та хорових дисциплін; 

інструментального виконавства; хореографічного мистецтва. 
Загальноуніверситетські кафедри: світової літератури та культури імені 

проф. О.Мішукова; педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 

Є. Петухова; філософії та соціально-гуманітарних наук. 

Відділи та структурні підрозділи університету задіяні в організації 
навчально-методичної, наукової, інформаційної, фінансово-господарської, 
виставкової, гуманітарно-виховної, музейно-архівної, соціально-побутової та 
інших видів діяльності.  
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Загальна характеристика університету 

 

№ 

з/п 
Показники діяльності Кількісні параметри 

Денна та заочна 
форма навчання 

 Ліцензійний обсяг вищого навчального закладу 

(осіб) у т. ч. за рівнями освіти  

4598 

- бакалавр (осіб) 3395 

- магістр (осіб) 1488 

 Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 5929 

у т.ч. за формами навчання:  

- денна (осіб) 4190 

- заочна, дистанційна (осіб) 1737 

 Кількість навчальних груп (одиниць) 280 денної / 188 

заочної форми 

навчання 

 Кількість спеціальностей (спеціалізацій), за 
якими здійснюється підготовка фахівців 

(одиниць)(за переліком 2015 року) 

 

у т.ч. за рівнями вищої освіти:  

- бакалавр (одиниць) 54 

- магістр (одиниць) 42 

 Кількість кафедр (предметних (циклових) 

комісій), (одиниць) 

45 

з них випускових (одиниць): 35 

 Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 11 

 Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 17728,7 м2
 

З них:  

- власні: 16258,7 

- орендовані: 1470 
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 2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

2.1. Профорієнтаційна робота 

 
Керівництво та колектив Херсонського державного університету приділяє 

значну увагу профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами, громадянами 

України та іноземцями. Агітаційна робота з нового прийому проводиться 

відповідно до затвердженого плану основних заходів університету. Усі 
заплановані заходи виконуються повністю у встановлені строки. Для абітурієнтів 

протягом року проводиться «День відкритих дверей», де збирається від 600 до 

1000 відвідувачів. Проводяться екскурсії по факультетах університету, успішно 

проходять заходи разом з обласним та районними центрами зайнятості «Ярмарки 

професій», конкурс «Ерудит професій», виїзні агітаційні заходи для учнів шкіл та 
їх батьків м. Херсона та області. 

 Протягом березня - квітня 2018 року  спільно з приймальною комісією за 
підтримки Департаменту освіти, науки та молоді проведена профорієнтаційна 
робота серед старшокласників області. В ній взяли участь представники  від 

кожного факультету з інформацією про спеціальності, роздані буклети.  

 15 березня Херсонський державний університет з метою профорієнтації 
відвідав м. Нова Каховка, 20 березня - м. Каховка, 22 березня - смт 
В.Олександрівка, 28 березня - м. Берислав, 2 квітня - смт В.Лепетиха, 3 квітня - м. 

Генічеськ, 4 квітня - смт Новотроїцьке, 5 квітня - смт Чаплинка,10 квітня - м. 

Олешки, 22 жовтня - м. Н.Каховка 
16 листопада 2018 року у холі головного корпусу відбувся «День відкритих 

дверей в ХДУ». 

У період з вересня по грудень 2018 року проведено інформаційні зустрічі, 
профорієнтаційні ігри, диспути, запис телевізійної програми «Кар’єра», 

розроблено і виготовлено макет загально університетської візитки і банера ХДУ: 

1. Інформаційні зустрічі (години спілкування) «Професії Херсонського 

державного університету», які відбулись у 23 закладах освіти міста та області.  
– 06 вересня, Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради, два класи 50 

осіб.  

– 07 вересня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 

ім.О.С.Пушкіна Херсонської міської ради, один клас, 19 осіб. 

– 07 вересня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 ім. Романа 
Набєгова Херсонської міської ради, один клас, 24 особи. 

– 11 вересня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 

Херсонської міської ради, два класи 47 осіб. 

– 13 вересня, Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 імені Бориса 
Лавреньова, Херсонської міської ради, два класи 46 осіб. 

– 13 вересня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 

Херсонської міської ради, один клас 18 осіб. 
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– 20 вересня, Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 з 
поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської міської ради, 

один клас 23 особи. 21 вересня, Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 17 Херсонської міської ради, один клас, 9 осіб. 

– 08 жовтня, Музиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської міської ради, два 
класи 23 особи. 

– 25 жовтня, Херсонська спеціалізована школа № 57 Херсонської міської 
ради, два класи, 41 особа. 

– 25 жовтня, Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 2 

м.Херсона, у трьох випускних групах, 46 осіб. 

– 03 листопада, «Шлях успішного стартапу з технологічною та професійною 

освітою» Business-weekend ФЕМ,ХДУ. Запрошення учасників до вступу на 
професії. 

– 14 листапада, Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії, у 

чотирьох випускних групах, понад 80 чоловік. 

2. Профорієнтаційні ігри «Акули бізнесу», «Успішна кар’єра» у 

загальноосвітніх закладах міста Херсона і Херсонської області.  
– 08 жовтня, Музиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської міської ради, один 

клас, 19 учнів. 

– 09 жовтня, Херсонська гімназія № 1 Херсонської міської ради, один клас, 28 

учнів. 

– 10 жовтня, Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 імені Бориса 
Лавреньова, Херсонської міської ради, два класи, 39 учнів. 

– 11 жовтня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 

ім.О.С.Пушкіна Херсонської міської ради, два класи, 21 учнів. 

– 12 жовтня, Херсонська гімназія № 1 Херсонської міської ради, один клас, 23 

учня. 

– 12 жовтня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 

ім.О.С.Пушкіна Херсонської міської ради, один клас, 14 учнів. 

– 16 жовтня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 ім. Романа 
Набєгова Херсонської міської ради, два класи, 29 осіб. 

– 17 жовтня, Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

Херсонської міської ради, один клас, 11 осіб. 

– 19 жовтня, Херсонська спеціалізована школа № 57 Херсонської міської 
ради, один клас, 26 учнів. 

– 19 жовтня, Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 з 
поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської міської ради, 

один клас, 19 учнів. 

– 22 жовтня, Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 15 Херсонської 
міської ради, один клас 23 учня. 
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– 22 вересня, Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 імені Бориса 
Лавреньова, Херсонської міської ради, один клас, 19 учнів. 

– 24 жовтня, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 ім. Романа 
Набєгова Херсонської міської ради, один клас, 17 учнів. 

– 24 жовтня Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради, два класи 42 

учня.  

– 06 листопада, Комишанська ЗОШ № 26 Херсонської міської ради, один клас 
24 учня.  

– 07 листопада, Білозерський заклад повної загальної середньої освіти   № 2 

ім.Б.Хмельницького Білозерської селищної ради Херсонської області, 19 учнів. 

– 07 листопада, Білозерський заклад повної загальної середньої освіти № 3 

Білозерської селищної ради Херсонської області, один клас 14 учнів. 

– 15 листопада, Музиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білозерського району , 

Херсонської області 
– 05 грудня, Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 імені Бориса 

Лавреньова, Херсонської міської ради, один клас, 23 учня. 

3. Диспут з старшокласниками «Шляхи отримання вищої освіти в 

України»  

– 07 листопада, «Олімпійська гордість України»Білозерський заклад повної 
загальної середньої освіти № 2 ім.Б.Хмельницького Білозерської селищної ради 

Херсонської області,22 учень. 

– 07 листопада, Білозерський заклад повної загальної середньої освіти № 3 

Білозерської селищної ради Херсонської області, два класи, 17 учнів. 

– 08 листопада, «Олімпійська гордість України» Білозерський заклад 

початкової освіти - науковий ліцей ім. О.Я. Печерського Білозерської селищної 
ради Херсонської області, два класи, 41 учнів. 

– 09 листопада, Херсонська загальноосвітя школа І-ІІІ ступенів №4 

Херсонської міської ради, один клас 30 учнів. 

– 12,13 листопада, Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з 
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напряму, два класи 

39 учнів. У зустрічі прийняли участь два факультети ХДУ медичний і 
педагогічний.  

– Олешківська гімназія Олешківської районої ради Херсонської області; 
Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленним вивченням 

іноземних мов; Олешківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

– 14 листопада, Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 

Херсонської міської ради, два класи 37 учнів. У ході зустрічі соціально-

психологічний факультет представив свої професії. 
– 15 листопада, Чорнобаївська санаторна загальноосвітня школа-інтерн І-ІІІ 

ступенів Херсонської обласної ради. Один клас 12 учнів. У ході зустрічі 
соціально-психологічний факультет представив свої професії. Медичний 

факультет представив свої професії. 
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– 15 листопада, «Олімпійська гордість України» Чорнобаївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради, два класи 42 

учня. До зустрічі долучилися три факультети: соціально-психологічний, 

медичний, фізичного виховання та спорту. 

– 21, 28 листопада, Обласний ліцей Херсонської обласної ради. Учні 
обласного ліцею отримали інформацію про професії Херсонського державного. 

– 29 листопада, профорієнтаційна екскурсія у музеї ХДУ «Професії 
херсонського державного університету» за участю факультетів: історико-

юридичний, соціально-психологічний, фізичного виховання та спорту, іноземної 
філології. Учні шкіл № 18, 33, 34 з батьками 12 осіб.  

– 04 грудня, профорієнтаційна екскурсія«Професії херсонського державного 

університету» Учні шкіл № 31,37 м. Херсона з батьками 7 осіб.  

– 05 грудня попередній захист робіт учнів-членів Малої академії наук 

України. Відділення технічних наук і Економики. Науковий керівник 

С.С.Кіхтенко. Профорієнтаційна бесіда з учасниками заходу. 

– 10 грудня, Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний 

навчальний заклад - спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської 
мови І ступеня - гімназія"     № 56 Херсонської міської ради, 28 учнів. 

– 14-16 грудня, ІІІ південний фестиваль книги і читання «Книжковий 

Миколай» м. Херсон ККЗ «Ювілейний». Розміщення банеру університету і візиток 

ХДУ. Бесіда з відвідувачами і учасниками заходу щодо отримання професії у 

ХДУ. 

Також в рамках профорієнтаційної роботи 

– Записано телевізійну програму «Кар’єра» з в.о. директора Білозерського     

професійно-технічного училища № 6 Кедровським Олександром Юрійовичем, 

випускником ХДУ спеціальності «Професійне навчання». 

– Розроблено макет візитки ХДУ і виготовлено у кількості 2000 шт. 
– Розроблено макет банера ХДУ і виготовлено у кількості 1 шт. 
– Профорієнтаційна робота  за період з вересня по грудень висвітлювалась на 

сайті університету, у соціальних мережах фейсбук і інстаграм фото і відео 

матеріалами. 

Профорієнтаційні заходи проводились за участі приймальної комісії, 
факультетів, які долучилися до роботи у класах: економіки і менеджменту (16 

закладів), фізичного виховання та спорту (4), медичного (3), соціально-

психологічного (3), педагогічного (2), іноземної філології (1), культури і мистецтв 

(1), історико–юридичного (1), а також музею ХДУ, студпарламенту університету. 

У жовтні 2018 року у всі загальноосвітні навчальні заклади області, районні 
відділи освіти, відділи освіти територіальних громад надіслано рекламну 

інформацію для старшокласників про спеціальності вишу та умови вступу. 

Всього за період відвідано 83 навчальні заклади міста і області, інформацію 

отримали близька 2000 учнів. 
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2.2. Довузівська підготовка та роботи з іноземними громадянами  

 

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами (далі – 

Центр) є структурним підрозділом Херсонського державного університету.  

Протягом звітного періоду Центр здійснював: 

- агітаційну та профорієнтаційну роботу серед учнів загальноосвітніх шкіл, 

студентів коледжів, училищ, інститутів, університетів, випускників навчальних 

закладів минулих років і населення міста та області з метою залучення на 
навчання до Центру та ХДУ (відвідані класні часи та батьківські збори у ЗОШ № 

1, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 

55, 56, 57, 58 м. Херсона, ЗОШ № 2, 4, гімназії № 1 м. Олешки Херсонської 
області, ЗОШ № 1 (спеціалізована), 3, 4 м. Гопри Херсонської області, ЗОШ № 2, 

3, Білозерській багатопрофільній гімназії ім. О.Я. Печерського, Херсонському 

базовому медичному коледжі, Херсонському політехнічному коледжі та 
Херсонському музичному училищі. Розміщено у бібліотеках, громадському 

транспорті міста та області й інших установах, організаціях (районних ДМС 

України в Херсонській області, лікарнях міста) 126 рекламні листівки про початок 

освітнього процесу в Центрі); 
- агітаційну та профорієнтаційну роботу з суб’єктами господарювання щодо 

надання послуг з набору іноземців, як кандидатів на навчання, дипломатичними 

представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні й 

серед  іноземців, з метою їх  залучення на навчання до Центру та до ХДУ 

(укладено  договори з ТОВ «Віздом Глобаль Едюкейшн»та ТОВ «Стар Едюкейшн 

Консалт Юкрейн про співпрацю, направлено 42 інформаційні листівки); 

 - взаємодіяв з Приймальною комісією, іншими підрозділами ХДУ, 

Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти, Херсонською 

академією неперервної освіти Херсонської обласної ради, Українським державним 

центром міжнародної освіти й іншими установами з питань набору і навчання у 

Центрі та ХДУ; 

- організацію набору та оформлення відповідних документів для навчання 

громадян України у Центрі; 
- організацію набору та оформлення відповідних документів іноземцям, які 

бажають навчатися на підготовчому відділенні Центру та претендують на вступ до 

ХДУ (оформлено та видано 40 запрошень на навчання іноземцям); 

- підготовку та подання відповідних документів для оформлення посвідки на 
тимчасове проживання в Україні (її скасування) слухачам і студентам-іноземцям  

до УДМС України в Херсонській області; 
- підготовку громадян України до зовнішнього незалежного оцінювання; 

- підготовку іноземців для вступу до вишів України; 

- мовну підготовку громадян України і іноземців у Центрі іноземних мов 

«Іноземні мови для всіх» Центру; 
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- оформлення та подання до Українського державного центру міжнародної 
освіти відповідних документів для визнання документів про освіту (4 особам); 

- підготовку супровідних документів для отримання апостилю (13 особам); 

- контроль обліку слухачів та студентів-іноземців, дотримання ними 

паспортно-візового режиму та Правил перебування в Україні й подання, 

відповідно до чинних нормативно-правових актів, необхідної інформації 
керівництву університету та іншим установам, організаціям; 

- організацію та проведення атестації осіб, які претендують на зайняття 

посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою; 

- організацію та проведення співбесіди з володіння державною мовою або її 
розуміння в обсязі достатньому для спілкування для іноземців, які звертаються до 

Державної міграційної служби України з клопотанням про прийняття до 

громадянства України; 

- популяризацію освітніх послуг ХДУ. 

Кількісні показники Центру: 
Підготовче відділення для громадян України Центру: 
№ 

 

Підготовка до ЗНО 2018 

1. Кількість слухачів 191 

2. Успішність навчання: 

українська мова та література 100% 

історія України 90 % 

англійська мова 90% 

математика 75% 

біологія 88% 

географія 100% 

3. Якість знань: 

українська мова та література 58% 

історія України 30% 

англійська мова 63% 

математика 25% 

біологія 77% 

географія 50% 

4. Кількість слухачів, що вступили до ХДУ 37 слухачів, що складає 
53,6 % 

 

Центр іноземних мов «Іноземні мови для всіх» Центру: 

№  2018 

1. Кількість слухачів 19 

2. Успішність навчання: 

англійська мова (початковий рівень) 100% 
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англійська мова (поглиблений рівень) - 

3. Якість знань: 

англійська мова (початковий рівень) 100% 

англійська мова (поглиблений рівень) - 

Атестація осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, 

щодо вільного володіння державною мовою: 
Кількість 

прийнятих 

документів 

Кількість 

осіб, які 
проходили 

атестацію 

Кількість 

осіб, які 
пройшли 

атестацію 

Кількість 

осіб, які 
отримали 

посвідчення 

без 
проходження 

атестації та на 

безоплатній 

основі 

Кількість осіб, які 
не з’явились для 

проходження 

атестаційної сесії 

Кількість осіб, 

яким 

відмовлено у 

видачі 
посвідчення, 

щодо вільного 

володіння 

державною 

мовою без 
проходження 

атестації та на 
безоплатній 

основі 
917 439 400 474 3 

 

Співбесіда з володіння державною мовою або її розуміння в обсязі 
достатньому для спілкування для іноземців, які звертаються до Державної 
міграційної служби України з клопотанням про прийняття до громадянства 
України: 
Кількість прийнятих 

документів 

Кількість осіб, які складали 

іспит 
Кількість осіб, які склали 

іспит 
10 10 9 

Відділення по роботі з іноземними громадянами: 

Студенти-іноземці: 
Форма навчання Кількість студентів-іноземців 

денна 37 

заочна 20 

підготовче відділення Центру 10 

За факультетами: 

Факультет Кількість студентів-

іноземців 

Всього 

денна  
форма 
навчання 

заочна  
форма 
навчання 

Біології, географії і екології 1 1 2 

Економіки і менеджменту 19 11 30 

Іноземної філології 5 1 6 
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Культури і мистецтв 1 1 2 

Медичний факультет 2 - 2 

Фізики, математики та 
інформатики 

3 1 4 

Фізичного виховання та спорту 3 1 4 

Історико-юридичний 3 3 6 

Педагогічний - 1 1 

Всього 37 20 57 

Підготовче відділення для іноземних громадян Центру: 

№ Предмет тестування Кількість 
слухачів, що 

проходили 

тестування 

Успішність 
тестування 

Якість 
тестування 

1. Іноземна мова №1 2 100% 33,3% 

2. Українська мова 2 100% 46,1%, 

3. Історія України 2 100% 47,2% 

 

2.3. Вступна кампанія 2018 

 

Початку активної фази вступної кампанії передувала підготовча робота, що 

включала підготовку та затвердження Правил прийому на навчання до 

Херсонського державного університету в 2018 році ( рішення вченої ради від 

26.12.2017 протокол №7, наказ від 26.12.2017 № 901-Д,), внесення до ЄДЕБО 

конкурсних пропозицій, формування пропозицій щодо обсягів державного 

замовлення, підготовка документів на розгляд Конкурсної комісії МОН України з 
відбору виконавців державного замовлення, виготовлення бланкової продукції, 
підготовка університетської програми «Абітурієнт – 2018», профорієнтаційна 
робота. 

До проведення профорієнтаційної роботи були залучені всі факультети. 

Серед основних заходів – виїзд до шкіл міста і області, участь в масових 

культурних акціях на ТРК «Фабрика», проведення дня відкритих дверей як для 

вступників Херсонщини, так і для 35 освітніх центрів «Крим-Україна», виступи на 
телебаченні, радіо, у пресі, розповсюдження інформації у соціальних мережах, 

виготовлення рекламної продукції (листівки, буклети, банери, відеофільми, 

календарі тощо), співробітництво з Малою Академією Наук (м. Херсон та 
Херсонська область) . 

Згідно з умовами прийому активна фаза вступної кампанії розпочалась у 

травні 2018 року з реєстрації вступників за ступенем вищої освіти «магістр» для 
складання Єдиного ступного іспиту з іноземної мови та Єдиного фахового 

вступного випробування за технологіями ЗНО та складання вступного 

випробування для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями (8 
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спеціальностей). Продовження безпосередньої роботи зі вступниками та їх 

документами мало місце з 02.08.2018 по 23.08.2018. 

Рекомендації вступників до участі в різних етапах вступу, зарахування, 

переведення на вакантні місця державного замовлення відбувались у встановлені 
строки, своєчасно оприлюднювались результати, здійснювалось інформування 
вступників.  

Регулярно проводились засідання приймальної комісії (наявні 34 

протоколи). 

До ХДУ у 2018 році за всіма освітніми рівнями та формами навчання 

зараховано 1966 осіб, що на 197 осіб менше ніж за результатами вступної 
кампанії 2017 року. 

Відповідно до Умов прийому та Правил прийому у 2018 році до ХДУ були 

зараховані на навчання за державним замовленням за спеціальними умовами 

пільгові категорії осіб, а саме: через ОЦ «Крим Україна» – 11 осіб, діти-сироти та 
особи з їх числа – 20 осіб; інваліди (перелік захворювань, діти-інваліди, інваліди І 
та ІІ групи)  – 8 осіб; учасники бойових дій – 8 осіб; діти учасників бойових дій – 8 

осіб; інваліди І-ІІ групи, інваліди дитинства та особи з патологічними станами 

здоров’я – 8 осіб. 

За результатами вступної кампанії з 12 липня по 30 вересня 2018 року до ХДУ 

було зараховано на денну форму навчання - 4 іноземних громадянина: з 
Туркменії (СВО «бакалавр) – 1 особа, Узбекистану (СВО «бакалавр) – 2 особи та 
Азербайджану (СВО «магістр») – 1 особа. 

Приймальна комісія ХДУ у 2018 році діяла в межах норм чинного 

законодавства та за результатами вступної кампанії не було жодної скарги та 
нарікань. Апеляції на результати вступних іспитів не подавались. 

Порівняльна таблиця вступної кампанії 2017 та 2018 рр. 

(станом на 01.10.2018) 

 2017 2018 Різниця  

РВО бакалавр на основі ПЗСО 

Денна форма, бюджет 374 325 -49 

Денна форма, контракт 462 348 -114 

Заочна форма, бюджет 23 32 +9 

Заочна форма, контракт 146 82 -64 

Всього  1005 787 -236 

СВО бакалавр (на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти (ОКР)) 

1 курс (скорочений термін навчання) денна 
форма, бюджет 

24 20 
- 4 

1 курс (скорочений термін навчання) заочна 
форма, бюджет 

25 20 - 5 

1 курс (скорочений термін навчання) денна 
форма, контракт 

1 2 + 1 

1 курс (скорочений термін навчання) заочна 17 24 + 7 
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форма, контракт 
2 курс (денна, заочна форми навчання), контракт  144 201 + 57 

3 курс (денна, заочна форми навчання),контракт  56 66 + 10 

Всього  267 333 + 66 

СВО магістр (у т.ч. на основі ПЗСО, спец-ть 222 Медицина) 

Денна форма, бюджет 318 333 + 15 

Денна форма, контракт 171 166 - 5 

Заочна форма, бюджет 78 59  - 19 

Заочна форма, контракт 324 302 - 22 

Всього  891 863 - 31 

Разом по університету: 2163 1966 - 192 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Освітній процес в університеті регламентується як загальнодержавними 

нормами, визначеними Законом України «Про вищу освіту», законодавчими 

актами, наказами МОН України, так і розробленими в університеті Положеннями, 

рішеннями вченої ради ХДУ, відповідними наказами та розпорядженнями по 

університету, щорічним Регламентом роботи. 

Особливої уваги було приділено організації процесу вільного вибору 

студентами навчальних дисциплін, обсяг яких у загальній кількості залікових 

кредитів складає не менше 25%. У 2018 році у голосуванні взяли участь 1929 

студентів других-третіх курсів CВО «бакалавр». Вивчають дисципліни вільного 

вибору у 2018 році 1902 студенти. 

Одним з чинників підвищення якості освітнього процесу є керованість 
здійснення освітніх послуг. Критеріями якості освітнього процесу в університеті 
виступають: наявність затверджених у встановленому порядку освітньо-

професійних програм, навчальних планів, графіків освітнього процесу, робочих 

навчальних програм з дисциплін; відповідність змісту навчальних планів і 
робочих навчальних програм вимогам освітніх програм та вимогам внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти; відповідність розкладу занять логіці 
викладання кожної дисципліни; комплектність і достатність методичного 

забезпечення викладання дисциплін (методичні вказівки, конспекти, настанови 

щодо виконання лабораторних робіт тощо), достатність, регулярність і рівень 
організації поточного контролю (контроль якості знань студентів, їх оцінка якості 
навчального процесу), оперативність прийняття і реалізації коригуючих засобів.  

Розклад навчальних занять, затверджений у встановленому порядку, 

відображає зміст робочого навчального плану, розміщується на стендах 

факультетів та сайті університету. 

На виконання відповідних наказів МОН України в університеті третій рік 

студенти отримують дипломи та додатки до них європейського зразка з 
перекладом на англійську мову. Двомовний запис (українською та англійською 

мовами) також містить й академічна довідка. 

Випуск фахівців з вищою освітою 

Отримали 

дипломи 

Денна форма навчання 

2016-2017 н.р. 2017-2018н.р. 

Бакалаврів 967 898 

Спеціалістів 339 - 

Магістрів 97 313 

 

 Заочна форма навчання 

 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

Бакалаврів 533 473 

Спеціалістів 236 - 

Магістрів 82 203 
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Кількість випускників, які отримали диплом з відзнакою 

Отримали 

дипломи 

Денна форма навчання 

2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

Бакалаврів 23 34 

Спеціалістів 33 - 

Магістрів 14 66 

 Заочна форма навчання 

 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

Бакалаврів 7 2 

Спеціалістів 24 - 

Магістрів 10 27 

3.1. Практична підготовка студентів 

Організація практичної підготовки здійснюється відповідно до чинного 

законодавства, методичних рекомендацій МОН України та на основі «Положення 

про проведення практики студентів Херсонського державного університету». 

Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом ректора 
університету. Перелік усіх видів практик для кожного напряму підготовки і 
спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальними та 
навчальними робочими планами відповідно до стандартів освіти. 

Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, на основі 
якої щорічно розробляються та затверджуються робочі програми відповідних 

видів практики. За результатами практики студент звітується у комісії, 
призначеній відповідним розпорядженням. Звітні матеріали з практики 

зберігаються на кафедрах. 

Практична підготовка студентів університету проводиться на базах 

практики, які забезпечують виконання програми для відповідних рівнів вищої 
освіти, або в структурних підрозділах університету (наприклад, частка студентів 

юридичного факультету проходить практику в юридичній клініці; студенти СВО 

«магістр» – на випускових кафедрах університету).  

З усіма базами практик укладено відповідні угоди. Серед баз практики 

навчально-виховні (дошкільні, шкільні, позашкільні) заклади м. Херсона, 

підприємства з різними видами економічної діяльності, державні установи, 

заклади культури і мистецтва, соціальні служби, медійні компанії, засоби масової 
інформації, заклади соціально-побутової сфери, правозахисні установи, екологічні 
служби, заповідники, спортивні заклади, реабілітаційні служби, професійно-

технічні училища тощо. 

Для студентів-іноземців бази практики передбачені у відповідному 

контракті чи договорі щодо підготовки фахівців і можуть бути розташовані як на 
території країн-замовників, так і в межах України. Студенти-іноземці отримують 

програму практики, індивідуальні завдання, складають звіт у порядку, 

установленому кафедрою.  



 20

Кількісні показники укладених договорів з базами практик 

Місце проходження практики станом на 01 грудня 2018 

Кількість договорів: 386 

- з освітніми базами 129 

- з підприємствами 

(організаціями) 

257 

 

Підсумки кожного виду практичної підготовки обговорюються на 
засіданнях кафедри, а загальні підсумки – на науково-методичній раді 
університету, на вчених радах факультетів не менше одного разу протягом 

навчального року. 

Станом на 01.12.2018 року проведено перевірку баз практик, що знаходяться 

як у шкільних та позашкільних установах, так і підприємствах непедагогічного 

спрямування. За результатами перевірки можна зазначити, що на базах практики 

створено належні умови для проходження практичної підготовки студентів. 

 

3.2. Моніторинг якості освіти 
Підвищенню якості освіти сприяє існуюча в Херсонському державному 

університеті внутрішня система забезпечення якості освіти та діяльність сектору 

моніторингу якості освіти при навчальному відділі ХДУ. Ректоратом, 

факультетами, кафедрами, відповідними відділами і службами регулярно 

проводиться спостереження, аналіз, оцінювання і коригування основних 

параметрів і показників технологічних процесів і результатів діяльності 
структурних підрозділів. 

На рівнях кафедра – деканат – ректорат здійснюється контроль якості знань, 
умінь і навичок студентів, формами якого виступають нульовий (вхідний), 

поточний, атестаційний, семестровий контроль, ректорські (деканські) контрольні 
роботи. Так, з метою виявлення у студентів прогалин у знаннях, необхідних для 
подальшого засвоєння фахових дисциплін на початку навчання в університеті, та 
подальшого їх усунення на факультетах проводиться нульовий контроль якості 
знань студентів, які вступили до Херсонського державного університету. Щороку 

студенти-першокурсники СВО «бакалавр» проходять нульовий контроль із 
спеціальних дисциплін (у вересні-жовтні 2018 виконано ККР з 65 дисциплін). 

Аналіз результатів нульового контролю дає змогу індивідуалізувати певні аспекти 

навчання першокурсників, допомогти їм адаптуватися до академічних вимог 
університету та прогнозувати рівень зростання якості знань за результатами сесії у 

порівнянні з попередніми роками. 

З метою перевірки рівня якості знань студентів, рівня сформованості, 
стійкості умінь та навичок, отриманих під час вивчення певної дисципліни, 

відповідно до регламенту роботи університету та «Положення про порядок 

проведення ректорських контрольних робіт» у період з 2011 року серед 2337 

студентів були проведені ректорські контрольні роботи зі 166 спеціальних 
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дисциплін. Результати цього виду контролю обговорюються на кафедрах і 
вчених радах факультетів, науково-методичній раді університету за рішеннями 

яких розробляються конкретні пропозиції щодо поліпшення якості навчання 
студентів в університеті. 

Значна увага в університеті приділяється організації та проведенню 

семестрового контролю. Положеннями про освітній процес, систему оцінювання 
знань студентів, наказами ректора визначені вимоги до порядку організації та 
проведення заліково-екзаменаційної сесії, оформлення відповідної документації та 
ліквідації студентами академічної заборгованості, конкретні заходи щодо 

контролю за дотриманням вимог чинного законодавства, наказів і рекомендацій 

МОН України щодо організації та проведення заліково-екзаменаційних сесій та 
попередження службових зловживань та проявів хабарництва. 

Однією з форм зворотного зв’язку у питанні підвищення якості освіти в 

ХДУ є вивчення думки студентів щодо якості викладання дисциплін, яке 
здійснюється шляхом анонімного анкетування студентів. У 2018 році свою думку 

змогли висловити 1113 студентів стосовно педагогічних якостей 76 викладачів 

(загальний середній бал – 4,51 за п’ятибальною шкалою). 

З метою проведення і координації роботи щодо поліпшення якості навчання 
студентів в університеті функціонує сектор моніторингу якості освіти навчального 

відділу, незалежна експертна комісія по проведенню контрольних зрізів знань, 

вибіркових ректорських контрольних робіт. Спільна робота сектору, комісії та 
кафедр в цьому напрямі дозволяє розробляти рекомендації щодо систематичного, 

об’єктивного, достатнього за обсягом і оптимального за часом здійснення 

принципу зворотного зв’язку в процесі навчання.  
Одним із напрямів роботи університету щодо підвищення якості підготовки 

фахівців є проведення соціального моніторингу. Мета анкетування студентів – 

вивчення їх мотивації вступу до ХДУ, адаптації до навчання в університеті, аналіз 
переваг і недоліків організації освітнього процесу, організаційно-виховної роботи, 

соціально-побутових умов тощо. Проведення соціального моніторингу серед 

студентів університету дозволяє: 
- сприяти ефективній адаптації студентів першого курсу СВО «бакалавр» до 

умов освітнього процесу університету;  

- вивчати думку студентів щодо рівня викладання навчальних дисциплін;  

- визначати заходи, які дозволяють підвищувати рівень підготовки фахівців; 

- пропонувати форми роботи для покращення самостійної роботи студентів; 

- вивчати зміст професійних очікувань студентів щодо майбутнього місця 

роботи; 

- виявляти ступінь задоволеності студентів  навчанням в університеті;  
- виявляти засоби покращення психологічного клімату у студентському 

колективі. 
Вивчення міграційних потоків молоді за результатами вступної кампанії в 

різні роки дозволяє університету та факультетам: 
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- виявляти основні осередки знаходження потенційних абітурієнтів; 

- знаходити потенційні можливості для розширення сфери своєї освітньої 
діяльності; 

- вносити корективи щодо проведення профорієнтаційної роботи; 

- прогнозувати перспективи своєї роботи в майбутньому.  

Динаміка показника успішності за останні три роки наведена в таблицях 

 

Абсолютна успішність за осінніми семестрами, % 

Форма 

навчання 
Навчальний рік 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Денна 99,1 99 98,3 

Заочна 98,8 98,9 98,2 

 

Абсолютна успішність за весняними семестрами, % 

Форма 

навчання 
Навчальний рік  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Денна 98,8 99,2 98,9 

Заочна 99,0 99,0 98,3 

 

Динаміка показника якості знань за останні три роки наведена в таблицях: 

Якісна успішність за осінніми семестрами, % 

Форма 

навчання 
Навчальний рік 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Денна 36,4 40,1 38,9 

Заочна 22,6 30,1 32 

 

Якісна успішність за весняними семестрами, % 

Форма 

навчання 
Навчальний рік 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Денна 36,9 37,5 37,3 

Заочна 31,5 34 34,5 

 

 3.3. Зміст та якість підготовки фахівців 

 

Освітній процес у Херсонському державному університеті здійснюється 
відповідно до затверджених в установленому порядку освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступенів вищої освіти 

«бакалавр», «магістр» згідно з ліцензією на право здійснення освітньої діяльності 
по денній та заочній формам навчання за переліком 2015 року. Підготовка 
бакалаврів за переліком 2006 року завершується у 2018-2019 н.р.  

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг (наказ МОН України від 

22.05.2017 № 102-л) університет має право на підготовку фахівців за першим 
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(бакалаврським) рівнем з 16 галузей знань 54 спеціальностей/предметних 

спеціальностей, за другим (магістерським) рівнем – з 15 галузей 42 

спеціальностей/предметних спеціальностей.  

У 2018 році отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальностями 

071 Облік і оподаткування, 126 Інформаційні системи і технології, 222 Медицина 
та бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи і технології. 
Перерозподілено ліцензований обсяг між предметними спеціальностями 014 

Середня освіта (Біологія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).  

Університет, відповідно до переліку МОН України щодо затверджених 

спеціальностей/предметних спеціальностей, здійснює підготовку за таким 

переліком   

ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»  

Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код  

спеціаль- 

ності  
Найменування  спеціальності 

1 2 3 4 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта 

014 
Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 
014 Середня освіта (Історія) 

014 
Середня освіта (Українська мова та 
література) 

014 
Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) 

014 
Середня освіта (Мова і література 
(німецька)) 

014 
Середня освіта ( Мова і література 
(французька)) 

014 
Середня освіта (Мова і література 
(іспанська)) 

014 
Середня освіта ( Мова і література 
(російська)) 

014 Середня освіта (Хімія) 

014 Середня освіта (Біологія) 

014 
Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

014 Середня освіта (Географія) 

014 Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Фізика) 
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014 Середня освіта (Інформатика) 

015 

Професійна освіта (Технологія  

виробництва і переробка продуктів 

сільського господарства) 
015 Професійна освіта (Транспорт) 
016 Спеціальна освіта 
017 Фізична культура і спорт 

02 
Культура і 
мистецтво 

023 
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

024 Хореографія 

025 Музичне мистецтво 

03 
Гуманітарні 
науки 

032 Історія та археологія 

034 Культурологія 

035 Філологія  

05 

Соціальні та 
поведінкові 
науки 

051 Економіка 
053 Психологія 

054 Соціологія 

06 Журналістика 061 Журналістика 

07 
Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 

072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

08 Право 081 Право 

09 Біологія 091 Біологія 

10 
Природничі 
науки 

101  Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

106 Географія 

11 
Математика та 
статистика 

111 Математика 

12 
Інформаційні 
технології 

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології 

126  Інформаційні системи та технології 

18 
Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої промисловості 

22 
Охорона 
здоров’я 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

226 Фармація, промислова фармація 

23 Соціальна 231 Соціальна робота 
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робота 

24 
Сфера 

обслуговування 

241 Готельно-ресторанна справа 
242 Туризм 

29 
Міжнародні 
відносини 

292 Міжнародні економічні відносини 

293  Міжнародне право 

ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»  

01 

 

Освіта/ 
Педагогіка 

 

012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта 

014 
Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта (Історія) 

014 Середня освіта (Біологія) 

014 
Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

014 Середня освіта (Хімія) 

014 
Середня освіта (Мова і література 
англійська ) 

014 Середня освіта (Математика) 
014 Середня освіта (Фізика) 
014 Середня освіта (Географія) 

015 

Професійна освіта (Технологія виробництва 
і переробка продуктів сільського 

господарства) 

016 Спеціальна освіта 
017 Фізична культура і спорт 

02 
Культура і 
мистецтво 

023 
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

024 Хореографія 

025 Музичне мистецтво 

03 
Гуманітарні 
науки 

032 Історія та археологія 

034 Культурологія 

035 Філологія  

05 

Соціальні та 
поведінкові 
науки 

051 Економіка 

053 Психологія 

06 Журналістика 061 Журналістика 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

073 Менеджмент 
08 Право 081 Право 

09 Біологія 091 Біологія 
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10 
Природничі 
науки 

101 Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю  

106  Географія 

12 
Інформаційні 
технології 

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології 

126 Інформаційні системи та технології 

22 
Охорона 
здоров’я 

222 Медицина 
227 Фізична терапія, ерготерапія 

23 
Соціальна 

робота 
231 Соціальна робота 

24 
Сфера 

обслуговування 

241 Готельно-ресторанна справа 
242 Туризм 

26 
Цивільна 
безпека 

262 Правоохоронна діяльність 

28 

Публічне 
управління та 
адміністрування 

281 Публічне управління та адміністрування 

 

Впродовж 2018 н.р. було акредитовано  

- напрями підготовки ступеня вищої освіти «Бакалавр»: 6.030502 Економічна 
кібернетика, 6.140102 Побутове обслуговування, 6.030102 Психологія, 6.040203 

Фізика*. 6.040201 Математика*, 6.010103 Технологічна освіта, 6.010102 

Початкова освіта, 6.040102 Біологія*, 6.040104 Географія*, 6.020302 Історія*, 

6.010201 Фізичне виховання, 6.010104 Професійна освіта, 6.040101 Хімія*, 

6.020204 Музичне мистецтво; 

- спеціальності ступеня вищої освіти «Магістр»: 014 Середня освіта 
(Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 013 Початкова освіта, 025 Музичне 
мистецтво, 014 Середня освіта (Фізична культура). 

У грудні 2018 проходять акредитацію такі освітні програми: 

012 Дошкільна освіта; 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 
014 Середня освіта (Історія); 014 Середня освіта (Біологія); 014 Середня освіта 
(Хімія); 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів 

сільського господарства); 017 Фізична культура і спорт; 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 032 Історія та археологія; 034 

Культурологія; 053 Психологія; 081 Право; 102 Хімія; 106 Географія; 231 

Соціальна робота; 241 Готельно-ресторанна справа; 262 Правоохоронна 
діяльність. 

У Херсонському державному університеті загальний ліцензійний обсяг 
підготовки фахівців складає 4983 осіб, з них 3395 –за ступенем вищої освіти 

бакалавр, 1488 – магістр, 100 осіб – підвищення кваліфікації. Університет має 
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ліцензію на підготовку іноземців, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади 

громадян України та іноземців. 

Відповідно до наказів МОН України в університеті розроблено та осучаснено 

освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів (51) та 

магістрів (48) згідно з переліком спеціальностей 2015 року. Підготовлений 

перелік освітніх програм надіслано до МОН України.  

Практична реалізація основних положень Закону «Про вишу освіту», стан 

підготовки та проведення обговорюється на засіданнях науково-методичної ради 

(НМР) університету, яка діє на підставі затвердженого в установленому порядку 

Положення про науково-методичну раду ХДУ. Постійно на засіданнях НМР 

розглядаються питання, по’вязані з плануванням освітнього процесу, підготовкою 

навчально-методичних комплексів дисциплін, результатами різних видів 

контролю, поширенням педагогічного досвіду, залученням до академічної 
мобільності викладачів та студентів, рекомендацією до друку навчальних та 
науково-методичних видань, процесів, пов’язаних з підготовкою та проведенням 

процедури ліцензування, акредитації, підготовкою до атестації здобувачів вищої 
освіти, книгозабезпеченістю освітнього процесу, розроблення та застосування 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти тощо. За навчальний рік 

проведено 5 засідань, рекомендовано до розгляду на вчений раді університету 

друку 170 науково-методичних видань, підготовлених викладачами, та 514 

доробки студентів, які вийшли електронним друком у збірці «Магістерські 
студії» 

Навчальні (225 планів для денної та заочної форми навчання за СВО 

«бакалавр» та «магістр») та робочі навчальні плани (571 для денної та заочної 
форми навчання за СВО «бакалавр» та «магістр) всіх напрямів підготовки та 
спеціальностей університету розроблені з урахуванням вимог єдиної системи 

обліку трудомісткості навчальної роботи, виробничих практик та атестації 
здобувачів вищої освіти (1 кредит – 30 годин ), рекомендацій МОН України щодо 

розробки освітніх програм та Ліцензійних умов підготовки фахівців у сфері вищої 
освіти. Кожний план має у своїй структурі цикл загальної та професійної 
підготовки, враховано вимогу щодо 25% дисциплін вільного вибору студентів. 

Впродовж 2018 року було обрано студентами 57 дисциплін (опрацьовано 1902 

заяви студентів). Навчально-науково-практичний обсяг роботи для отримання 
освітньо-кваліфікаційних рівнів/ступенів вищої освіти складає: «бакалавр» – 240 

кредитів, «спеціаліст» – 60 кредитів, «магістр» - до 120 кредитів. За всіма 
напрямами підготовки, спеціальностями розроблено структурно-логічні схеми. 

Навчальні та робочі плани розглядаються та затверджуються на засіданні Вченої 
ради університету.  

Самостійна робота здійснюється відповідно до Положення про організацію 

самостійної роботи студентів у Херсонському державному університеті. 
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 
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робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 

загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 
дисципліни.  

Під час організації самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, 

комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) 

передбачена можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку 

фахівця, у тому числі і дистанційно. 

Важливою складовою підготовки сучасних фахівців є володіння іноземними 

мовами. Тому в Херсонському державному університеті студенти всіх напрямів 

підготовки і спеціальностей можуть обрати серед дисциплін «за вільним вибором 

студента» одну або декілька мов для опанування: англійську; німецьку; 

французьку; іспанську; польську; турецьку. Водночас, заняття з іноземної мови з 
2018-2019 н.р. запроваджені і для викладачів та аспірантів, докторантів 

університету. 

За звітний період в університеті до практичної підготовки майбутніх фахівців 

і до участі в атестації здобувачів вищої освіти активно залучаються 

представники роботодавців. Захист дипломних робіт на підприємствах, в 

установах здійснюється на таких факультетах як факультет економіки та 
менеджменту, факультет філології та журналістики, історико-правовому.  

Одним із сучасних принципів створення зони Європейської вищої освіти є 
розширення академічної мобільності студентів, викладачів, наукових 

працівників. ХДУ здійснює академічний обмін із зарубіжними ВНЗ-партнерами 

на основі укладених угод та з урахуванням інтегрованих навчальних планів. Серед 

пріоритетних завдань минулого року участь у програмі «Подвійного 

дипломування» спільно з Поморською академією в м.Слупськ (Польща), 
стажування студентів, участь у міжнародних освітніх програмах.  

Під час вступної кампанії на виконання наказів МОН України від 24.05.2016 

№ 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-

технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 
України», від 19.05.2016 № 537 «Про затвердження Порядку проходження 
атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів 

навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території 
України після 20 лютого 2014 року», від 14.06.2016 № 667 «Про затвердження 
Переліку уповноважених вищих навчальних закладів» продовжував свою роботу 

освітній центр «Крим-Україна», за сприяння якого було організовано вступ на 1 

курс 11 осіб з АР Крим та 4 особи проходили процедуру атестації. 
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 4.1. Кадровий склад університету 

 

В Херсонському державному університеті кадрова робота спрямована на 
підвищення професійного та наукового рівня викладачів, формування 
висококваліфікованого кадрового потенціалу, додержання оптимальних вікових 

пропорцій. 

Протягом звітного періоду кількість штатних науково-педагогічних 

працівників зменшилась на 21 особу. Станом на 31.12.2018 року в Херсонському 

державному університеті – працює 446 науково-педагогічних працівників. За 
звітний період кількість штатних докторів наук, професорів збільшилася на 3 

особи, кандидатів наук, доцентів зменшилось на 16 осіб. Майже усі викладачі, які 
були направлені в докторантуру або захистили докторські дисертації, є 
співробітниками університету. 

В університеті навчальний процес забезпечує 496 науково-педагогічних 

працівника, з них 446 – за основним місцем роботи. До викладацької роботи на 
умовах сумісництва залучаються доктори наук, професори, кандидати наук, 

доценти. Так, з 50 науково-педагогічних працівників, які працюють за 
сумісництвом – 10 докторів наук, професорів та 12 кандидатів наук, доцентів.  

Викладачів з науковим ступенем: 354 особи – штатні працівники, у їх складі                      
58 докторів наук, професорів; 296 кандидатів наук, доцентів або старших 

наукових співробітників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровий склад університету станом на 31.12.2018 р. 

 

У складі науково-педагогічних працівників 35 співробітників мають почесні 
звання «Заслужений», «Народний»: 

42,23%

57,77%

Науково-педагогічні

працівники

Навчально-допоміжний

персонал та

адміністративно-

управлінський персонал
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–  «Заслужений працівник освіти України» − 15 працівників; 

− «Заслужений діяч науки і техніки» − 2 працівники; 

− «Заслужений діяч мистецтв України» – 1 працівник; 

− «Заслужений юрист України» − 1 працівник; 

− «Заслужений художник України» − 1 працівник; 

− «Заслужений тренер УРСР» − 1 працівник; 

− «Заслужений працівник культури» − 9 працівників; 

− «Заслужений вчитель України» – 1 працівник; 

− «Заслужений артист України» – 1 працівник; 

− «Народний художник України» − 1 працівник; 

− «Народний артист України» – 2 працівника. 
 

Почесне звання «Майстер спорту СРСР» має 1 працівник, почесні звання 

«Майстер спорту України» мають 4 працівники. 

Нагрудними знаками нагороджено: «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня – 

2 працівники; «Орденом княгині Ольги» ІІ ступеня – 1 працівник; Знаком 

«Ушинський К.Д.» – 7 працівників; Знаком «Софія Русова» – 2 працівники; 

Знаком  «За наукові досягнення» – 8 працівників; Знаком «Василь 
Сухомлинський» – 6 працівників; «Петро Могила» - 3 працівника; «Антон 

Макаренко» - 3 працівника.  
 

Кадровий склад університету 

№  

 

Штатні науково-педагогічні, 
наукові працівники та 

працівники 

Звітний період 

2018 рік 

(станом на 31.12.2018 р.) 

1. Науково-педагогічні працівники 446 

2. Доктори наук, професори (в т.ч.) 58 

3. Кандидати наук, доценти (в т.ч.) 296 

4. Навчально-допоміжний персонал та 
адміністративно-управлінський 

персонал 

610 

 Усього 1056 

 

У звітному періоді вдалося успішно протидіяти тенденції старіння науково-

педагогічних кадрів. Середній вік штатних науково-педагогічних працівників – 

42 роки. Порівняно з минулими роками зросла кількість викладачів до 30 років, та 
збільшилась чисельність у діапазоні 28-38 років. Омолодження науково-

педагогічного складу університету, в першу чергу, відбувається за рахунок 

випускників університету, а також випускників аспірантури, які успішно 

захищають кандидатські дисертації.  
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Керівний склад університету укомплектовано у відповідності зі штатними 

нормативами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Вимоги до 

професійного і кваліфікаційного рівнів професорсько-викладацького складу та 
претендентів на вакантні посади наведені у відповідних посадових інструкціях. 

 

Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори 

№ 

 

Кафедри Кількість кафедр 

2018 рік 

(станом на 31.12.2018 р.) 

1. Всього кафедр у ВНЗ 45 

2. Очолюють доктори наук, 

професори 
14 

 

Прийом на роботу науково-педагогічних працівників університету 

здійснюється за конкурсом відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту», Кодексу законів про працю, чинного законодавства України. Трудові 
відносини з науково-педагогічними працівниками складаються шляхом укладення 

строкових трудових договорів і контрактів. 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники університету своєчасно 

забезпечуються всіма передбаченими законодавством України та колективним 

договором пільгами і виплатами. 

Прийом на роботу співробітників університету здійснюється у суворій 

відповідності до вимог КЗпП України. У кожному структурному підрозділі 
університету для співробітників створено необхідні умови праці на робочих 

місцях відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року та 
інших нормативно-правових актів з охорони праці. Всі співробітники ознайомлені 
під підпис зі своїми посадовими обов'язками, правилами внутрішнього 

розпорядку, умовами праці та колективним договором. 

При прийомі на роботу в кожного співробітника береться письмова згода на 
обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних» від 01.06.2010 року. Кожен співробітник 

університету, допущений до роботи з персональними даними, ознайомлений під 

підпис з адміністративною та кримінальною відповідальністю за порушення вимог 
цього Закону. 

Вся робота, що проводиться з працівниками всіх категорій, дозволяє успішно 

вирішувати завдання, що постають перед університетом. Кадровий потенціал 

викладачів університету в значній мірі задовольняє потреби навчального процесу і 
здійснює його на рівні державних вимог.  
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4.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  
 

У 2018 р. аспірантура здійснює підготовку з 14 ліцензованих  спеціальностей 

та 24 спеціальностей за старою номенклатурою.  Контингент аспірантури 

становить 89 осіб, з яких 75 особи бюджетної форми фінансування  і 14 осіб – 

контрактної.  
У 2018 р. з аспірантури випущено 18 осіб, вступило – 15 здобувачів, з яких 9 

– на денну форму навчання, 6  – на заочну форму навчання за  такими 

спеціальностями:  

011 Освітні, педагогічні науки;  

032 Історія і археологія;  

231 Соціальна робота;  

053 Психологія;  

035 Філологія;  

106 Географія;  

091 Біологія;  

081 Право;  

014 Середня освіта (українська мова);  
051 Економіка. 
Докторантура при університетові діє з 5 спеціальностей, на яких навчається 6 

докторантів. У 2018 р. із докторантури випущено 2 особи з таких спеціальностей: 

13.00.02 – теорія та методика навчання української мови (Рускуліс Л.В.); 

011 Освітні, педагогічні науки (Богомолова М.Ю.) 

Вступили до докторантури – 2 здобувачі зі спеціальностей:  

035 Філологія (Цапів А.О.);  

014 Середня освіта (українська мова) (Кушнір І.М.). 

У 2018 р. в університеті функціювали три спеціалізовані вчені ради із захисту 

дисертацій:  

спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук Д 67.051.03 (зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (українська мова), 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська 
мова)); 

дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук – К 67.051.02 (зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (математика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); 

К 67.051.05 (зі спеціальності 10.02.04 – германські мови), які згідно з рішенням 

Атестаційної колегії МОН України та на підставі наказів МОН України діють до 

31 грудня 2019 року. 

На засіданнях спеціалізованих учених рад було захищено 2 дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора наук та 12 дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. 
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Протягом 2018 р. випускниками аспірантури й докторантури, а також НПП 

університету в спеціалізованих учених радах університету й інших ЗВО та 
наукових утсановах України захищено: 

– 4 докторські дисертації  (Круглик В.С., Яровий В.В., Гришак С.М., Шкута 
О.О.); 

– 12 кандидатських дисертацій (Божко О.С., Омельчук Ю.О., Омельченко 

Н.В., Шиянюк Л.В., Токарева О.В, Цепкало Т.О., Гуляєва О.О., Дендеренко О.О., 

Фесенко О.В, Приходько І.А, Сачко Д.В., Корнішева Т.Л.). 

 

4.3. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

 

Протягом 2018 року майже 20 % професорсько-викладацького складу ХДУ 

підвищили свою кваліфікацію. Загалом підвищили кваліфікацію 90 осіб, з них 18 – 

за кордоном (таблиця 4.2.1).  

Підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками ХДУ  

Стажування 2017 2018 

У вишах і наукових установах України 95 72 

У вишах і наукових установах за кордоном  31 18 

Усього: 126 90 

 

На стажування до ХДУ у 2018 році було зараховано 120 осіб із наукових 

установ та закладів вищої освіти України. Для вишів І-ІІ рівнів акредитації 
проходження стажування на базі ХДУ є платним. Таким чином, у 2018 р. за 

стажування до бюджету ХДУ надійшло 19 800 грн. 
Підвищення кваліфікації здійснювалося в рамках 59 угод про співпрацю з 

вишами та науковими установами України, зокрема 13 угод було укладено у 2018 

році: 
Угоди про співпрацю із закладами вищої освіти України  

№ Назва ЗВО Номер договору 

1. ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний 

університет» 

від 31.01.2018 № 03-2 

2. ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (м. 

Івано-Франківськ) 

від 16.11.2018 № 03-

51/37 

3. ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

від 11.12.2018 № 03-

51/42 

4. Дніпровський гуманітарний університет від 03.10.2018 № 03-

51/31 

5. Дніпровський державний університет 
внутрішніх справ 

Від 20.09.2018 № 03-

51/27 

6. Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 
від 08.10.2018 № 03-

51/32 
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7. Миколаївський інститут права Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

від 26.09.2018 № 03-

51/29 

8. Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка 
від 22.03.2018 № 03-

51/6 

 

9. Сумський державний університет від 26.04.2018  

10. Харківськийнаціональний аграрний 

університет імені В.В. Докучаєва 
від 26.09.2018 № 03-

51/30 

11. Херсонська державна морська академія від 10.09.2018 № 03-

51/25 

12. Херсонський економічно-правовий інститут 
(ХЕПІ) 

від 28.11.2018 № 03-

51/38 

13. Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили (м. Миколаїв) 

від 13.09.2018 № 03-

51/26 

 

 

 4.3. Діяльність  Центру післядипломної освіти   
 

Метою розвитку неперервної педагогічної освіти є відтворення людського 

капіталу та інтелекту суспільства для сталого людського розвитку країни через 
якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти; створення 

ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на основі поєднання національних надбань та усталених європейських 

традицій, а також неперервної освіти громадян, здійснюючи практичну реалізацію 

освітньої політики як пріоритетної функції держави. 

Центр післядипломної освіти  надає освітні послуги, зокрема отримання 

другої вищої освіти, підвищення кваліфікації: курсова перепідготовка, семінари, 

стажування тощо.  

В 2018 році робота ЦПО відбувалася в умовах реформування освіти. 

Зокрема, враховано оновлені підходи до післядипломної освіти вчителів. 

Так, з 1 січня 2018 року діє норма Закону України «Про освіту» про те, що 

підвищення кваліфікації вчителя має складати 150 годин за 5 років і має 
відбуватися щорічно. «Особа має право на вільний вибір закладу освіти, установи, 

організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття 

освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих»( стаття 18 пункт 
4). 

Стаття 59 пункт 2 зазначає: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники 

мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на 
підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою 

освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти 

не потребують окремого визнання і підтвердження.»  



 35

Відповідно до цього ЦПО організовано та проведено низку семінарів для 

керівних і педагогічних працівників області. Результати надання освітніх послуг 
узагальнено у таблицю 1. 

№ Зміст  Кількість зарахованих 

1. Формування громадянської компетентності 
учнівської молоді в курсі «Громадянська 
освіта» РІ Особистість та ідентичність 

51 

2 Формування громадянської компетентності 
учнівської молоді в курсі «Громадянська 
освіта» Р2 «Права людини і громадянина» 

31 

3. Особливості управління освітою об’єднаної 
територіальної громади (PR акція ЦПО) 

17 

4. 

  

  

Управління закладом загальної середньої 
освіти як соціально-педагогічною системою 

(PR акція ЦПО) 

28 

 

  

5. 

Формування громадянської компетентності 
учнівської молоді в курсі «Громадянська 
освіта» Р3 «Людина в соціокультурному 

просторі» 

 

41 

6. Теоретичні і практичні аспекти тестології 10 

 ВСЬОГО 178 

 

Для формування іміджу ЦПО проведено  пропедевтичні заходи з реалізації 
дуальної освіти, завдання якої є усунення основних недоліків традиційних форм і 
методів навчання учителів, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й 

виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із 
урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм 

навчання.  

Відповідно до цього: розроблено програми виїзних семінарів-курсів для 
вчителів історії, світової літератури, географії з проблем викладання 

«громадянської освіти» з відповідним кошторисом; для вихователів ЗДО з питань 
підготовки дитини до навчання у новій українській школі; для вчителів початкової 
школи з питань застосування ІКТ на уроках. 

З 01.09.2018 р. започатковано Проект «Все для майбутньої кар’єри» 

проведено семінари для студентів і магістрантів університету. Мета Проекту – 

створити умови для оволодіння студентами комплексом додаткових знань і умінь, 

які покращать адаптацію до професійної діяльності та підвищать ефективність 

майбутньої праці. За звітній період проведено науково-практичні семінари за 
темами: «Розвиток критичного мислення студента», «Використання ІКТ в 

початковій школі (методика створення е-підручників)», «Застосування Фребель 
методики у практику ЗДО». Проведено курси з англійської мови для студентів 

різних спеціальностей. 
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Проведено опитування студентів ХДУ у кількості 173 особи (42 студента 

факультету економіки та менеджменту, 38 – факультет фізики, математики та 
інформатики, 63 студента факультету іноземної філології, 35 студентів 

педагогічного факультету з метою вивчення їх вмотивованості на отримання 

додаткових послуг в університеті. Наприклад, запитання «Чи схвалюєте Ви 

створення додаткової освітньої послуги?», «Є необхідним отримання додаткових 

(прикладних) знань в університеті?» біля 130 студентів дали позитивну відповідь. 

Для ЦПО це реальні показники здійснювати пропедевтичні заходи для якісної 
професійної підготовки майбутніх фахівців. 

За звітній період ЦПО сплановано, організовано й проведено  підготовка СВО 

Магістр за  чотирма спеціальностями, які вступили на навчання 26.09.17 року. В 

січні 2019 року планується випуск СВО Магістр у кількості 24 осіб.   

 

№п/п Спеціальність  Кількість зарахованих 

1. 016 Спеціальна освіта 9 

2. 035 Філологія 5 

3. 053 Психологія 7 

4. 281 Публічне управління та 

адміністрування 

3 

 Всього 24 

 

У 2018 навчальному році організовано та проведено курси підвищення 
кваліфікації за 72 год. програмою «Мистецтво в контексті реалізації ідей концепції 
Нової української школи» для педагогічних працівників (19 осіб) та 

«Психотерапія аддіктивної поведінки» для лікарів наркологів Херсонської області 
(32 особи).  

Спільно з факультетом фізкультури та спорту проведено курси підвищення 
кваліфікації за напрямом «Фізична культура, спорт і здоров’я людини» зі 
спеціальності «Спорт» (21 осіб).  

Протягом року проведено спільну роботу з факультетами ХДУ (соціально-

психологічним, педагогічним, комп’ютерних наук, фізики та математики, 

фізичного виховання та спорту, іноземної філології, економіки і менеджменту, 

історико-юридичним).  

Також спільно з Центром зайнятості проведено навчання слухачів вікової 
категорії 45+ за ваучерами Державної служби зайнятості зі спеціальності 
Інженерія програмного забезпечення за курсом «Дистанційне навчання» (11 осіб). 

Розпочато заняття з новою групою (11 осіб) за курсом «Дистанційне навчання». 

Центром післядипломної освіти проведено заняття STEM-школи груп учнів. 

Зокрема «Літній інтенсив» для дітей молодшого та середнього шкільного віку (70 

дітей). 

Розроблено стратегічний план розвитку ЦПО до 2023 року, де окреслено 

основні напрями роботи Центру. 



 37

5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 5.1. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність університету, зокрема впровадження результатів його наукових 

досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво  

 
У 2018 р. науковці Херсонського державного університету відповідно до 

тематичного плану виконували 3 держбюджетні НДР з фундаментальних 

проблем наук про життя та розвиток біотехнологій, а також з фундаментальних 

проблем фізико-математичних і технічних наук:  

- «Методи комп’ютерної алгебри та інерційного моделювання в системах 

статичного аналізу та верифікації програмного забезпечення» (за керівництва 
професора Львова М.С.); 

- «Антропогенна трансформація фіторізноманіття Північного Причономор’я: 

закономірності та можливості управління процесом» (за керівництва професора 
Мойсієнка І.І.); 

- «Молекулярна філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто- та 
ліхенобіоти Північного Причорномор’я» (за керівництва професора Ходосовцева 
О.Є.).  

На фінансування цих робіт із загального фонду державного бюджету 

протягом року було виділено 628,300 тис. грн.  

У конкурсному відборі проектів фундаментальних досліджень та прикладних 

досліджень і розробок оголошеному МОН України, виконання яких заплановано 

на 2019 рік за рахунок коштів державного бюджету, узяли участь 4 проекти: 

- «Розроблення технологій інерційного моделювання законодавчих актів 

України» (науковий керівник доц. Песчаненко В.С.); 

- «Молекулярний баркод симбіотичних угрупувань як основа для оцінки 

структури наземних літогенних біотипів» (науковий керівник проф. Ходосовцев 

О.Є.);  

- «Соціальні очікування громадянами України свого майбутнього» (науковий 

керівник доц. Попович І.С.); 

- «Розробка бібліотечної інформаційно-аналітичної системи оцінки 

публікаційної активності науковців ЗВО» (науковий керівник Вінник М.О.). 

У конкурсному відборі проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених узяв участь проект «Методологія 
аналізу медико-екологічної системи регіону в контексті планування 
територіального розвитку та розбудови екомережі»» (науковий керівник к.геогр.н. 

Молікевич Р.С.).  

Для участі в конкурсі спільних українсько-чеських дослідних проектів для 

реалізації у 2019-2020 рр. було подано проектну пропозицію «Використання 

лишайників для моніторингу глобальних змін, що впливають на природні ліси 

Українських Карпат» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). цей проект 
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переміг серед робіт провідних закладів вищої освіти та наукових установ 

України, представлених, зокрема, Київським національним університетом імені 
Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, 
Національним університетом біоресурсів і природокористування України, 

Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, 

Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Інститутом фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Фізико-технічним інститутом низьких 

температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.  

У конкурсі на кращу наукову роботу (дослідження) з теоретичних та 
прикладних аспектів порівняльного аналізу діяльності дослідників, наукових 

колективів та наукових установ України, організованому Державною національно-

технічною бібліотекою узяв участь проект «Інформаційно-аналітична система 
оцінки наукової діяльності університету» (за керівництва Вінника М.О.).  

Протягом 2018 року проф. Мойсієнко І.І. продовжив виконання шведсько-

українського проекту (гранту) «Як був переможений Схід: на шляху до 

екологічної історії Євразійських степів» («How the East was Won: Towards an 

environmental history of the Eurasian Steppe»). Закордоний партнер – 

Стокгольмський університет (Швеція).  

Також проф. Мойсієнко І.І. виконував дослідження «Оцінка ступеня ізоляції 
популяцій вибраних видів степових рослин виступаючих на курганах та  інших 

залишках понтичних степів (південь України) та окреслення впливу величини та 
ступеня ізоляції залишків степу на їх флористичне багатство» за грантом 

Варшавського університету (Польща). 

Кафедра ботаніки за підтримки Європейського Союзу виконала грантові 
дослідження «Підготовка Національного каталогу біотопів України» та «Оцінка 
природоохоронного статусу видів флори і фауни та оселищ, затверджених на 37-

му засіданні Постійного комітету Конвенції про охорону дикої флори та фауни і 
природних середовищ існування в Європі». 

Крім  того, науковці кафедри ботаніки виконували дослідження «Оцінка 
впливу на довкілля будівництва Дніпро-Бузької ВЕС (біологічний блок)», «Оцінка 
впливу на довкілля будівництва Південноукраїнсьької ВЕС (біологічний блок)», 

«Оцінка впливу на довкілля будівництва Тилігульської ВЕС (біологічний блок)», 

«Оцінка впливу на довкілля будівництва Азовської ВЕС (біологічний блок)», 

«Оцінка впливу на довкілля будівництва Лиманської ВЕС (біологічний блок)», під 

час яких підготовлено матеріали стосовно рослинного та тваринного світу та 
грибів для оцінки впливу на довкілля будівництва Дніпро-Бузької, 
Південноукраїнської, Тилігульської, Азовської та Лиманської 
вітроелектростанцій. 
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Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсягів їх 

фінансування за 2018 р. 

 

Категорії робіт 
2018 

к-ть 
фінансування, 

тис.грн. 

Науково-дослідні роботи, які виконувались за 

рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету 

3 628,30 

Науково-дослідні роботи, які виконувались за 

рахунок коштів замовників 
8 271,54 

Разом 11 899,84 

 

 

 5.2. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-приладних 

результатів 

 

Протягом 2018 року наукові колективи університету виконали госпдоговірні 
науково-дослідні роботи на загальну суму 271,54 тисяч гривень. Замовники – 

підприємства та організації м. Херсона та Херсонської області: 
1. «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-

заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Архангельський 

ліс» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). 

2. «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-

заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Летючі піски» 

(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). 

3. «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-

заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Недогірський ліс» 

(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). 

4. «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-

заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Новодмитрівський 

ліс» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.). 

5. «Контроль за станом стічних вод Приватного акціонерного товариства 
«Чаплинський маслосирзавод» (науковий керівник доц. Іванищук С.М.). 

6. «Наукове обґрунтування необхідності створення об’єкта природно-

заповідного фонду – заказника місцевого значення «Карадай» (науковий керівник 

проф. Мойсієнко І.І.). 
7. «Оцінка впливу робіт за проектом «Нове будівництво причальної споруди 

на перевантажувальному терміналі ТОВ СП «НІБУЛОН» з відвантаження 

зернових та олійних культур на річковий транспорт по вул. Береговій, 2В, м. Гола 
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Пристань, Херсонської області» на  представників тваринного і рослинного 

світу» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І.). 
8. «Розробка інтегрованої інфокомунікаційної системи управління 

операційними бізнес процесами у ПП «Соболєв Д.П.» (науковий керівник проф. 

Шашкова Н.І.). 
 

 5.3. Захист прав інтелектуальної власності та результати наукової та 

науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 

бюджету 

 

Протягом 2018 року науковці ХДУ отримали п’ять патентів України на 
корисну модель: 

- Бойко М.Ф., професор кафедри ботаніки, Ходосовцев О.Є., професор 

кафедри ботаніки «Спосіб оцінки ступеня псамофітних екосистем під дією 

інфляційних та демутаційних процесів із використанням асоціацій лишайників та 
мохоподібних»; 

- Сидорович М.М., професор кафедри біології людини та імунології, «Спосіб 

визначення вирівняності (однорідності) ростових якостей насіння цибулі за 
біометричними показниками проростків»; 

- Дзюндзя О.В., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу, Басалаєв Р.О., студент факультету економіки і менеджменту «Спосіб 

виробництва хлібу «Новинка»; 

- Ярошенко Н.Ю., старший викладач кафедри готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу (у співавторстві) «Спосіб приготування печива»; 

- Ярошенко Н.Ю., старший викладач кафедри готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу (у співавторстві) «Спосіб приготування печива з пектином». 

 Отримано 67 свідоцтв про реєстрацію авторського права на літературно-

письмовий твір наукового характеру. До Державної служби інтелектуальної 
власності України також подано 29 заявок.  

За темою фундаментального дослідження «Методи комп’ютерної алгебри та 
інерційного моделювання в системах статичного аналізу та верифікації 
програмного забезпечення» (2016-2018 рр., науковий керівник проф. Львов М.С.) 

отримано такі результати.  

Сформовано зміст бібліотеки алгоритмів комп’ютерної алгебри статичного 

аналізу програм та побудови її інсерційної моделі. Проведено аналіз існуючих 

спеціалізованих систем статичного аналізу програм. Описано алгоритм доведення 
інваріантності лінійної нерівності лінійного циклу та алгоритм побудови 

канонічної форми лінійних напівалгебраїчних множин.  

Сформовано вимоги до системи верифікації формальних моделей програм. 

Спроектовано та розроблено web-ресурс «Методи комп'ютерної алгебри та 
інсерційного моделювання в системах статичного аналізу та верифікації 
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програмного забезпечення». Спроектовано та розроблено web-ресурс 

«Бібліотека алгоритмів комп’ютерної алгебри статичного аналізу програм».  

Розглянуто детальний дизайн інсерційної машини верифікації формальних 

моделей програм. Розроблено інсерційні моделі алгоритмів комп’ютерної алгебри 

розглянутих у ході дослідження. 

За темою фундаментального дослідження «Молекулярна філогенія, 

таксономія, різноманіття та охорона фіто- та ліхенобіоти Північного 

Причорномор’я» (2016-2018 рр., науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.) 

отримано такі результати.  

Уперше в Україні апробовано методику культивування ліхенофільних грибів, 

отримання чистих культур та їх сиквенсів (ITS рДНК). Отримані чисті культури та 
сиквенси ендоліхенофітів представників родів Acremonium, Chaetopyrena, 

Didymocyrtis, Phaeosphaeris s. lat., Tilachidium, Umbelopsis тощо. В подальшому 

вони можуть бути використані для розробки комплексних систем біологічного 

захисту рослин від грибкових інфекцій. 

Відкрито новий для науки рід ліхенофільного гриба Katherinomyces Khodos, 

представлений видом K. cetrariae Khodos.; новий для науки вид альгофільного 

гриба Collemopsidium kostikovii Khodos. & Darmostuk; нові для науки види 

ліхенофільних грибів Didymocyrtis trassii Suja, Darmostuk & Khodos., Pleospora 

xanthoriae Khodos. & Darmostuk, Roselliniella lecideae Darmostuk & Khodos., 

Sphaerellothecium aculeatae Khodos., Gavrylenko & Klymenko, Trichoconis hafellnerii 

Braun, Khodos., Darmostuk & Diederich, Zwackhiomyces polischukii Darmostuk & 

Khodos та нові для науки види ліхенізованих грибів Caloplaca micromarina Frolov, 

Khodos. & Vondrák та Caloplaca microstepposa Frolov, Nadyeina, Khodos. & 

Vondrák. 

Уперше в Україні складений анотований список ліхенофільних грибів, який 

нараховує 220 видів. Це зведення є фундаментальними для розуміння поширення 

цієї групи організмів у світі.  
Проведено інвентаризацію ліхенобіоти об’єктів природно-заповідного фонду 

національного рівня Північного Причорномор’я, серед яких національні природні 
парки «Білобережжя Святослава», «Нижньодніпровський», регіональні 
ландшафтні парки «Тилігульский» та «Висунсько-Інгулецький».  

Результати виконання фундаментального дослідження «Антропогенна 
трансформація фіторізноманіття Північного Причономор’я: закономірності та 
можливості управління процесом» (2017-2019 рр., науковий керівник проф. 

Мойсієнко І.І.) такі: 
- досліджено трансформацію структури природної флори Північного 

Причорномор’я в результаті синатропізації, зокрема трансформацію географічної, 
біоморфологічної та  екологічної структур; 

- досліджено періодизацію синатропізації флори Північного Причорномор’я. 

Виділено п’ять етапів синантропізації рослинного покриву Північного 

Причорномор’я: 
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1) цілинний (10300-7700 рр.);  

2) екстенсивно-дигресивний (7700-2650 рр.); 

3) інтенсивно-дигресивний (2650-210 рр.); 

4) екстенсивно-агроценозний (210-60 р.); 

5) інтенсивно-агроценозний (60 р. – до нашого часу); 

- здійснено порівняння синатропізації флори різних видів ландшафтів.  

Статистично флори досліджених ландшафтів розподілилися між 3-ма 
класифікаційними класами (приморський, долинний, степовий), у ході розподілу 

яких на підкласи (загалом 11) спостерігається втрата природної ландшафтної 
структури серед найбільш антропогенно трансформованих степових ландшафтів, 

що зумовлено високим ступенем синатропізації їх флори. 

 

 5.4. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки кадрів з вищою освітою 

 
Д.пед.н., доц. Кругликом В.С. здійснено системний аналіз сучасних 

професійних вимог на світовому ринку праці до майбутнього інженера-
програміста; обґрунтовано й визначено концептуальні засади підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності; структуру 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у складі фахових 

(цифрова, математична, інженерна, з програмування) та загальних (комунікативна, 
управлінська й особистісно-професійна) компетентностей; концепцію системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності; критерії 
та показники ефективності системи професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; створено та апробовано систему підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності, яка включає: оперативне, своєчасне та 
систематичне оновлення освітнього змісту (виокремлення ядра дисциплін 

підготовки, контекстуалізація дисциплін загальної підготовки, посилення мовної 
підготовки; урахування пропедевтичного смислу дисциплін); наскрізне 
впровадження розробленої схеми послідовного вивчення студентами парадигм 

програмування, що ґрунтується на принципі нарощуваних труднощів; гармонійне 
поєднання очних та дистанційних, індивідуальних і групових, традиційних та 
інноваційних форм, загальнодидактичних і специфічних методів та засобів 

професійної підготовки; організацію наскрізної взаємодії з роботодавцями для 
практичної підготовки майбутніх фахівців і їх працевлаштування; упровадження 
системи внутрішнього забезпечення якості теоретичної та практичної підготовки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено та 
впроваджено авторську систему професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів за спеціальностями «Інформатика», «Комп’ютерні науки», 

«Інженерія програмного забезпечення».  

Д.ю.н., доц. Шкута О.О. розробив авторську концепцію розвитку 

кримінально-виконавчої системи України у ХХІ ст., яка базується на таких 
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ключових аспектах: раціональна гуманізація умов відбування покарання в 

місцях позбавлення волі, удосконалення системи установ виконання покарань, 

перехід до повної трудової зайнятості засуджених, вирішення проблем 

фінансування кримінально-виконавчої системи. Результати дослідження 

використовувалися під час викладання навчальних дисциплін «Кримінальне 
право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право». 

Д.е.н., доц. Яровим В.Ф. обґрунтовано принцип однорідності системи 

цілеполагання в менеджменті вітчизняних туристичних підприємств та 
підприємств сільського зеленого туризму, який обумовлений їх функціональним 

призначенням; систематизовано позитивний та негативний вплив чинників 

міжнародної економічної інтеграції на тенденції розвитку підприємств 

вітчизняного туристичного бізнесу; визначено концептуальні засади розвитку 

підприємств галузі туризму та сільського зеленого туризму на застосування 
загальних та специфічних принципів управління розвитком вказаних суб’єктів; 

удосконалено засоби планування розвитку туристичних підприємств та 
підприємств сільського зеленого туризму; удосконалено організаційно-

управлінські засади управління розвитком туристичних підприємств та 
підприємств сільського зеленого туризму шляхом ідентифікації сутнісних 

характеристик сфер їх відомчої підпорядкованості; наявності спільних та 
відмінних інституційних регуляторів та механізмів, впровадження маркетингових 

інновацій; удосконалено визначення особливостей ресурсного потенціалу 

вітчизняних туристичних підприємств для пізнавального туризму національного й 

міжнародного рівня, а також можливостей розвитку сільського зеленого туризму; 

удосконалено організаційні засади впровадження системного управління та 
контролінгу у функціонування туристичних підприємств та підприємств 

сільського зеленого туризму. 

 

5.5. Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 

 

Усього протягом 2018 року випущено 46 (54 томи) наукових видань, 

засновником яких є ХДУ, та 40 збірників тез і матеріалів конференцій. Викладачі 
видали 10 монографій із грифом ученої ради університету, 1 монографію та 16 

розділів монографій за кордоном, 38 розділів монографій, 1 навчальний посібник з 
грифом МОН України,  90 посібників, опубліковано 55 статей у наукометричній 

базі даних Scopus та 26 статей у наукометричній базі даних Web of Science, 310 

статей у наукових фахових виданнях України категорії «В», 82 – у закордонних 

виданнях, 781 - у інших виданнях.    

Херсонський державний університет є засновником 13 наукових фахових 

видань:  

- збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (гол.редактор – 

д.пед.н., проф. Співаковський О.В.); 
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-  журнал «Чорноморський ботанічний журнал» (гол. редактор – д.б.н., 

проф. Ходосовцев О.Є.); 

- науковий вісник ХДУ. Серія: Економічні науки (гол.редактор – д.е.н., проф. 

Шашкова Н.І.); 
- науковий вісник ХДУ. Серія: Перекладознавство та міжкультурна 

комунікація (гол.редактор – д.філол.н., проф. Бєлєхова Л.І.); 
- збірник наукових праць (педагогічні науки) (гол.редактор –                     

д.пед.н., проф. Федяєва В.Л.);  

- збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)»  

(гол.редактор – д.філол., проф. Ільїнська Н.І.); 
- науковий вісник ХДУ. Серія «Юридичні науки»  (гол.редактор – д.ю.н., 

проф. Саінчин О.С.).  

- науковий вісник ХДУ. Серія: Психологічні науки (гол.редактор – 

д.психол.н., проф. Блинова О.Є.);  

- науковий вісник ХДУ. Серія: Географічні науки (гол.редактор – д.геогр.н., 

доц. Пилипенко І.О.); 

- науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» (гол.редактор – д.філол.н., проф. 

Олексенко В.П.);  

- журнал «Судова та слідча практика в Україні» (гол.редактор –                                   

д.ю.н., проф. Саінчин О.С.); 

- збірник наукових праць «Природничій альманах (серія біологічні науки)» 

(гол.редактор – д.б.н., проф. Зав’ялов В.П.).                                    

- електронний історичний журнал «Skriptorium Nostrum» (гол.редактор – 

д.і.н., проф. Андрєєв В.М.). 

У 2016 році в міжнародній базі Index Copernicus індексувалися 11 видань. 

Станом на грудень 2018 р. за 2017 рік  проіндексовано лише 5 видань 

університету, серед яких:   

-  збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (ІСV 2017: 82,6); 

-  журнал «Чорноморський ботанічний журнал» (ІСV 2017: 60,88); 

-  науковий вісник ХДУ. Серія: «Лінгвістика» (ІСV 2017: 49,83); 

-  збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» (ІСV 2017: 

48,27); 

-  науковий вісник ХДУ. Серія «Перекладознавство та міжкультурна 
комунікація» (ІСV 2017: 44,61). 

Інші фахові наукові видання ХДУ за даними Index Copernicus знаходяться в 

процесі оцінки ICI Journals Master List. 

Здійснено апробацію інформаційно-аналітичної системи «Наукова та 

науково-технічна діяльність університету», розробленої співробітниками 

кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики   

У тестовому режимі запущено систему «Публікації Херсонського 

держаного університету», (авторська програма Співаковського О. В.,    Вінника 
М. О., Полторацького М. Ю., Тарасіч Ю. Г., Лубчук А. О., Круглика В.С.). 
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Система дає можливість відстежувати публікаційну активність ХДУ за 

показниками наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Google Scholar, 

Semantic Scholar та інш. 

 

 5.6. Конференції, наукова робота студентів та молодих учених 

 

Наукові заходи 

У 2018  році в університеті проведено 59 наукових та науково-практичних 

конференцій, серед них міжнародного рівня – 11, усеукраїнського – 29  та 
регіонального – 19. 

 

Кількість наукових заходів, проведених у ХДУ  

протягом 2018 року 

Конференції, семінари 2017 2018 

Міжнародні 9 11 

Усеукраїнські 28 29 

Регіональні 10 19 

Усього проведено 47 59 

 

У 2018 році Херсонський державний університет отримав фінансування від 

Міністерства освіти і науки України на проведення міжнародної наукової 
конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної 
стратегії збереження рослин» у розмірі 10 000 грн. 

25–26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету 

відбувся Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з В.О. 

Сухомлинським». У роботі форуму прийняло участь близько 200 освітян з різних 

регіонів України. 

 

Наукова робота студентів та молодих учених 
 У 2018 році у ХДУ продовжувало діяльність Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених. Студенти вишу брали активну участь у 

науково-дослідній роботі. 
Участь студентів у науково-дослідній роботі 

Назва Усього по 

університету 

Кількість студентів 

Проблемні групи 94 1316 

Наукові гуртки 6 119 

Науково-дослідні 
роботи кафедр 

34 667 

Науково-дослідні 
лабораторії 

25 327 
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Зокрема, науково-дослідною роботою в наукових об`єднаннях 

(проблемних групах та наукових гуртках) у 2018 році було задіяно 1435 студентів 

університету. 

У 2018 році в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 

60 студентів університету з 16 навчальних дисциплін  і  25 спеціальностей. За 
результатами участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

7 студентів університету стали переможцями, що становить 11,6 % (що на 1,2 % 

більше, ніж у 2017 році) від загальної кількості учасників. З-поміж закладів вищої 
освіти України за кількістю переможців ХДУ посідає 25 позицію.  

Результати участі студентів у ІІ етапі олімпіад такі: 
1 місце – виборов 1 студент зі спеціальності “Хореографія”; 

2 місце – не виборов жоден із учасників; 

3 місце – посіли шестеро студентів з дисциплін “Українська мова і 
література”, “Фізика”, зі спеціальностей “Географія”, “Початкова освіта”, 

“Соціальна робота”, “Хореографія”. 

Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
конкурсними комісіями на факультетах  рекомендовано та направлено − 71 наукову 

роботу студентів за 44 науковими напрямами. 

 Запрошено на підсумкові конференції 26 студентів до 19 вишів України. 

Переможцями і призерами конкурсів стали 23 студенти університету. 

Призерами підсумкових конференцій 2017/18 н. р. стали 23 студентcькі 
наукові роботи за 16 науковими напрямами:  

1. Актуальні проблеми інклюзивної освіти 

2. Гендерні дослідження 

3. Географія 

4. Екологія 

5. Економіка підприємства 

6. Загальна та соціальна психологія 
7. Зварювання 
8. Інженерія програмного забезпечення 

9. Історія та археологія 

10. Міжнародні економічні відносини 

11. Педагогічна та вікова психологія 

12. Переклад 

13. Право 

14. Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання) 

15. Українська мова, література (з методикою їх викладання) 

16. Управління у сфері економічної конкуренції 
Зазначимо, що із 44 галузей знань (спеціальностей),  з яких проводиться 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, студенти  ХДУ мають 

перемоги протягом трьох років із галузей: 

 «Актуальні проблеми інклюзивної освіти», 
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 «Гендерні дослідження», 

 «Географічні науки», 

 «Педагогічна та вікова психологія», 

 «Переклад», 

 «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)». 

Уперше за останні п’ять років студенти університету вибороли призові місця 
з таких галузей знань: 

 «Екологія», 

 «Економіка підприємства», 

 «Міжнародні економічні відносини», 

 «Управління у сфері економічної конкуренції», 

 «Загальна та соціальна психологія», 

 «Історія та археологія», 

 «Зварювання», 

 «Інженерія програмного забезпечення», 

  «Право». 

Результати участі студентів у ІІ турі конкурсу такі:  
1 місце – посіли 6 студентів з галузей: “Актуальні проблеми інклюзивної 

освіти”, “Гендерні дослідження”,“Географія”,  “Загальна та соціальна психологія”, 

“Історія та археологія”, “Українська мова, література (з методикою їх 

викладання)”. 

2 місце – посіли 7 студентів з галузей: “Гендерні дослідження”, “Переклад”, 

“Загальна та соціальна психологія”, “Екологія”, “Педагогічна та вікова 
психологія”, “ Право”. 

3 місце – посіли 10 студентів з галузей “Гендерні дослідження”, “Економіка 
підприємства”,  “Інженерія програмного забезпечення”, “Міжнародні економічні 
відносини”, “Зварювання”, “Право”, “Романо-германські мови та літератури (з 
методикою їх викладання)”, “Педагогічна та вікова психологія”, “Управління у 

сфері економічної конкуренції”. 

У 2018 році  3 студентів університету стали переможцями ІІ (обласного) 

етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені 
Тараса Шевченка (2 студентів посіли І місце та 1 студент посів ІІІ місце)  та 3 

студенти стали переможцями ІІ (обласного) етапу XIХ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика (1 студент посів І місце, 1 студент посів ІІ 
місце, 1 студент посів ІІІ місце). 

Призером інших інтелектуальних конкурсів та змагань усеукраїнського 

рівня у 2018 році стала 1 студентка ХДУ. 
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Участь студентів у інтелектуальних конкурсах та змаганнях  

Назва конкурсу Кількість 

переможців 

ІІІ Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і 
мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко 

1 

 

 За результатами наукової роботи студенти доповідали на наукових 

конференціях та семінарах різного рівня.  
 У 2018 році студенти ХДУ зробили 943 доповіді, що на 650 менше, ніж у 

2017 році.  
Участь студентів у наукових заходах 

Доповіді на конференціях 2017 2018 

міжнародні 118 104 

усеукраїнські 1179 570 

регіональні 296 269 

Усього 1593 943 

 

 Результати наукових досліджень студентів було висвітлено в 

1258 публікаціях (на 181 більше, ніж у 2017 році), з них 1026 (207,55 др. арк.) – 

самостійно; 232 (30,33 др. арк.) – у співавторстві з викладачами.  

У 2018 році молоді учені університету взяли участь у 205 наукових заходах, 

з яких міжнародного рівня – 84 та 93 заходах усеукраїнського рівня.  

 

Участь молодих учених у наукових заходах 

Рівень 2018 рік 

міжнародні  84 

усеукраїнські 93 

регіональні 28 

Усього 205 

 

У 2018 році молоді учені та аспіранти ХДУ опублікували 191 статтю, 4 

монографії у вітчизняних виданнях, 4 розділи монографій за кордоном і 14 

розділів монографій у вітчизняних виданнях, 20 навчальних посібників. 

Кращим науковцем області за підсумками 2018 року визнано Чмут Анну 

Володимирівну, к. е. н., старшого викладача кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин. Тема дослідження «Гармонізація взаємовідносин учасників 

інтеграції з виробництва молочної продукції в Херсонській області».  

На здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 
2018-2020 роки номіновано Дармостука В.В. – аспіранта кафедри ботаніки; 

Макаренка С.М. – к. е. н., доцента кафедри менеджменту і адміністрування; 

Цюпак І.М. – к. пед. н., старшого викладача кафедри педагогіки дошкільної та 
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початкової освіти. Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених 

призначено Дармостукові Валерію Вікторовичу, аспіранту кафедри ботаніки. 

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2018/19 н. р. 

призначено Тарасіч Юлії Геннадіївні, аспірантці кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики.  

Наукову роботу Воропай Наталії Анатоліївни, к. пед. н., доцента кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти «Формування самоосвітньої 
компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій» висунуто на присудження Премії Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік. 

Кандидатуру Єщук Ольги Михайлівни, д. ю. н., професора кафедри 

адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності висунуто 

на призначення у 2019 році іменної стипендії Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених. 

У 2018  р. розроблено й уведено в дію положення, що регламентують 

наукову діяльність учасників освітнього процесу. Зокрема:  
− Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Херсонського державного університету (наказ від 02.02.2018 №76-Д);  

− Положення про відділ аспірантури та докторантури Херсонського 

державного університету (наказ від 27.04.2018 № 342-Д); 

− Положення про Комісію з питань академічної доброчесності Херсонського 

державного університету (наказ від 02.02.2018 №76-Д); 

− Положення «Про обласний літературно-творчий конкурс «Пам’ять серця» 

імені професора О.В.Мішукова» (наказ від 28.09.2018 № 789-Д); 

− Положення про підвищення кваліфікації і стажування бібліотечних 

працівників Херсонського державного університету та про прийом на стажування 
бібліотечних працівників інших ЗВО (наказ від 05.12.2018 №1013-Д); 

− Положення про аспірантську практику Херсонського державного 

університету (наказ від 05.12.2018 № 1016-Д); 

− Положення  «Про Всеукраїнські олімпіади Херсонського державного 

університету для професійної орієнтації вступників на основі повної середньої 
освіти»(наказ від 05.12.2018 №1018-Д). 

Також розроблено й уведено в дію методичні рекомендації: 
- щодо порядку організації та проведення наукових заходів в університеті; 
- щодо формування особових справ працівників ХДУ 

Розроблено, апробовано й уведено в дію моніторинг діяльності науково-

педагогічного працівника ХДУ, який бере участь у конкурсі на заміщення 

вакантної посади.   

Здійснено апробацію інформаційно-аналітичної системи «Наукова та науково-

технічна діяльність університету», розробленої співробітниками кафедри 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики  
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 5.7. Діяльність наукової бібліотеки університету  

 

Наукова бібліотека є освітнім, науковим, інформаційним та культурно- 

просвітницьким підрозділом університету, що забезпечує творами друку, іншими 

інформаційними матеріалами освітню та наукову діяльність.   

До послуг читачів працюють 5 читальних залів, 2 абонементи, зокрема 2 

галузеві читальні зали, зала каталогів, зала періодичних видань та наукової 
літератури, універсальна читальна зала навчальних та довідкових видань.  

За звітний період до фондів Наукової бібліотеки надійшло 5719 примірників 

документів, найменувань – 3025. З них: книги – 680; періодичні видання: газети 

(комплекти) – 200; журнали (примірники) – 1744; випускні роботи – 1870; 

дисертації – 22.  

У 2018 році було використано 210539,00 грн. бюджетних коштів, з яких: 

- на придбання книг – 11440,00 грн., 

- на передплату періодичних видань – 199099,00 грн.  

Окрім закупівлі книг, джерелами комплектування фонду є дарунки від 

авторів, видавництв, освітніх установ, громадських організацій. За останній рік в 

дарунок до фондів бібліотеки надійшло 743 книги на суму 24480,78 грн. 

Кількість користувачів Наукової бібліотеки, зареєстрованих за єдиним 

читацьким квитком, – 7512. За 2018 рік Наукову бібліотеку відвідало 253755 

читача, книговидача становить 528040 документа.  
За звітній період надано 15070 бібліографічних довідок, за таблицями УДК 

визначено індексів для 1330 документів.  

Репозитарій ХДУ eKhSUIR поповнився 2068 документами. Загальна 
кількість документів у вільному доступі становить 7437, кількість переглядів у 

різних країнах світу склала 268799.  

Основні статистичні показники 

Показники 2017 рік 2018 рік Динаміка Динаміка % 

документів, усього: 5369 7437 2068 38% 

візитів 89560 108938 19378 21% 

переглядів  197361 268799 71438 36% 
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Динаміка наповнення репозитарію за 2017-2018 рр. 

усього документів 

 
Порівняно з 2017 роком наповнюваність репозитарію зросла на 38 %. 

Статистика використання репозитарію за 2017-2018 рр. 

 
Порівняно з 2017 роком використання документів репозитарію зросло на 

36%. 

Репозитарій університету сприяє поширенню наукових робіт викладачів 

університету у світовому науково-інформаційному просторі 
Поширення наукових, навчально-методичних робіт викладачів університету 

на мапі світу за даними eKhSUIR 
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Країни, науковці яких виявили зацікавленість науковими, навчально-

методичними роботами викладачів університету: Україна, Чехія, Білорусь, 

Бразилія, Індія, Молдова, В'єтнам, Сполучені Штати, Аргентина, Японія, 

Туреччина, Франція, Тайвань, Канада, Малайзія, Великобританія, Бангладеш, 

Південна Корея, Пакистан, Італія, Угорщина, Німеччина, Чилі, Боснія і 
Герцоговина, Марокко Камбоджа, Нідерланди Мексика, Індонезія, Домініканська 
Республіка, Ізраїль, Люксембург, Швейцария, Польша, Мозамбік, Грузія, 

Казахстан, Таджикістан, Колумбія, Латвія, Непал. 

За результатами конкурсу, оголошеного МОН, університет має доступ до 

наукометричних баз  даних Web of Science та Scopus. Доступ, передплачений 

Міністерством освіти і науки, надається зі всіх IP – адрес університету і діє до 

червня 2019 року. 

За допомогою інструментів баз даних маємо можливість відстежувати 

наукометричні показники науковців університету. 

 

Наукометричні показники науковців ХДУ за даними  

Web of Science 2018 рік 

 
Порівняно з 2017 роком кількість публікацій науковців університету в 

виданнях що індексуються в Web of Science зросла на 28 %. 
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Загальні наукометричні показники науковців ХДУ  

за даними Web of Science з 1976 року 

(станом на грудень 2018 року) 

 
За останні роки спостерігається позитивна динаміка кількісних показників 

публікаційної активності та цитованості робіт науковців ХДУ. Загальна кількість 

робіт у WoS 243 документи.  
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Розподіл наукових робіт викладачів університету у НМБД Scopus 

за галузями знань. 

 
Найбільше в базі даних Scopus представлені роботи з комп’ютерних наук – 

39,4 % від загальної кількості робіт викладачів (99 робіт), з сільськогосподарських 

та біологічних наук – 21,1% (53 роботи), з математики – 10,0 % (25 робіт). 
З квітня 2018 року університет передплатив доступ до інформаційних 

ресурсів багатофункціональної пошукової платформи EBSCOhost вартістю 99000 

грн. Доступ до бази даних значно покращив інформаційне забезпечення наукового 

та освітнього процесів в університеті. 
З червня 2018 року укладено договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат» (без 

фінансових зобов’язань) з метою виявлення академічного плагіату в наукових 

роботах. За звітній період через сервіс Unicheck перевірено 271 документ 
(дисертацій 3, статей 268), через сайти відкритого доступу 158 документів. Така 
робота сприяє академічній доброчесності в університеті. Спільно з кафедрою 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики у тестовому 

режимі запущено систему «Публікації Херсонського державного 

університету», (авторська програма Співаковського О. В., Вінника М. 

О., Полторацького М. Ю., Тарасіч Ю. Г., Лубчук А. О., Круглика В.С.). 

Автоматизована система дає можливість відстежувати публікаційну активність 
ХДУ за показниками наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Google 

Scholar, Semantic Scholar та інш. Керівник проекту Вінник М.О. Працівники 

Наукової бібліотеки здійснюють збір та перевірку даних для системи.  
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Продовжується робота зі створення Усеукраїнської реферативної бази 

даних «Україніка наукова». Реферовано 2025 статей з періодичних наукових 

видань ХДУ.   

Ведеться інформаційний супровід підвищення якості наукових фахових 

видань університету. Спільно з відділом інтелектуальної власності здійснено 

моніторинг періодичних видань університету.  

Упродовж року надаються консультування викладачам та студентам ХДУ 

щодо можливостей НМБД Web of Science, Scopus та бази даних Ebsco host. 

Здійснюється інформування науковців та викладачів щодо вебінарів, 

організованих компанією Clarivate Analytics про інструменти Web of Science.  

Розроблені презентації про створення авторських профілів в ResearsherID 

(Thomson Reuters), ORCID, Google Академія, Scopus для онлайн-сервісу 

«Публікації Херсонського державного університету». Надавались консультації 
щодо реєстрації в системах ідентифікації авторів.  

У 2018 році продовжувалась науково-бібліографічна діяльність. Складено 

бібліографічні покажчики, що отримали гриф затвердження вченої ради 

університету: 

1. Херсонський державний університет на сторінках преси. 

2. Покажчик фонду рідкісних та цінних видань Наукової бібліотеки ХДУ.  

Також було складено рекомендаційні покажчики літератури: 

1. Соціальна політика і соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. 

2. Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення. 

3. Агресія і насильство в сучасній реальності.  
Усі покажчики представлено на веб-сторінці Наукової бібліотеки у розділі 

«Ресурси (Видання Наукової бібліотеки)». 

– Наукова бібліотека ХДУ веде активну роботу в царині бібліотечної справи. 

Директор Наукової бібліотеки є членом НМК сектору вищої освіти НМР 

Міністерства освіти і науки України. Науковою бібліотекою ХДУ, що є 
методичним центром бібліотек ЗВО м. Херсона, в рамках підвищення кваліфікації 
проведено консультаційно-практичні заняття з питань організації роботи в 

бібліотеках освітніх закладів міста.  
– На базі Наукової бібліотеки ХДУ проведено стажування для бібліотечних 

працівників Херсонського національного технічного університету (10-14 грудня 
2018). 

Для розвитку творчої ініціативи, формування професіоналізму та 
стимулювання інноваційних процесів бібліотекарі постійно підвищують свою 

кваліфікацію. 10 працівників Наукової бібліотеки пройшли навчання в Центрі 
післядипломної освіти Херсонського державного університету та отримали 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» (з 19.12.2017 по 02.07 2018).  

Культурно-просвітницька робота Наукової бібліотеки – це система заходів, 

спрямованих на формування у студентів національної свідомості, високих 
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моральних якостей. Книжкові виставки і виставки нових надходжень на всіх 

пунктах видавання літератури всебічно розкривають багатство книжкових фондів 

Наукової бібліотеки університету. Підготовлено та презентовано понад 215 

книжкових виставок та переглядів, проведено 6 масових заходів. 

Здійснено реорганізацію приміщень Наукової бібліотеки. Прийнято активну 

участь у проектуванні коворкінг-зали та конференц-зали НБ ХДУ. Наступний етап 

оснащення меблями та мультимедійним обладнанням.  

У цілому всі напрями діяльності Наукової бібліотеки університету 

забезпечують належний інформаційний супровід розвитку науки в університеті та 
підготовки висококваліфікованих фахівців, створюють умови для формування у 

студентів навичок самостійної роботи, творчого, активного мислення, свідомого 

ставлення до своєї майбутньої професійної діяльності, а також вихованню 

активної професійної і громадської позиції та високої духовності. 
 

5.8. Діяльність народного зразкового музею історії університету 

 
За звітний період у народному зразковому музеї історії ХДУ було проведено 

65 екскурсій для студентів університету та учнів ЗОШ м. Херсона та області, які 
відвідало 748 студентів та 129 учнів.  

Понад 200 гостей завітало до  музею історії ХДУ, для яких проведено 26 

екскурсій. Зокрема, музей відвідали гості із закордону: учасники освітнього 

проекту «Навчання без кордонів» (учні ліцею м. Ізмір, Туреччина); учасники 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренесансу в 

Литві (1918-2018): українсько-литовські паралелі»; випускниця Алабамського 

університету (США), волонтер «Корпусу Миру» Вітні Крайвенц та ін. 

До того ж  музей відвідали: О.В. Сухомлинська  – головний науковий 

співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. 

В.О.Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, а також доктори наук, професори з Дрогобича, Києва,  Львова,  
Миколаєва,  Ніжина, Одеси, Полтави, Харкова та Чернівців.  

В музеї було проведено 20 виховних заходів до різних пам’ятних дат, які 
відвідало близько 700 осіб. 

Доброю традицією вже стало привітання в музеї викладачів-ювілярів. Такі 
зустрічі було організовано: до  80-річчя керівника народного вокально-хорового 

колективу факультету української філології та журналістики Г. Гук; до 80-річчя 

кандидата біологічних наук, доцента М. Шеврякова; до 70-річчя мистецтвознавця, 

доцента кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Н. Постолової; до 70-річчя 

кандидата філологічних наук, доцента Н.Чухонцевої; до 55-річчя заслуженого 

художника України О. Гоноболіної. 
За звітний пе6ріод в музеї було організовано 13 виставок. Традиційними стали 

виставки: до дня народження університету; до ювілеїв викладачів; до Дня науки; 

до дня Перемоги, тощо. 
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6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 6.1. Реалізація та підготовка міжнародних проектів 

 У 2018 р. ХДУ залучений до роботи у таких грантових проектах: 

- Шведський дослідницький проект «Як був завойованих Схід: на шляху до 

екологічної історії степу» (факультет біології, географії та екології).  
- Cпільний проект разом з європейськими партнерами за програмою 

ERASMUS+ «Створення сучасної магістерської програми з інформаційних 

систем» (факультет комп'ютерних наук, фізики та математики).  

- Американо-український грантовий проект, на підставі Грантової угоди з 
Посольством США в Україні SUP30017GR0148  «Інформаційна війна у 

сучасному медіа просторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для 
молоді» (історико-юридичний факультет).  
-  22М_УЦГЗ Забезпечення ДОТ та психосоціального супроводу клієнтів з 
ТБ 4 категорії (включаючи ВІЛ/ТБ) на амбулаторному етапі лікування». 

Партнери проекту: Deloitte USAID (факультет комп’ютерних наук, фізики та 
математики та соціально-психологічний факультет). 
-  Ґрантовий проект Школа універсального репортера «Медіаполігон» в 

рамках програми Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні (факультет 
української філології та журналістики).  

- Проект «Прогресивне управління університетом» - ХДУ учасник проекту в 

період із жовтня 2017 року по грудень 2018 року, участь у трьох інтенсивних 

тижневих школах у м. Брно, Чеська республіка. 
- Міні-грант від викладачів: Кобця В.М., Кузьміна В.В. на Тиждень коду ЄС. 

Тема: «RoboAdvisor» Автоматизований фінансовий консультант (жовтень 
2018). Заявка схвалена. Міні-грант на проведення отриманий. Звіт 
відправлений. 

- Індивідуальний грант від Кобця В.М. Конкурс на проходження тренінгу для 

підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (листопад 2018) за 
фінансування Агентства розвитку Чехії та Міжнародного Фонду 

«Відродження». 

 У 2018 році відділом міжнародних зв’язків:  

- подано 2 заявки до Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів 

IREX;  

- подано 1 заявку з усіма необхідними документами, аплікаційними формами, 

перекладеними на англійську мову на спільний проект в рамках програми 

Еразмус+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 

Capacity Building in Higher Education) щодо сертифікації ISO 9001 «Design, 

Implementation and Certification of Quality Management System According to 

ISO 9001:2015 Standard Requirements in HEI» (подано заявку Асоціацією 

приватних університетів (Тбілісі Грузія));  

- подано 1 заявку спільно з факультетом економіки і менеджменту та 
Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом на 
програму Жан Моне в рамках Erasmus+;  
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- подано 3 заявки  до Ізраїльського центру міжнародного співробітництва 
МАШАВ на навчальні семінари та курси;  

- подано заявку на International Staff Week, в м.Злінь,Чехія;  

- підготовлена факультетом економіки і менеджменту за підтримки ВМЗ 

спільна заявка, аплікаційні форми на подачу спільно з іноземними 

університетами проекту «Strengthening the Economic, Entrepreneurial and 

Digital skills of migrants refugees  internally displaced persons» на  Еразмус+ 

КА2. Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими 

практиками у галузі вищої освіти;  

- виграно грантову заявку від Інституту з інтеграції суспільства, 
Університету Міннесоти, США  на проведення літньої інклюзивної школи. 

 Відділ міжнародних зв’язків здійснює: 

Пошук міжнародних проектів для можливої участі в них, надання 
консультацій щодо подачі заявок факультетами та відділами ХДУ за 
запитом. 

Інформування факультетів щодо участі у конкурсах на отримання грантів 

Міжнародної Ради Наукових Досліджень і Обмінів (IREX), Програми ім. 

Фулбрайта та інших організацій. Проведення консультацій. 

Інформування викладачів, студентів, співробітників щодо проектів внз-
партнерів та організацій: ІМАНС, «Міжнародного центру з 
працевлаштування, ILC», Торгово-промислової палати України, ін. 

Інформування студентів ХДУ щодо можливостей міжнародної програми 

«Work& Travel USA” на основі договору між CCI Greenheart, ХДУ та 
приватним підприємцем К.С. Мартиненком (м. Миколаїв) та іншими 

партнерами: «Українським Клубом Студентського обміну»., 

EXCHANGEUA та можливості стажування в Туреччині від партнерів: 

TAFF, GRANAT. 

Консультації студентам і викладачам щодо участі у конкурсах на 
отримання стипендій в Німецькій службі академічних обмінів DAAD. 

Пошук та опрацювання інформації щодо міжнародних програм стажування 
та навчання, стипендій, грантів, конкурсів, проектів, конференцій, літніх 

таборів тощо для подальшого інформування студентів, викладачів, 

співробітників ХДУ щодо умов програм і їхньої можливої участі в них. 

Розміщення даної інформації на сторінці ВМЗ та в групі «Міжнародна 
діяльність» в соціальній мережі «Facebook». 

Аналіз інформації щодо освітніх програм Еразмус+, Горизонт 2020 та інші. 
Інформування факультетів, надання консультацій (за запитом). 

 

 6.2. Організація та супровід академічної мобільності студентів, 

викладачів, співробітників ХДУ e партнерських навчальних установ та 

інших установах 
ВМЗ здійснює організацію проведення конкурсного відбору, супровід, 

оформлення необхідної документації на направлення на навчання, надає 
консультації, допомагає з оформленням візи (заповнення візових анкет, збір 
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необхідних документів для отримання візи), проводить організаційні збори, 

консультування щодо трансферу, перебування, інструктажі з техніки безпеки. 

У 2017-18, 2018-19 н.р. студенти Херсонського державного 

університету брали участь у:  

- семестровому навчанні в Поморській академії в Слупську - 18 студентів із 4 

факультетів; 

- програмі «Подвійний диплом» - 42 студента із 4 факультетів (22 студента 
факультету дошкільної та початкової освіти, 12 студентів факультету 

іноземної філології, 5 студентів факультету фізики, математики та 
інформатики, 4 студента факультету культури і мистецтв); 

- навчання студентів ХДУ на базі Університету Альпен-Адрія (2 студенти 

факультету іноземної філології, 1 cтудентка факультету студентка 
факультету комп’ютерних наук, фізики та математики, 1 студентка 
факультету економіки та менеджменту); 

- навчання студентки ХДУ в Університеті імені Адама Міцкевича в рамках 

програми Еразмус+. (факультет біології, географії і екології); 
- семестрове навчання в університеті Томаша Бати в Зліні – 1 студентка 
факультету іноземної філології; 

Організаційна підтримка академічної мобільності викладачів та 

співробітників ХДУ: 

- до м. Варшава з метою участі у  Міжнародному проекті «Інноваційний 

університет та лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням»; 

- за програмою обмінів «Studienreise» німецької служби академічних обмінів 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst); 

- короткострокового стажування до Поморської Академії в Слупську; 

стажування за програмою «Visiting professor»; 

- стажування в рамках програми академічного обміну «Erasmus+» на базі 
Університету імені Адама Міцкевича, Познань, Польща; 
- м. Брно (Чеська Республіка) з метою участі у навчальній поїздці з 
інтернаціоналізації в рамках проекту "Прогресивний університетський 

менеджмент”, що реалізується Університетом Масарика та підтримується 
Чеським агентством розвитку; 

- робочого візиту до м. Ченстохова (Польща) до Вищої Школи Лінгвістичної 
та Академії імені Яна Длугоша; 
- візиту до резиденції австрійського посла в Києві з метою участі в церемонії 
нагородження відзнакою Австрійської Республіки пана Тільманна Ройтера; 
- ін. 

 6.3. Міжнародні стажування представників ХДУ у 2018 р.:  

- Стажування за програмою обмінів «Studienreise» німецької служби 

академічних обмінів DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). 

(студенти й аспіранти факультету біології, географії і екології під 

керівництвом доцента кафедри соціально-економічної географії Машкової 
О.В (загалом 16 чоловік); 
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- Міжнародне стажування в межах програми академічного обміну 

«Erasmus+» в м. Познань (доцент, завідувач кафедри біології людини та 
імунології факультету біології, географії та екології Гасюк О.М. та доцент, 
завідувач молекулярної лабораторії факультету біології, географії і екології 
Бесчасний С.П.); 

- Короткострокове стажування в Поморській Академії в м. Слупськ, Польща 
декана факультету іноземної філології Гоштанар І.В;  

- Стажування у Загребській школі економіки та менеджменту доцента доцент 
кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної 
діяльності, помічника декана юридичного факультету з наукової роботи 

О.Ю. Волкович: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Польща та Україна – 

культурний та мистецький простір», м. Слупськ, Польща (доцент, заступник 

декана з навчально-методичної роботи та практик факультету культури і 
мистецтв Корнішева Т.Л., завідувач кафедри інструментального виконавства 
факультету культури і мистецтв , заслужений працівник культури України, 

професор Марцинковський С.Л. та старший викладач кафедрі 
інструментального виконавства факультету культури і мистецтв 

Марцинковська І.М.); 

- Закордонне стажування та викладацька діяльність у Поморській академії як 

професора-візитера (професор, декан педагогічного факультету Петухова 
Л.Є.); 

- Стажування у міжнародній програмі підвищення кваліфікації 
«Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні та 
соціально-психологічні виміри» в Католицькому Люблінському університеті 
Іоанна Павла II. Люблін, Польща (професор кафедри практичної психології 
соціально-психологічного факультету Шебанова В.І., доцент кафедри 

практичної психології соціально-психологічного факультету Казібекова 
В.Ф.)  

- Участь у міжнародному проекті «Освіта без кордонів». м. Ефес, Туреччина. 
(заступник декана з ОВРП факультету іноземної філології Цапів А.О., 

студенти факультету іноземної філології). 
- Дні культури Херсонщини у Литві – 2018 (професор кафедри вокалу та 
хорових дисциплін факультету культури і мистецтв, Народна артистка 
України Лелеко Н.В.; професор кафедри вокалу та хорових дисциплін 

факультету культури і мистецтв,, Народний артист України  Ширінський 

Х.Г.; провідний концертмейстер кафедри вокалу та хорових дисциплін 

факультету культури і мистецтв Кісельникова І.М.) 

- Стажування у Варненському вільному університеті імені Чорноризця 
Храбра (професор, завідувач кафедри культурології факультету культури і 
мистецтв Лимаренко Л.І.) 
- Міжнародне науково-педагогічне стажування на базі Економічного 

Університету м. Краків, Польща (доцент кафедри соціальних комунікацій 

факультету української філології та журналістики Юріна Ю.М.)  
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- Стажування за програмою підвищення кваліфікації «Збалансованість 
економіко-правових процесів у суспільстві та бізнес-середовищі в умовах 

глобалізації» в Варненському економічному університеті, м. Варна, Болгарія 
(завідувач кафедри фінансів обліку та підприємства факультету економіки і 
менеджменту Мохненко А.С., доцент кафедри фінансів обліку та 
підприємства факультету економіки і менеджменту Федорчук О.М., доцент 
кафедри менеджменту та адміністрування факультету економіки і 
менеджменту Макаренко С.М.) 

- Робочий візит делегації ХДУ до Університету імені Яна Длугоша (Польща) 
(в.о.ректора ХДУ, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи 

Тюхтенко Н.А., проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної 
роботи та комунікаційних технологій Лаврикова О.В. і декан педагогічного 

факультету професор Петухова Л.Є.) 

- Міжнародний освітній проект «Освіта без кордонів» (заступник декана з 
ОВРП факультету іноземної філології Цапів А.О. та 4 студента 331 групи 

факультету іноземної філології) 
- Інтенсивні тижневі школи у м. Брно, Чеська республіка в рамках проекту 

«Прогресивне управління університетом» (в.о. ректора, проректор з 
навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н.А.; проректор з 
міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних 

технологій Лаврикова О.В.). 

-  Cтажування в Інституті міжнародної академічної і наукової співпраці 
(IIASC), фундація ADD, Духовна академія університету кардинала Стефана 
Вишинського у Варшаві (UKSW) (доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин факультету економіки та менеджменту Федяєва М.С.) 

- Стажування до Центру перспективних досліджень Голокосту імені Джека, 
Джозефа і Мортона Манделя Меморіального музею Голокосту Сполучених 

Штатів Америки (доцент кафедри історії, археології та методики викладання 
історико-юридичного факультету Капарулін Ю.В.) 

 6.4. Організація, проведення заходів на базі ХДУ та участь у 

вітчизняних, міжнародних заходах тощо 

У 2018 р. 

- Підтримка в проведенні заходу в рамках партнерського проекту 

Херсонського державного університету та Запорізького національного 

університету «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, 
сучасне, майбутнє», що проводився у рамках програми науково-дослідного 

проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в 

Україні; 
- Участь у проведенні заходу ІЦЄС при ХДУ «Дня кар’єри ЄС» в рамках 

святкування Дня Європи; 

- Допомога в організації виставки «Україна-НАТО. Формула безпеки за 
ініціативи Міністерства інформаційної політики України, Центру інформації 
та документації НАТО в Україні та Українського кризового медіа центру та 
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лекції командира навчального полку Збройних Сил Литовської Республіки 

Алексеюса Гейжевскіса для студентів ХДУ. 

- Участь в підготовці до проведення зустрічі Першого заступника Голови 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга та 
керівника Херсонської команди спостерігачів Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ в Україні Пітера Чілверса з професорсько-викладацьким складом, 

студентами та співробітниками нашого навчального закладу; 

- Організація лекції для студентів про можливості отримання вищої освіти у 

США та стипендіальні програми уряду США від представника 
Консультативного центру мережі EducationUSA у Києві; 
- участь у прийомі в ХДУ волонтерки Корпусу миру Whitney Cravens, яка 
прибула до Херсона в рамках програми Корпусу миру «Розвиток громад». 

Участь у заходах за межами ХДУ: 

- Участь у сесії проектного планування «Херсонська Європерспектива»; 

- Участь у робочій нараді Координаційної ради проректорів з науково-

педагогічної роботи та міжнародних зв’язків (євроінтеграції); 
- Участь у науково-методичному семінарі «Інтернаціоналізація освітньої 
діяльності закладів вищої освіти в Україні» в Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка; 
- Участь у презентації україно-литовської платформи для співпраці між 

організаціями України та Литви з метою реалізації спільних проектів 

(вересень 2018); 

- Участь у презентації відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС у м. 

Херсоні від делегації Представництва Європейського Союзу в Україні, 
презентація діяльності ВМЗ та ІЦЄС при ХДУ; участь у тренінгу «Мова 
грантових заявок і тендерів: як зрозуміти донора?»; 

- Участь у науково-методичному семінарі «Інтернаціоналізація освітньої 
діяльності закладів вищої освіти в Україні» у Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка. 
- Участь у семінарі «Програми подвійних дипломів в Україні: сучасний стан 

та перспективи реалізації» від Міністерства освіти  і науки України спільно з 
Національним офісом Еразмус + в Україні. 
Організація та проведення презентацій міжнародних програм у галузях 

освіти, науки, культури, спорту  
- Проведення презентації для студентів із представниками 

Міжнародного центру з працевлаштування «АНТЕЙ». 

- Проведення презентації для  студентів із представниками 

«Міжнародного центру з працевлаштування, ILC». 

- Проведення презентації для  студентів з директором компанії GRANAT 

RECRUİTİNG AJANS. 

- Проведення презентації для  студентів та помічників деканів із 
міжнародного співробітництва з представниками компанії TAFF Turizm Ve 

Ticaret Limited Şirketi. 
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- Організація та проведення презентацій  щодо міжнародних програм, 

грантів, стипендій, конкурсів у галузях освіти, науки, культури та спорту (за 
запитом). 

 6.5. Висвітлення міжнародної діяльності університету на web-сайті 
ХДУ 
- Подання інформації для розміщення інформації в розділі новин на 
головній сторінці сайту ХДУ для прес-центру 

- Оновлення веб-сторінки ВМЗ,  Інформаційного центру ЄС при ХДУ, 

Центру польської мови та культури, Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля, 
Центру болгарської мови та культури імені Святих Кирила та 
Мефодія.Оновлення інформації щодо міжнародних програм, грантів, 

стипендій, конкурсів тощо в групі «Міжнародна діяльність ХДУ» в 

соціальній мережі «Facebook». 

 6.6. Візити  іноземних делегацій 
У 2018 р. до ХДУ завітали представники таких країн як Польща, 

Швеція, CША, Литва. 
- Організація візиту в ХДУ американського дослідника зі ступенем 

бакалавра російських та східноєвропейських студій Єльського університету, 

США, здобувача «Стипендії ім. Фулбрайта» English Teaching Assistants (ETA) 

Джосефа Габермана.   
- Участь в організації візиту до ХДУ професора Стокгольмського 

університету та співкерівника гранту з шведської сторони Маца Відгрена, 
наукового співробітника Стокгольмського університету Браяна Кунса та 
ад’юнкта Варшавського університету Марії Захватович в рамках реалізації 
міжнародного проекту «Як був переможений схід: на шляху до екологічної 
історії степів Євразії.  
- Участь в організації візиту до ХДУ командира навчального полку 

Збройних Сил Литовської Республіки Алексеюса Гейжевскіса та заступника 
аташе з питань оборони Посольства Литовської Республіки в Україні 
Міндаугаса Бабонаса.  
- Організація візиту до ХДУ ректора Державного східноєвропейського 

університету у Перемишлі Павла Трефлера та головного бухгалтера 
східноєвропейського університету у Перемишлі Єжи Узємбло.  

- Участь в організації візиту до ХДУ співробітників Варшавського 

університету Барбари Суднік-Войциковської та Марії Захватович в рамках 

міжнародного проекту «Як був переможений схід: на шляху до екологічної 
історії степів Євразії (угода №03-51 від 21.10.2013 р.). 

- Організація візиту до ХДУ Алексеюса Гейжевскіса та Міндаугаса 
Бабонаса – командира навчального полку Збройних Сил Литовської 
Республіки та заступника аташе з питань оборони Посольства Литовської 
Республіки в Україні. 
- Мирослава Паталона - хабілітований доктор, професор, декан 

факультету соціальних наук академії Поморської в Слупськ (Польща); 
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- Тадеуша Осуха – професор Інституту неофілології Поморської 
Академії в м. Слупськ (Польща); 
- Делегації з Прибалтики (Вітаутас Йокубаускас – старший науковий 

співробітник, Клайпедський університет; Егідіус Папечкіс – докторант 
Клайпедського університету; Гінтаутас Якштіс – докторант Клайпедського 

університету; Маріус Сметона – викладач, Інститут прикладної лінгвістики, 

Вільнюський університет; Ігор Копитін – доктор філософії, Національний 

Коледж Оборони); 

- делегації Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (Олександр 

Хуг – Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та ін.); 

- волонтерки Корпусу миру Whitney Cravens (в рамках програми 

Корпусу миру «Розвиток громад»). 

 6.7. Співпраця з закордонними університетами 
- Листування, ведення переговорів, підписання угод про співпрацю, 

здійснення академічного обміну, організація проходження стажування та 
навчання студентів і викладачів, розробка спільних наукових проектів, 

участь у грантових програмах тощо. Пошук нових партнерів. Підписання 

угод про співпрацю. 

Протягом 2018 р. укладені наступні угоди:  
- Угода про створення Консорціуму для поліпшення спроможності системи 

освіти між Краківським економічним університетом (Республіка Польща) і 
ХДУ;  

- Партнерський контракт між Університетом Томаша Бати в Зліні (Чеська 
Республіка) та ХДУ;  

- Договір про міжнародне співробітництво між закладом освіти 

“Гродненський державний університет імені Янки Купали” (Республіка 
Білорусь) та ХДУ;  

- Договір про співробітництво між Вищою Лінгвістичною школою у 

Ченстохова (Республіка Польща) та ХДУ. 

- Угода про наукову та культурну співпрацю між Державним 

Східноєвропейським університетом в Перемишлі (Республіка Польща) та 
ХДУ; 

- Угода про співпрацю між університетом ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова 
(Республіка Польща) та ХДУ; 

- Угода про взаємну допомогу в процесі навчання студентів підписана в 

Слупську між Поморською Академією (м. Слупськ, Республіка Польща) і 
ХДУ (факультет іноземної філології); 
- Університет Олександраса Стулгінскіса (Каунас, Литва); 

У листопаді 2018 р. підписано угоди про співпрацю зі сторони ХДУ з 

наступними університетами: 

- Варшавський університет (Республіка Польща); 
- Вища Школа Туризму і Готельного бізнесу в Гданську (Республіка 
Польща); 
- Клайпедський університет (Литва); 
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- Полонійна Академія в Ченстохова (Республіка Польща); 
- Ташкентський державний педагогічний університет імени Нізамі 
(Узбекистан); 

- Бухарський державний медичний інститут імені Абу Алі Ібн Сіно 

Міністерства охорони здоров'я Республіки Узбекистан. 

 

 6.8. Організація міжнародної діяльності на факультетах ХДУ 
- Пошук в мережі Інтернет,  аналіз інформації про поточні міжнародні 
програми, грантові можливості, стипендії, стажування, конкурси, проекти 

тощо в галузі освіти та науки, культури та спорту для факультетів, кафедр, 

відділів ХДУ. Надання інформації факультетам, консультування. 

- Проведення інформаційних зустрічей із представниками факультетів 

(активом) з метою інформування про діючі програми, гранти, стипендії, 
конкурси, проекти тощо. 

- Організація та проведення зборів на чолі з проректором із міжнародних 

зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій та 
начальником ВМЗ із помічниками деканів із міжнародного співробітництва 
щодо діяльності ВМЗ, заходів, що проводитимуть ВМЗ та ЩЄС при ХДУ; 

інформування про поточні міжнародні програми, конкурси, стипендії, 
стажування, гранти та ін. Координація спільної роботи. 

 

 6.9. Можливості щодо вивчення іноземних мов для студентів та 

викладачів ХДУ 

- Організаційна підготовка та координація проведення занять з польської 
мови професором Інституту неофілології Поморської Академії в місті 
Слупськ (Польща) Тадеушом Осухом для студентів факультету дошкільної 
та початкової освіти, факультету культури та мистецтв, які навчаються і які 
будуть навчатися за програмою «Подвійний диплом» в Поморській Академії 
та студентів, які проходитимуть семестрове навчання на базі ВНЗ-партнера 
(вересень 2018 р.) 

- Організаційна підготовка, координація перебування в ХДУ 

американського дослідника Джосефа Габермана, стипендіата Програми 

академічних обмінів «Стипендії ім. Фулбрайта» протягом року з метою 

опанування методики викладання англійської мови як іноземної на кафедрах 

факультету іноземної філології та проведення гуртків із вивчення англійської 
мови за участю студентів та викладачів, співробітників університету (з 
вересня 2017 р. по червень 2018 р.) 

- Організаційна підтримка проведення курсів англійської мови для 

викладачів університету в контексті виконання стратегії розвитку ХДУ. 

 

 6.10 Діяльність Інформаційного центру Європейського Союзу при 

ХДУ 

За 2018 р.: 
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- Проведення пізнавально-розважального заходу «Святкування Дня 
Святого Валентина в країнах Європейського Союзу» зі студентами 

факультетів ХДУ (Історія виникнення свята. Традиції. Особливості 
святкування у країнах ЄС. Конкурс на найкращу Валентину і т.п.);  

- Проведення пізнавально-розважального заходу «Всесвітній День Поезії» 

для студентів ХДУ; 

- Проведення пізнавально-розважального заходу «Святкування Дня Сміху в 

різних країнах ЄС»;  

- Проведення заходу «День кар’єри ЄС» в рамках святкування Днів Європи в 

Україні 17 травня. Кількість відвідувачів заходу: 433 (згідно реєстрації) – 

студенти, викладачі, молоді підприємці, державні службовці, працівники 

державних підприємств; Кількість партнерів, що були присутні під час 
заходу (загальна) - 32; Паралельно відбувалися: дискусія з командою Team 

Europe в місті Херсоні на тему «Самопрезентація та особиста капіталізація за 
рахунок соціальної комунікації» та 3 тренінги зі складання резюме, публічної 
презентації та інших навичок, які потребують роботодавці: перший - онлайн-

презентація/тренінг  «Як отримати стипендію на навчання за програмами 

Еразмус+. Кроки подачі успішної заявки»; другий - «Виграшне резюме. 1:0 

на Вашу користь» (європейські стандарти, Tom Hunt), третій - «Виробниче 
стажування у Німеччині або чого очікує від українських студентів 

європейський ринок праці». На цих тренінгах студенти ознайомилися з 
програмою Еразмус+, зокрема з академічною мобільністю (міжнародна 
кредитна мобільність для студентів, викладачів та адміністративного 

персоналу ЗВО Erasmus+ ICM та спільні магістерські програми Erasmus 

Mundus Joint Master Degrees), умовами участі, критеріями відбору до 

програм; найпоширенішими помилками при складанні резюме, отримали 

поради щодо успішної його підготовки; ознайомилися з німецькою 

стипендіальною програмою, досвідом реалізації, навичками, які цінуються 
зараз та будуть цінуватися у майбутньому, на недоліках у професійній 

підготовці/skill gap, human capital index;  ефективним управлінням 

часом/дизайном-мислення; ринком праці, трендами, навичками для 

виживання; в цілому про роботу закордоном, що треба знати та на що треба 
зважати. 

- координаційна підтримка по проведенню 25-ї ювілейної сесії проекту 

Представництва ЄС в Україні EU Study Days in Ukraine (Єврошколи) в м. 

Херсон.  

- координаційна підтримка по проведенню Брейн-рингу для студентів 

Херсонських ЗВО на європейську тематику. Організатором та ініціатором 

інтелектуального заходу виступило Представництво Європейського Союзу в 

Україні; 
- Проведення циклу освітніх заходів «День знань у країнах Європейського 

Союзу» на базі Інформаційного центру ЄС при ХДУ для студентів-

першокурсників факультетів університету. Проведення екскурсій центром, 

знайомство з діяльністю ВМЗ та центру, інформування щодо поточних 
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міжнародних програм, конкурсів, грантів, стипендій, ін., проведення 
вікторини про ЄС та День знань у країнах ЄС, презентація веб-сторінки 

центру, групи в соціальній мережі, показ відеоролику про створення ІЦЄС 

при ХДУ Загалом за вересень-листопад 2018 р. було проведено 33 екскурсії 
для 46 груп студентів-першокурсників.); 

- Проведення пізнавально-розважального заходу «Європейський день мов» зі 
студентами ХДУ; 

- Проведення пізнавально-розважального заходу «Хелловін та День всіх 

Святих» серед студентів ХДУ; Проведення вікторин, конкурсів, ігор. Показ 
відео матеріалів про свято; 

- Проведення пізнавально-розважального заходу «Традиції святкування Дня 
студента в країнах ЄС. Студенти  ЄС і України. Схожість і відмінність. 
Проведення вікторин, конкурсів, ігор;   

- Проведення пізнавально-розважального заходу «Всесвітній день привітань» 

для студентів ХДУ; 

- Проведення пізнавально-розважального заходу: «Різдвяні свята в країнах 

Європейського Союзу. Традиції, звичаї». 

Участь у заходах за межами ХДУ: 
- Участь у робочій нараді Координаційної ради проректорів з науково-

педагогічної роботи та міжнародних зв’язків (євроінтеграції); 
- Участь у Презентації відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС від 

делегації Представництва Європейського Союзу в Україні. Презентація 
діяльності Інформаційного центру ЄС на базі Херсонського державного 

університету;  

- Участь у тренінгу для громадських організацій «Мова грантових заявок і 
тендерів: як зрозуміти донора?» (Тренерка: Вікторія Талашкевич, експертка 
ініціативи Представництва ЄС Team Europe (Кропивницький); авторка та 
співавторка проектів, грантованих Британською Радою в Україні, 
Чорноморським Фондом Регіонального Співробітництва, Фондом "Євразія" 

та Фондом "Відродження", а також Посольством США в Україні та іншими 

донорами. 

За 2018 р.  

- Участь у Першому Форум мереж ЄС у Києві  
- Участь у публічній дискусії «Відверто про Україну і ЄС. Як бачать 
євроінтеграцію херсонці?», за організації Центру «Нова Європа» та Фонду 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; 
- Участь у презентації україно-литовської платформи для співпраці між 

організаціями України та Литви з метою реалізації спільних проектів; 

 

Протягом року ІЦЄС при ХДУ здійснював наступні заходи: 

1. Співпраця з ХОДА, Торгово-промисловою палатою, громадськими 

організаціями,  бібліотеками, т.п. щодо організації спільних заходів. 

2. Презентація серед відвідувачів фотовиставки «Херсонський державний 

університет - Європейський Союз. Співдружність». 
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3. Проведення кураторських годин на базі Інформаційного центру ЄС при 

ХДУ (за запитом). 

4. Оновлення (доповнення) та поширення інформації про діяльність центру, 

списку доступної літератури, новин, відео матеріалів центру; пунктів меню: 

гранти, конкурси, стипендії, тощо на веб-сторінці Інформаційного центру 

ЄС при ХДУ та соціальній мережі Facebook у групі «Міжнародна 
діяльність ХДУ». Оновлення списку доступної літератури, що надходить із 
Люксембургу, Брюсселю та Києва. Поширення інформації, оголошень, 
буклетів про Інформаційний центр ЄС при ХДУ. Інформування 
університетського прес-центру про діяльність Інформаційного Центру ЄС, 

залучення усіх бажаючих до співпраці (СМІ тощо). 

5. Надання студентам необхідної інформації, літератури, матеріалів тощо 

на тематику ЄС, відповідно до їх запиту. 

 

 6.11. Центр польської мови та культури, який функціонує на 

факультеті іноземної філології, що знаходиться в навчально-

методичному кабінеті.  
Викладач Ю.О. Злигостєва, асистент О.Ю. Савченко. 

№  Назва заходу Термін 

виконання 

1 Проведення виставки літератури Центру для студентів 

першого курсу Філологія (англійська мова та 
література)*. Спеціалізація: польська мова. 

вересень 
2018 р. 

2. - Проведення презентації центру та його діяльності під 

час циклу освітніх заходів «День знань в країнах ЄС» на 

базі ІЦЄС при ХДУ для студентів університету. 

Вересень-

жовтень 

2018 р. 

3. Поповнення бібліотеки Центру методичною літературою 

й наочністю для викладання польської мови. 

Жовтень 

2018 р. 

4. Проведення заходу, присвяченого річниці від дня 

здобуття Польщею Незалежності. 
Листопад 

2018 р. 

5.  Пошук освітніх стипендій, грантів для навчання, 

стажування та практики в Польщі. Інформування 

студентів про дані можливості. 

Протягом 

року. 

6.   Написання «диктанту єдності» з нагоди Міжнародного 

дня рідної мови.  

Лютий 

2018 р.  

7.  Проведення аудиторних занять із польської мови зі 
студентами I-V курсу. 

Щотижня 
протягом 

року. 

8.  Знайомство студентів I курсу із бібліотекою центру. 

Самостійна робота студентів із літературою Центру. 

Поповнення та оновлення електронного каталогу 

бібліотеки Центру. 

Протягом 

року. 

9.   Організація спільних заходів із членами культурно-

національного товариства «Полонія». 

Протягом 

року. 



 69

10.  Налагодження контактів із ЗОШ № 16 та ЗОШ № 11 

м.Херсон, в якій вивчається польська мова. 
Протягом 

року. 

11. Організація та проведення заходу «День Конституції 
Польщі» (разом із членами культурно-національного 

товариства «Полонія»). 

Травень 
2018 р. 

12. Надання інформації ВМЗ для оновлення веб-сторінки 

Центру на сайті ВМЗ. 

Протягом 

року. 

13. Співпраця з співнауковим об’єднанням студентів 

«Актуальні проблеми слов’янської філології».  

Протягом 

року. 

14. Надання інформації ВМЗ для оновлення веб-сторінки 

Центру на сайті ВМЗ. 

Протягом 

року. 

 

 6.12 Центр болгарської культури імені святих Кирила і Мефодія 

№  Назва заходу Термін 

виконання 

1. Проведення презентації центру та його діяльності під час 
циклу освітніх заходів «День знань в країнах ЄС» на базі 
ІЦЄС при ХДУ для студентів університету. 

Вересень-

листопад 

2018 р. 

2. Пошук освітніх стипендій, грантів, програм, конкурсів 

для навчання, стажування та практики в Болгарії, 
розміщення на сторінці ВМЗ, центру та в групі ВМЗ у 

соціальній мережі Facebook. 

Протягом 

року. 

3. Надання інформації ВМЗ для оновлення веб-сторінки 

Центру на сайті ВМЗ. 

Протягом 

року. 

4. Налагодження співробітництва з вишами Болгарії. Протягом 

року. 

5. Поповнення електронного каталогу бібліотеки Центру. Протягом 

року. 

6. Проведення екскурсій центром для студентів ХДУ та всіх 

бажаючих (за запитом). 

Протягом 

року. 

7. Обговорення можливості проведення презентації за 
участю запрошеного представника ВНЗ-партнера для 
студентів ХДУ щодо можливостей навчання, стажування 
в Болгарії або проведення лекцій для викладачів і 
студентів ХДУ за певною темою обміну досвідом. 

Пошук можливостей проведення занять із вивчення 
болгарської мови для студентів ХДУ. 

Протягом 

року. 

8. Активізація співпраці з МГО «Болгари Херсона», 

обговорення можливості проведення спільних заходів, 

курсів із вивчення болгарської мови дистанційно. 

Протягом 

року. 
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7. ІКТ – ІНФРАСТРУКТУРА 

У 2018 році експлуатаційно-технічним відділом було виконано: 

1. Закінчено технічне оснащення та   введення в експлуатацію лабораторії 
робототехніки. 

    

   
2. Розроблений проект та технічне переоснащення локальної 
комп’ютерної мережі корпусу № 1 та аудиторного корпусу – актової зали. 

3. Проведений ремонт та реконструкція комп’ютерного кабінету  ауд.501. 

Створена спеціалізована начальна аудиторія з вивчення архітектури 

комп’ютера – музей комп’ютерної техніки. 

 

   
4. Технічне оновлення  університетської конференц-зали ауд.256. 
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5. Проведена модернізація комп’ютерів в ауд. 501, 506, 510, 511. 

6. Виконані роботи з удосконалення технічної бази та її технічного 

обслуговування, а саме: 
- відремонтовані 211 одиниць комп’ютерної техніки; 

- заправлено 176 картриджів для принтерів; 

- обслуговано та відремонтовано 247 несправностей локальної мережі та 
телефонних точок; 

- обслуговано 48 масових заходів ХДУ. 

 Інформаційно-обчислювальним центром здійснено за 2018 рік 

1. Придбано програмне забезпечення Microsoft Windows Server Standard 

та Microsoft Visual Studio. Установка, налаштування та постійне 
адміністрування даного програмного забезпечення 

2. Придбано антивірусне забезпечення Eset Secure Business. Установка, 
налаштування  та постійне адміністрування даного програмного 

забезпечення.  

3. Придбано  декілька серверів, в тому числі, контролер домену та сервер 

для резервного копіювання.  

4. Придбано керовані комутатори. Підключення, налаштування та 
підтримка даного обладнання.  

5. Аналіз функціонування та розвитку, впровадження змін до 

інформаційно-аналітичної системи ІАС та системи звітності CrystalReports, у 

тому числі всі оновлення, пов'язані зі змінами законодавства. 
6. Підтримка і розвиток сайту університету, консультування 
відповідальних осіб з приводу роботи з функціоналом сайту. 

7. Контроль та підтримка працездатності локальної мережі університету. 

8. Підтримка працездатності магістральних каналів зв’язку (Інтернет), 
робота з провайдерами. 

9. Профілактика серверного обладнання, забезпечення стійкої та 
стабільної роботи поштових сервісів. 

10. Розробка, розгортання та адміністрування (конфігурація, 

обслуговування, оптимізація, архівація) баз даних та файлових масивів 

інформації. 
11. Встановлення та налаштування програмного забезпечення на 
комп'ютерах користувачів. 

12. Супровід конференцій відео трансляцією. 
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13. Реєстрація та облік користувачів мережі університету. Підтримка 
користувачів, консультації по роботі з програмним забезпеченням. 

14. Реєстрація, консультування та налаштування доступу до розрахункових 

листів співробітників. 

15. Підтримка функціонування репозиторію «Бібліотека». 

16. Забезпечення та проведення виробничої практики студентів СВО 

Бакалавр та СВО Магістр   спеціальності „Інформатика”. 

17.  Адміністрування ЄДЕБО, реєстрація користувачів, розробка 
документації (до 10.18). 

18.  Впровадження у відділах та факультетах онлайн-клієнта для роботи з 
ЄДЕБО (до 10.18). 

19.  Технічна підтримка у питаннях замовлення дипломів, додатків до 

дипломів європейського зразка, студентських квитків, навчання операторів 

ЄДЕБО (до 10.18). 

Відділом  академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури за 

2018 рік  

Здійснено:  

1. підтримка та адміністрування ресурсів: 
1.  Сайт дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» 

(ХВУ).  Адреса ресурсу: http://dls.ksu.kherson.ua 

2. Система дистанційного навчання «KSU Online». Адреса ресурсу: 

http://ksuonline.ksu.ks.ua 

3. Web-сервіс для побудови зворотного зв'язку «KSU Feedback». Адреса  
ресурсу: http://feedback.ksu.ks.ua 

4. Інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та  
програмування» для вищих навчальних закладів. Адреса ресурсу: 

http://weboap.ksu.ks.ua 

5. Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи. 

Адреса ресурсу:  http://srw.ksu.ks.ua 

6.  Сайт збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті». 

Адреса ресурсу: http://ite.kspu.edu 

7. Сайт збірника наукових праць «Чорноморський ботанічний журнал». 

Адреса ресурсу:  http://cbj.kspu.edu 

8. Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія: 

«Лінгвістика». Адреса ресурсу:  http://linguistics.kspu.edu 

9. Сайт збірника наукових праць «Південний архів» (Філологічні науки). 

Адреса ресурсу:  http://sa.kspu.edu 

10. Сайт збірника «Природничий альманах» (Біологічні науки). Адреса 
ресурсу:  http://na.kspu.edu 

11. Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum. Адреса ресурсу:  

http://sn.kspu.edu 

12. Сайт збірника наукових праць «Інформаційні технології в економічних 

дослідженнях» Адреса ресурсу: http://iter.kspu.edu 
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13. Мультимедійний програмно-методичний комплекс «Віртуальна 
біологічна лабораторія». 

14. Web-мультимедіа енциклопедія вивчення курсу« Історія педагогіки». 

Адреса ресурсу: http://webhp.ksu.ks.ua 

15. Web-мультимедіа енциклопедія «Вільям Шекспір та Ренесанс». Адреса 
ресурсу: http://shakespeare.ksu.ks.ua 

16. Web-мультимедійна енциклопедія «Дискретна математика». Адреса  
ресурсу: http://dmath.ksu.ks.ua 

17. Інтегроване середовище вивчення курсу «Аналітична геометрія» для  

вищих навчальних закладів 

18. Дистанційний курс «Цитологія» з нормативної частини циклу дисциплін  

природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів біології. Адреса 
ресурсу:  http://dls.ksu.kherson.ua/cytology 

19. Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої  
педагогічної освіти.  Адреса ресурсу: http://dl.ksu.ks.ua 

20. Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко-

математичних дисциплін нормативної частини.  Адреса ресурсу: 

http://economics.sledux.ksu.ks.ua 

21. Web-мультимедіа енциклопедія вивчення курсу «Історія загальної та 
дошкільної   педагогіки». Адреса ресурсу: http://izdp.ksu.ks.ua 

22. Web-мультимедіа енциклопедія вивчення курсу «Фрьобель  педагогіка». 

Адреса ресурсу: http://froebel.kspu.edu 

23. Сайт програмних модулів для імітаційного моделювання економічних 

процесів 

24. Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор  алгоритмів 

пошуку та сортування» 

25. Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: 
Алгебра, 7 клас» 

26. Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: 
Алгебра, 8 клас» 

27. Створення поштових скриньок для студентів  та викладачів у сервісі 
електронного листування Office 365 

28. Адміністрування Каналу KSU1917 університету на Youtube. Адреса 
ресурсу: http://www.youtube.com/ksu1917  

29. Фотогалерея «KSU Community». Адреса ресурсу: 

http://community.ksu.ks.ua  

презентаційні матеріали та поліграфія 

2.1. Створення, редагування та оформлення презентацій про діяльність 
університету. 

2.2. Розробка та редагування дизайну. Робота з фото зображеннями, розробка  
банерів, анімованих заставок, інфографіки, рекламних роликів, знаків, 

емблем, логотипів, WEB-дизайн 

2.3. Створення рекламних проспектів, буклетів, флаєрів, оформлення  

програмних засобів. 
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2.4. Виготовлення шаблонів, візитівок, поздоровлень, об’яв, та іншої 
поліграфічної продукції, співпрацювання з типографією ХДУ 

 2.5. Розробка рекламних матеріалів, презентаційних пакетів ХДУ. 

2.6. Створення флеш-роликів – привітання з новим роком для ректората 
проректора за профілем  

2.7. Підготовка флаєрів та сертифікатів для STEM-школа 
   3. Відео та фотозйомка 

3.1. Монтаж, редагування, конвертація відеоматеріалів та робота з фото 

обробкою Надання прес службам фото-відео матеріалів для висвітлення 

заходів в ХДУ. 

3.2. Участь в заходах: міжнародні зустрічі, делегації, посли і т.д.   

3.3. Участь в проведенні: конференцій, турнірів, семінарів, олімпіад, 

виставках, акціях, фестивалях, змаганнях, ювілеях, суботніх школах, 

захистах дипломів та дисертацій, день відкритих дверей і т.д. 

3.4. Робота з архівами фото-відео матеріалів: додавання, вилучення, 

сортування 
4. Адміністрування серверів відділу 

5. Керівництво виробничою практикою студентів СВО Бакалавр та СВО 

Магістр   спеціальності „Інформатика”.  

6. Робота над презентацією університету та підвищенням його 

рейтингових показників 
6.1.Підтримка та адміністрування ресурсу publication.kspu.edu 

6.2. Робота з системою U-multirank 
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8. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА 

 

 8.1. Організаційно-виховна робота 
      Соціально-гуманітарна робота охоплює різні види позанавчальної 
діяльності. Серед виховних напрямів Херсонського державного університету 

сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне, 
громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як 

нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають фундамент для 

формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. 

     Виховна робота в Херсонському державному університеті базується на 
основних положеннях Конституції України, здійснюється згідно з 
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом ХДУ, Концепцією національного 

виховання студентської молоді в Херсонському державному університетіна 
2017-23 р. р. та іншими нормативними документами. 

     Гуманітарний відділ координує роботу та тісно співпрацює зі 
студентським парламентом та первинною профспілковою організацією 

студентів. Наші студенти входять до складу  обласної та міської 
студентських рад, де вирішуються нагальні питання. Студентка факультету 

культури та мистецтв Юлія Покидько  є головою обласної студентської ради, 

студент факультету економіки і менеджменту Капушенко Юрій є радником 

мера міста. 
З метою забезпечення оперативності у інформуванні про діяльність 

студпарламенту ХДУ створено сторінку у мережі інтернет: 
Instagram https://instagram.com/students_of_ksu?utm_source=ig_profile_sh

are&igshid=1ookb4wafy57m 

Створено сторінку 14.09 

На сьогодні  
- 170 публікацій  

- 1239 підписників  

- середнє відвідування профілю за тиждень - 360 

- від 500 до 700 переглядів сторіз  
- кількість акаунтів, охоплених з 4 по 10 грудня - 1872 

- перегляди сторінки - 20492 (за тиждень) 

- Аудиторія: переважно стать жіноча (75%). Вік тих, хто переглядає - 

чол. та жін. від 18 до 24 р. (64%), від 13 до 17 р. (17%), від 25 до 34 р. (12%) 

- середня кількість лайків на публікацію - 150 

Facebook https://www.facebook.com/studparlamentksu/ 

- створено сторінку 14.09 

- всього відміток подобається 87 

- на стан від 13.11 до 10.12: охоплення сторінки - 5813, кількість 
переглядів сторінки - 120, нові підписники - 22, нові відмітки "подобається" 

сторінка - 23 

 



 76

 За результатами навчального року (відмінне навчання, наукова 
робота та активна участь у громадському житті) студенти вузу отримали 

наступні стипендії: 6 – Президента України, 1 – Кабінету Міністрів України,                 

1 – Верховної Ради для соціальних категорій,      1 – Верховної Ради України, 

3 – Херсонської обласної ради, 3 – Херсонської міської ради. 

Протягом навчального року на факультетах працюють колективи 

самодіяльної творчості. Серед них – зразковий вокально-хоровий колектив 

педагогічного факультету (худ. керівник – Р.Козян), народний вокально-

хоровий колектив факультету української філології та журналістики (худ. 

керівник – Г.Гук). 

У виші працює Гуманітарна та Художня ради, які вирішують творчі та 
організаційні питання позанавчальної діяльності факультетів. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих 

навчальних закладів» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах, 

наукових установах» протягом року проводилась робота щодо виплати 

стипендій студентам соціальних категорій (збір необхідних документів, 

передача до Дніпровської служби у справах дітей, внесення до єдиної бази 

тощо). Таким чином, станом на грудень 2018 року соціальну стипендію 

отримали студенти за такими соціальними категоріями: 

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 104 студенти; 

 - постраждалі ЧАЕС -  1 студент; 
 - учасники бойових дій  та діти учасників бойових дій - 47 студентів;  

 - діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) або помер внаслідок 

поранення в АТО -  30 студентів; 

 - діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи -  30 студентів; 

 - студенти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені  -  3 

студенти; 

 - внутрішньо переміщенні особи – 33 студенти. 

Впродовж  року фахівці актової зали забезпечували звуковий супровід  

всіх загальноуніверсиетських та факультетських заходів, що проводились  на 
майданчиках вишу (сцена актової зали, хол головного корпусу, навчально-

тренувальний центр, спортивна зала тощо), а також репетиції творчих 

колективів. 

Основні культурно-масові та організаційні заходи: 

1. Заходи, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та 
Героїв Небесної Сотні, 15-28 лютого 2018 р. ( на факультетах); 

2. Зустріч науково-педагогічного колективу і студентської громади 

університету з Міністром молоді та спорту України Ігорем Ждановим, 27 

березня 2018 року, об 11:00, в актовій залі;  
3. Обласний молодіжний захід «Молодь FEST: зроби до здоров’я крок» за 
участю студентів університету, 29 березня 2018 року, о 10:00, на базі ХДУ; 
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4. Зустріч директорів загальноосвітніх шкіл м. Херсона з народним 

депутатом України, першим заступником голови Комітету з питань науки і 
освіти Верховної Ради України О. Співаковським, 30 березня 2018 року, 

о 13:00, у конференц-залі (256 ауд). 

5. Засідання круглого столу з нагоди відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917–1921 років, 23 квітня,  12:00 каб. № 100. 

6. Участь творчих колективів університету у фестивалі мистецтв Обласного 

Палацу молоді та студентів «Молода Україна -2018» – квітень. 

7. Участь студентів-волонтерів університету у відкритті туристичного  

сезону 2018 р. у  с. Республіканець Бериславського району «Кам′янська Січ», 

1 травня 2018 року. 

8. Участь творчих колективів університету у Всеукраїнському фестивалі 
«Червона рута». Відбірковий тур – 5 травня 2018 року. Обласний Палац 

молоді та студентів. 

9. Участь  студентів університету у Всеукраїнському проекті «Школа 
Дебатів», 5 травня 2018 року. М. Херсон, вул. Перекопська, 39-а. 
10. Соціально-патріотичний захід «Ми пам’ятаємо», 4 травня 2018 року,            

9.00 у парковій зоні Херсонського державного університету. 

11. Університетський конкурс краси «Міс Університет – 2018», 22 травня 
2018 року,  17:00,  актова зал, (студпарламент ХДУ, ППС ХДУ, обласна 
студентська рада). 
12. У рамках ХХ Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена 
Таврії» відомий український письменник Юрій Андрухович презентував 

свою нову книгу «Коханці юстиції», 25 травня 2018 року, 12:00, в ауд. 597 (2-

й корпус). 
13. Профорієнтаційний захід на ТРЦ «Фабрика» для абітурієнтів у рамках 

проведення міського заходу до Дня захисту дітей, 1червня 2018 року. 

14. «День знань» – свято для першокурсників, 1 вересня, 11.00, ККЗ   

«Ювілейний». 

15. Участь творчих колективів ХДУ у святкуванні Дня міста, 15 вересня 

Схили Дніпра. 
16.  Обласний захід до Дня працівників освіти України, 3 жовтня 2018 року, 

ККЗ   «Ювілейний».  

17.  Захід присвячений Дню працівника освіти – 5 жовтня 2018 року у холі 
головного корпусу ХДУ. 

18.  Обласний літературно-творчий конкурс «Пам’ять серця» – 11 жовтня 

2018 року. Проект присвячено видатній та яскравій особистості – 

заслуженому діячу мистецтв України, доктору філологічних наук, професору, 

ректору Херсонського державного університету, директору Академічного 

ліцею, видатному вченому і педагогу Олегу Васильовичу Мішукову. 

19.  Презентація стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора 
Пінчука – 31 жовтня 2018 року.  На зустріч завітали студенти старших курсів 

вишу. 
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20.  Фестиваль мистецтв для першокурсників «Дебют», протягом 

листопада-грудня 2018 року. 

21.  2 листопада 2018 року стартувала Всеукраїнська екологічна акція 

«Посади своє дерево». В рамках цього заходу в парковій зоні Херсонського 

державного університету було висаджено понад 50 молодих дерев.  

22.  Студентський флешмоб в рамках святкування 101-ї річниці від дня 
заснування Херсонського державного університету у холі головного корпусу 

нашого вишу – 14 листопада 2018 року. 

23.  Участь студентської молоді до Дня Гідності та Свободи – 21 листопада 
2018 року. 

24.  Участь студентів, викаладачів та співробітників вишу у заходах, 

присвячених річниці Голодомору в Україні, 24 листопада 2018 року.  

25. Конкурс «Ліга сміху» на Кубок ректора ХДУ, 13 грудня 2018 року. 

 

Гуманітарний відділ брав участь в організації таких заходів: 

1. 28 листопада 2018 року в рамках програми «Здай кров - врятуй життя» до 

медпункту Херсонського державного університету завітала спеціалізована 
бригада Херсонського обласного центру служби крові. 
2. 29 листопада 2018 року відбулося відкриття «Університету третього 

покоління – для молодих душею студентів». Цей новий освітній проект 
стартував за безпосередньої ініціативи та підтримки народного депутата 
України Олександра Співаковського. 

3. 29 листопада 2018 року відбулося відкриття спортивного комплексу після 

реконструкції.  
4. Зустріч студентів з радником Міністра інформаційної політики України з 
освітніх програм, Героєм України Володимиром Жемчуговим, 12 грудня 
2018 р., 256 ауд. 

 

    У квітні 2018 року відбувся традиційний фестиваль мистецтв «Молода 
хвиля». Заключний гала-концерт фестивалю – у травні за участі творчих 

колективів Бериславського педагогічного коледжу ім. Беньковського та 
творчих колективів вищих навчальних закладів міста. Відповідно до 

положення  про фестиваль факультети підготували концертні програми та 
брали участь в окремих конкурсах. 

 

Результати фестивалю мистецтв «Молода хвиля – 2018» 

І місце – Факультет іноземної філології. 
ІІ місце – Факультет психології, історії та соціології. 
ІІІ місце – Факультет фізичного виховання та спорту. 

 

     Факультети отримали грамоти у номінаціях, а окремі учасники – у 

вокальному, хореографічному, фрістайл та драматичному конкурсах. 

Призи фестивалю: 
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-  за І місце сертифікат на 5 тисяч гривен від Херсонської філії ПАТ КБ 

«Приватбанк», (керуюча, член опікунської ради ХДУ Бельмега Олена 
Євгенівна),  
- за ІІ місце сертифікат на 3 тисячі гривен та за ІІІ місце сертифікат на 2 

тисячі гривен від Семенчева Ігоря Ігоровича, голови Антонівської селищної 
ради, члена опікунської ради ХДУ, випускника університету. Переможці у 

окремих конкурсах отримали призи від Магазину сучасної комп’ютерної 
техніки «Кібернетика». 

      

 8.2. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота 

 

15 лютого 2018 року студентська команда ХДУ взяла участь у змаганнях  

з шахів за програмою Студентських спортивних ігор Херсонської області 
серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Студенти ХДУ посіли друге місце в 

змаганнях серед дівчат та шосте в змаганнях юнаків. 

24 березня 2018 року в спортивному комплексі ХДУ відбулись відкриті 
особисті змагання ХДУ з техніки пішохідного туризму. Участь у заході взяли 

100 спортсменів, зокрема студенти ХДУ, учні районних туристичних 

організацій та гості з Миколаївської обласної станції туризму. 

27- 29 березня студентська команда ХДУ взяла участь у змаганнях  з 
баскетболу за програмою Студентських спортивних ігор Херсонської області 
серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Студенти ХДУ посіли перше місце в 

змаганнях серед дівчат та друге в змаганнях юнаків.  

29 березня 2018 року в спортивному комплексі ХДУ відбувся 

молодіжний спортивний фестиваль  «Молодь FEST зроби до здоров’я крок». 

Організаторами цих змагань стали студентська рада при Херсонській 

облдержадміністрації та спортклуб ХДУ. До програми фестивалю увійшли 

змагання з міні-футболу, стрітболу та мікс-волейболу. Участь у заході 
прийняли 200 студентів навчальних закладів Херсонської області. 

03-06 квітня студентська команда ХДУ взяла участь у змаганнях  з 
футболу за програмою Студентських спортивних ігор Херсонської області 
серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Команда ХДУ посіла третє місце. 

24- 25 квітня студентська команда ХДУ взяла участь у змаганнях  з 
легкої атлетики за програмою Студентських спортивних ігор Херсонської 
області серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Студенти ХДУ посіли перше 
місце в змаганнях серед дівчат та п’яте в змаганнях юнаків.  

16 травня 2018 року в аудиторії № 266 ХДУ відбулась студентська 
конференція спортивного клубу ХДУ. Серед учасників конференції були 

представники всіх факультетів вишу. Мета проведення заходу – 

впровадження нових форм фізичного виховання в університеті. За 
підсумками конференції вирішено провести моніторинг уподобань 
студентської молоді щодо заміни занять фізичною культурою заняттями 

певними видами спорту за вибором студентів. 
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16 травня студентська команда ХДУ взяла участь у змаганнях  з 
пляжного волейболу за програмою Студентських спортивних ігор 

Херсонської області серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Студенти ХДУ 

посіли перше місце в змаганнях серед юнаків та четверте в змаганнях дівчат.  
25 травня Студмістечком ХДУ у співпраці із факультетом фізичного 

виховання і спорту на відкритому майданчику університету проведено 

студентські змагання з волейболу серед гуртожитків ХДУ. 

01 червня в парковій зоні ХДУ проведено Всеукраїнський забіг «Зелена 
миля 2018». Захід організовано з нагоди відзначення дня заснування 
Міжнародного олімпійського комітету. Студенти, викладачі та працівники 

університету взяли активну участь у підготовці та обслуговуванні забігу. 

Впродовж червня відбулось анкетування студентів університету щодо 

секційної роботи спортклубу ХДУ. За підсумками опитування складено план 

формування і подальшої роботи спортивних секцій ХДУ. 

За результатами анкетування в ХДУ відкриті наступні секції 
с/з 1 

(ігрова 

зала) гімн.зала 

спорт. 

майданчик тренажерна зала 

    парк ХДУ   

Понеділок 

  Кросфіт   Фітнес 
  15.10-16.30   18.10-19.30 

  

Меньшикова 
Н.А.   Меньшикова Н.А. 

                        

                        

                        

Вівторок  

Бадмінтон 

Фітнес (для 

викладачів)     

18.10-

19.30 16.30-17.30     

Попова 
І.В. Гетманська О.М.     

Спортивні 
ігри       

19.30-

20.50       

Третьяков 

О.О.       

 

Середа 

  Кросфіт   Фітнес 
  15.10-16.30   18.10-19.30 



 81

  

Меньшикова 
Н.А.   Меньшикова Н.А. 

                        

                        

                        

Четвер 

Бадмінтон 

Фітнес (для 

викладачів)     

18.10-

19.30 16.30-17.30     

Попова 
І.В. Гетманська О.М.     

Спортивні 
ігри       

19.30-

20.50       

Третьяков 

О.О.       

П'ятниця 

Бадмінтон Фітнес   Кросфіт 
18.10-

19.30 

18.10-19.30 (по 

тижню А)   

15.10-16.30 (по тижню 

Б) 
Попова 
І.В. 

Меньшикова 
Н.А.   Меньшикова Н.А. 

 

11 червня для школярів міста Херсона проведено показово-розважальне 
тренування на скеледромі університету.  

07 вересня студентські команди ХДУ взяли участь у змаганнях  зі 
стрітболу та армрестлінгу в рамках спортивного свята, присвяченого Дню 

фізичної культури та спорту.  

07-08 вересня 2018 року вихованці секції «таеквон-до» спортивного 

клубу ХДУ брали участь у Фестивалі єдиноборств. 

Протягом вересня 2018 року (в рамках профорієнтаційної роботи) 

проводилися олімпійські уроки з учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Херсона: № 7, 8, 48, 51, 53, 55, Ліцей харчової промисловості, 
Академічний ліцей імені О.В. Мішукова. 

11 вересня 2018 року проведено відкрите тренування з таеквон-до для 

учнів гімназії №1. 

20 вересня 2018 року студентські команди ХДУ брали участь у 

змаганнях з настільного тенісу за програмою ХIV Універсіади Херсонської 
області, де команда дівчат посіла І загальнокомандне місце. Студентка 
факультету фізичного виховання та спорту ХДУ Синицина Ю. посіла І місце 
в особистому заліку. 
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25-27 вересня на універсальному ігровому майданчику ХДУ 

організовано та проведено попередні матчі універсіади ХДУ з міні футболу. 

4 жовтня відбувся VIII «День спорту Херсонського державного 

університету»,  до програми якого увійшли змагання з волейболу, 

легкоатлетичний крос «Золота осінь», шаховий турнір та фінальні ігри 

універсіади ХДУ з міні футболу. Спортсмени секції таеквон-до 

продемонстрували свою майстерність в якості показового виступу.   

11 жовтня в парковій зоні ХДУ відбувся легкоатлетичний крос за 
програмою ХIV Універсіади Херсонської області. Перемогу в командному 

заліку здобули дівоча і юнацька команди Херсонського державного 

університету. В особистому заліку серед дівчат першу сходинку п’єдесталу 

посіла студентка педагогічного факультету Анастасія Веремеєва, а бронзову 

нагороду отримала Вікторія Андрющенко (факультету фізичного виховання 
та спорту). Серед хлопців золото здобув Павло Сикорський (студент 
факультету іноземної філології), а срібна медаль – у студента історико-

юридичного факультету В’ячеслава Дзюбенка. 
16-17 жовтня волейбольні команди ХДУ (дівоча та юнацька) брали 

участь у змаганнях з волейболу за програмою XIV Універсіади Херсонської 
області. Юнацька команда стала переможцем цих змагань, дівоча посіла 2 

місце. 
15 листопада 2018 року у клубі настільного тенісу ТРЦ «Фабрика» 

проведено Відкриту Першість Херсонського державного університету з 
настільного тенісу, присвячену 101 річниці ХДУ.  Участь у турнірі взяли 32 

спортсмени. Організував та провів змагання спортивний клуб ХДУ. 

 

 8.3. Сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

 
Робота зі студентами та випускниками ХДУ  відбувалась в кілька етапів.  

Протягом звітного періоду  відповідно до наказів ХДУ «Про 

переведення студентів денної та заочної форм  на навчання за рахунок 

держбюджету» була проведена робота по укладанню угод про підготовку 

фахівців з вищою освітою зі студентами 1-4 курсів. Уклали угоди – 90  

студентів (в 2-х екз. – 180).  

Поновилися в контингент студентів університету денної та заочної форм  

навчання та уклали  додаткові угоди – 10 студентів (в 2-х екз. – 20). 

       У серпні 2018 року  проведено роботу по укладанню угод про підготовку 

фахівців з вищою освітою зі студентами рівнів освіти «бакалавр» та  

«магістр»,  денної та заочної форм навчання, яких було зараховано на 
навчання за кошти державного бюджету. Всього було укладено – 770 угод (в 

2-х екз. – 1540). 

У вересні – жовтні 2018 року надавалися консультації випускникам 2018 

року щодо оформлення пакету документів для отримання одноразової 
адресної грошової допомоги.  13 випускників, які навчалися за напрямами і 
спеціальностями педагогічного профілю, уклали договори про 
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працевлаштування (в 3-х екз. – 39)  та отримали одноразову адресну 

грошову допомогу в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року  відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року №1361 

«Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 

випускників ВНЗ» та Порядку надання одноразової адресної грошової 
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів,  

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 

року  № 343. 

Для здійснення контролю за відпрацюванням випускників Херсонського 

державного університету, які отримали одноразову адресну грошову 

допомогу, видано наказ № 419-Д від 09.07.2015 «Про моніторинг  трирічного 

перебування випускників ХДУ, які отримали одноразову адресну грошову 

допомогу, на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладах». Відповідно до наказу сектором  

сприяння працевлаштуванню студентів і випускників гуманітарного відділу 

проводився моніторинг  випускників 2015, 2016 років.             

За результатами моніторингу, всі випускники продовжують працювати 

відповідно до укладених договорів про працевлаштування. 

З метою створення якісних умов для ефективного працевлаштування 
випускників у звітному періоді були проведені «Дні кар’єри» для студентів і 
випускників. Їх учасниками  стали управління, відділи освіти, роботодавці 
(компанії, підприємства, фірми, які зацікавлені в підборі кадрів). Були 

присутні представники провідних ІТ-компаній, представники найбільших 

банків України, а також науковці кафедр університету. Студенти мали 

можливість  поспілкуватися щодо надання їм в подальшому першого 

робочого місця. До уваги студентів і випускників було представлено 

інформаційний матеріал, рекламні відеоролики, інформацію про вакансії, 
роздатковий матеріал (буклети, анкети, візитки, пам’ятки). Випускники 

університету, які бажали працевлаштуватися, були запрошені на співбесіду 

до підприємств та організацій для подальшого працевлаштування. 

Поспілкувавшись з потенційними роботодавцями у режимі реального часу, 

молоді люди ознайомилися з особливостями кадрової політики та 
корпоративної культури тих чи інших підприємств та організацій, правовими 

аспектами працевлаштування молодих фахівців, отримали цікаву та корисну 

інформацію про стан ринку праці у місті та області, про критерії відбору 

працівників та вимоги роботодавців, ознайомилися з психологічними 

аспектами підготовки молодого спеціаліста до співбесіди, зі стратегією 

пошуку роботи та складання резюме, отримали життєві поради щодо 

працевлаштування та кар’єрного розвитку від організаторів та гостей заходів. 

В рамках Днів кар’єри 

• 20 квітня та 12 жовтня  2018 року в ТРЦ «Фабрика» відбувся ярмарок 

вакансій. Студенти поспілкувалися з провідними роботодавцями 

Херсонщини,  ознайомилися з правилами поведінки на співбесідах та 
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вимогами роботодавців. На молодь чекали не лише актуальні вакансії, а й 

цікава та корисна інформація щодо напрямків вищої освіти та можливості 
подальшого працевлаштування. 

• 23 травня 2018 року було проведено зустріч для студентів з 
представниками приватної інноваційної школи «Smartumkids». Під час 
спілкування з потенційними роботодавцями, випускники вишу мали змогу 

ознайомитися з аспектами працевлаштування молодих фахівців та 
перспективами роботи у вільний від занять час.  
• 18 вересня у Херсоні відбувся форум «Бізнес-Молодь: ефект WOW від   

співпраці». Участь у заході, який об’єднав молодь Херсонщини та 
представників провідних компаній України, взяли й студенти університету. 

Мета заходу – посилити діалог між роботодавцями та молоддю заради 

кращого її працевлаштування і розвитку країни. У рамках Форуму учасники 

підписали «Український Пакт заради молоді -2020». Підписуючи документ, 
топ-менеджери компаній зобов’язалися сприяти створенню мінімум 300 

партнерств між бізнесом та освітнім сектором і забезпечити 10000 місць для 
стажування та першої роботи молоді до 2020 року. Від Херсонського 

державного університету «Український Пакт заради молоді – 2020» підписав 

проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи Сергій 

Володимирович Кузнецов. 

• 30 жовтня у Херсонському державному університеті відбулася зустріч 

представників ТОВ «Автопланета» зі студентами вишу. Захід  традиційно 

проводиться  з метою знайомства молоді з потенційними роботодавцями. 

Концерн «Автопланета» впродовж багатьох років підтримує тісні зв’язки з 
університетом. І доказом цієї плідної співпраці є студенти і випускники 

нашого навчального закладу, які проходили стажування або працюють у 

компанії.  
У секторі сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

гуманітарного відділу створено банк потенційних роботодавців (підприємств, 

установ і організацій), який постійно оновлюється. 

Сектор постійно інформує факультети про наявні вільні вакансії для 

подальшого працевлаштування студентів і випускників.       

           Важливим напрямом в роботі щодо працевлаштування студентської 
молоді університету є організація її вторинної зайнятості. 

У сучасних умовах це економічно виправдана форма роботи, що має 
великий виховний потенціал і користується популярністю у молодіжному 

середовищі.  
Завдяки тісній співпраці Херсонського державного університету з 

Херсонським обласним центром зайнятості студенти мають змогу 

скористатись Інформаційним банком тимчасових та постійних робочих місць 
і працевлаштуватись протягом року. 
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Результати працевлаштування  випускників-магістрів 2017-2018 

навчального року 

№ Факультет 

В
ип
ус
к 

П
ра
це

 

вл
аш

то
ва
ні

 

Н
е 
пр
ац
ю
ю
ть

 

Н
ем

ає
 з
вʼ
яз
ку

 

з 
ви
пу
ск
ни

ка
м
и 

Д
ек
ре
тн
а 

ві
дп
ус
тк
а 

П
ро
до
вж

ую
ть

 

на
вч
ан
ня

 

С
лу
ж
ба

 

У
 З
С
У

 

П
ра
цю

ю
ть

  

за
 к
ор
до
но
м

 

А
Р 

К
ри
м

 

1. Педагогічний 

факультет 
23 20   1   2  

2. Соціально-

психологічни
й 

факультет 

29 13 1 13    2  

3. Факультет 
фізичного 

виховання та 
спорту 

12 6     1 4 1 

4. Факультет 
іноземної 
філології 

41 28 6 3 1   3  

5. Факультет 
української 
філології та 
журналістики 

12 9 3       

6. Факультет 
біології, 
географії і 
екології 

44 37 4  2 1    

7. Факультет 
економіки і 
менеджменту 

43 34   5 2  2  

8. Історико-

юридичний 

факультет 

20 18   1  1   

9. Факультет 
комп’ютерних 

наук, фізики 

та математики 

30 24 1 2 2   1  

10 Медичний 

факультет 
25 18 2  3  1 1  

11 Факультет 
культури і 

19 10 3  2   4  
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мистецтв 

 Всього 29

8 

217 20 18 17 3 3 19 1 

 

Але основним місцем працевлаштування студентів ХДУ в літній період 

стали дитячі оздоровчі заклади та центри. Влітку 2018 року, відповідно до 

укладених договорів про співпрацю університет забезпечив працівниками  

(65 студентів)  ПП ПЗОВ «Романтик» (м. Скадовськ, Херсонська область), 

ДОТ «Веселка» (м. Скадовськ, Херсонська область), ДЗСТ «Чайка» (смт 
Лазурне, Херсонська область), ТОВ «ГСОДЗ ім. І. Кулика» (с. Генічеська 
гірка, Херсонська область). 

 Безкоштовними путівками до дитячих оздоровчих закладів та центрів 

були забезпечені 13 дітей співробітників ХДУ.  

Співпраця з дитячими оздоровчими таборами та центрами є позитивною 

як для діяльності університету, так і для поглиблення практичних 

педагогічних навичок студентів, сприяє успішному процесу педагогічного 

спілкування, а також активній участі студентської молоді у дитячому 

громадському русі. 
 

 8.4. Діяльність "Українського культурного центру" 
 

Український культурний центр 

• Планує та проводить свої заходи в ХДУ відповідно до Календаря 

пам’ятних дат України, до основних державних свят, до річниць відомих 

діячів мистецтва і культури України та Херсонщини зокрема; 
• Організовує та проводить літературні вечори, круглі столи, творчі 

виставки, презентацію літературних видань херсонських авторів, творчі 
зустрічі студентів з провідними майстрами літератури та мистецтва 
Херсонщини. 

• Організовує та проводить конкурси на краще написання та виконання 
літературних творів серед студентів  ХДУ; 

• Виявляє та надає підтримку обдарованій студентській молоді у сфері 
літератури; 

• Співпрацює з творчими спілками, колективами та громадськими 

організаціями м. Херсона, з херсонськими поетами, письменниками, 

літературознавцями з метою популяризації кращих літературних та 
мистецьких надбань серед студентської молоді в ХДУ. 

• До своїх заходів УКЦ залучає провідних майстрів сцени ХДУ таких, як 

Народні артисти України  Наталія Лелеко, Харіс Ширінський, заслужений 

артист України Віктор Гурба. Активну учать у наших заходах бере Народний 

учбовий театр «Студі-Арт» факультету культури і мистецтв (керівник 

заслужений працівник культури України, професор Лідія Лимаренко), 

ансамбль «Таврічаночка» педагогічного факультету (художній керівник Алла 
Владимирова). 



 87

Також, важливо відмітити, що при Українському культурному центрі 
створений студентський дівочий вокальний ансамбль «Коралі» в складі якого 

студенти факультету української філології та журналістики, факультету 

іноземної філології та факультету культури і мистецтв. Ансамбль  також бере 
активну участь майже  у всіх заходах за планом роботи сектору  та 
університету в цілому.  

У підготовці та проведенні своїх заходів український культурний центр 

співпрацює з усіма факультетами ХДУ, в першу чергу з факультетом 

української  філології та журналістики, факультетом культури і мистецтв, 

педагогічним факультетом, медичним факультетом, факультетом біології 
географії та екології та іншими.  

Проведені заходи висвітлюються  на сайті університету та у періодичних 

виданнях Херсонщини, а також УКЦ співпрацює з телерадіокомпаніями        

м. Херсона. 
Отже, за 2018 рік "Українським культурним центром" було 

організовано і проведено: 

1. Презентація книги «Мені в вісні бриніло слово». Збірка творів 

переможців ІІІ міського конкурсу літературної творчості ім. М.Братана. 
2. Презентація літературно-мистецького альманаху «Степ», за участю 

членів Національної спілки письменників України, Обласного Департаменту 

культури мистецтва та туризму, народного депутата України Олександра   
Співаковського, Голови Обласної адміністрації Андрія Гордєєва. 
3. 3.«Тарасові шляхи» літературно - творчий захід до 204 річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка. 
4. 4.Круглий стіл «Дорога болю і боротьби» та літературний перегляд 

тематичних збірок і публікацій у друкованих засобах масової інформації  
«Чорновіл і сучасна Україна» (бібліотека ХДУ) 

5. «У дорозі до вас вечір пам’яті Херсонського поета, письменника              
М.І. Братана. 
6. «Бережімо собори наших душ» літературно-музичний захід до 100- 

річчя  Олеся Гончара 
7. Захід до річниці Чорнобильської трагедії «Дзвони пам’яті» спільно з 
бібліотекою ХДУ. 

8. Зустріч студентів з відомим  етнографом Оленою Щербань (м.Харків). 

Лекція  на тему « Весняно-літній цикл традиційної календарної обрядовості». 

9. Творча зустріч студентів з поетом-бардом Сергієм Лазо (м.Львів) та 
Лауреатом Національної премії ім. Т.Шевченка Анатолієм Кичинським. 

10.  Захід до дня захисту «Діти України»  спільно з Дитячою Обласною 

бібліотекою. 

11.  Творчий захід до 70-річчя від дня народження херсонського поета, 
заслуженого діяча мистецтв України Кулика В.П. 

12.  Захід до дня українського козацтва «Рідна земле моя, ти козацькою 

славою щедра» 
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13.  Творча зустріч студентів з херсонським поетом, лауреатом  

національної премії ім. Т.Шевченка випускником нашого  вузу Анатолієм 

Кичинським та презентація його книги «Жива і скошена тече в мені трава». 

14.  Вечір пам’яті херсонського поета, письменника прозаїка, почесного 

громадянина міста Херсона, члена наукової лабораторії «Українська 
література в англомовному світі» при ХДУ, члена правління Херсонського 

товариства політичних в’язнів  Василенка Миколи Олександровича. 
15.  Захід до дня української писемності і мови «Мова моя – це душі 
джерело» 

16.  Творча зустріч з письменником заслуженим  журналістом України 

Анатолієм Марущаком  з нагоди його 65 річчя. 

17.  Захід присвячений 150-річчю від дня заснування Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка. 
 

 8.5. Волонтерський рух 

 
У Херсонському державному університеті активно працює 

Студентський волонтерський центр «Власний вибір». Впродовж навчального 

року проводиться багато благодійних  заходів як загальноуніверситеських 

так і факультетських. 

З грудня 2017 року по листопад 2018 року проведені наступні: 
1. 19 грудня 2017 року  у Херсонському академічному обласному театрі 
ляльок проведена благодійна святкова  інтермедія для дітей с обмеженими 

можливостями. 

2. 30 грудня 2017 року Студентський волонтерський центр «Власний 

вибір» відвідав дітей у стаціонарному відділенні Центру реабілітації дітей 

Дніпровського району міської клінічної лікарні ім. А. С. Лучанського та 
привезли 50 пакуночків з подарунками для дітей. В подарунки входили 

фрукти, солодощі та цукерки. 

3. 30 січня 2018 року Студентський волонтерський центр «Власний 

вибір» у складі 15 чоловік відвідав Херсонський обласний центр служби 

крові для здачі крові онкохворим дітям. 

4. Протягом лютого – березня 2018 року волонтери проводили збір 

гуманітарної допомоги для дітей сиріт з зони АТО (Мар'їнська школа-
інтернат Донецької області). Було зібрано 3 коробки з іграшками, понад 40 

дитячих книжок, 50 зошитів, 5 пачок ручок та олівців, 40 розфарбовок, 25 

коробок олівців та одяг для дітей 5-16 років. 

5. Протягом квітня – травня 2018 року волонтери проводили збір 

гуманітарної допомоги у рамках  весняної акції «Допоможемо ближньому» 

для Олешківської школи-інтернату. У школу-інтернат було передано 2 

коробки черешень, пакет солодощів, десять пакетів з одягом для дітей віком 

12-16 років, 5 пакетів з книжками для дошкільнят та безліч канцелярського 

приладдя. 
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6. Протягом вересня 2018 року волонтери проводили повторний збір 

гуманітарної допомоги для дітей сиріт з зони АТО (Мар'їнська школа-
інтернат Донецької області).  Було зібрано 7 портфелів, понад 20 дитячих 

книжок, 7 пачки зошитів, 7 пачок ручок та олівців, 5 пакетів засобів гігієни, 

25 коробок олівців та одяг для дітей 5-16 років. 

7. 6 листопада 2018 року відбулась благодійна акція до «Хелоуїну» в 

стаціонарному відділенні Центру реабілітації дітей Дніпровського району 

міської клінічної лікарні ім. А. С. Лучанського, студенти привезли 10 пакетів 

солодощів і три пакети фруктів. 

8. 28 листопада 2018 року проведена загальноуніверситетська акція День 
донора «Краплинка життя». 

9. Впродовж навчального року студенти допомогали міським притулкам 

для тварин. 

Впродовж начального року активно проводяться благодійні акції зі збору 

коштів для проведення дороговартісних операцій студентам та викладачам та 
періоду їх реабілітації. 

Зважаючи на ситуацію в країні, студенти долучилися до благодійних акцій 

зі збору коштів для закупівлі речей першої необхідності для воїнів 

Ураїнської армії. 
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9. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Чинна вчена рада Херсонського державного університету (далі – ХДУ) 

затверджена наказом ректора від 15.10.2015 р. № 582-Д, внесено зміни 

наказами ХДУ від 16.01.2016 р. № 17-Д, від 23.02.2016 р. № 99-Д, від 

23.03.2016 р. № 187-Д, від 05.09.2016 р. № 537-Д, від 13.09.2017 № 581-Д, від 

17.01.2018 № 25-Д, від 27.04.2018 № 339-Д? від 03.09.2018 № 670-Д у складі 
61 особа.  

Упродовж 2018 року відбулося 11 засідань, на яких розглянуто питання 
відповідно до повноважень та функцій вченої ради, визначених чинним 

законодавством, Статутом університету та Положенням про вчену раду ХДУ.  

На засіданнях вченої ради розглядалися актуальні питання організації 
освітнього процесу, навчально-методичної та науково-інноваційної роботи 

викладачів, поліпшення кадрового забезпечення, моніторингу якості освіти, 

перспективи подальшого розвитку університету, зокрема: 
- затверджено перспективний план розвитку Херсонського державного 

університету за напрямами та перспективні плани розвитку факультетів на 
2018-2023 рр.; 

- затверджено Правила прийому на навчання до Херсонського 

державного університету в 2019 році; 
- затверджено програми вступних випробувань; 
- за рішенням вченої ради відбулася оптимізація структури університету; 

- затверджено та внесено зміни до положень, які регламентують 

діяльність університету. 

Щодо фінансової діяльності ХДУ, то на засіданнях вченої ради 

заслухано річний фінансовий звіт ХДУ за 2017 рік та фінансовий план ХДУ 

на 2018 рік, затверджена вартість навчання на 2017-2018 н.р. (за кошти 

фізичних та юридичних осіб) для: 

- студентів Херсонського державного університету (бакалавр, магістр, 

іноземні громадяни); 

- слухачів в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

(перепідготовка кадрів); 

- слухачів в Центрі довузівської підготовки (10-11 класи, іноземні 
громадяни); 

- аспірантів, які навчаються за програмою підготовки докторів філософії 
PhD. 

Також на засіданнях вченої ради розглядалися питання стосовно 

наукової діяльності, а саме: 
- розглянуто та схвалено звіт про підсумки наукової та науково-технічної 

діяльності ХДУ за 2018 рік; 

- затверджено теми дисертаційних досліджень докторантам, аспірантам, 

здобувачам, викладачам університету; 

- затверджено навчальні плани для підготовки докторів філософії PhD; 

- рекомендовано до друку наукові видання ХДУ. 
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Розглядалися також і питання організації освітнього процесу та 

міжнародної співпраці універистету, зокрема: 
- результати літньої та зимової заліково-екзаменаційної сесії; 
- затвердження навчальних і робочих навчальних планів; 

- затвердження тематики дипломних робіт (проектів), виконавців, 

наукових керівників, рецензентів у 2018-2019 навчальному році студентів 

денної та заочної форми навчання на здобуття ними рівня вищої освіти 

«магістр» (1 рік 9 місяців); 

- затвердження освітньо-професійних програм за рівнями вищої освіти 

«бакалавр», «магістр»; 

- реалізація програм щодо міжнародної академічної мобільності 
студентів Херсонського державного університету. 

Вчене звання професора було присвоєне Тюхтенко Н.А. Подано на 
розгляд Атестаційної комісії справи щодо присвоєння вчених звань доцентів 

Петренко В.С. та Бистрянцевій А.М. 

Однією зі складових роботи вченої ради було обрання за конкурсом на 
вакантні посади науково-педагогічних працівників університету. Таких справ 

було розглянуто 29. 

Слід відмітити, що за рішенням вченої ради університету: 

- рекомендовано претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених, претендентів та їх робіт на присудження Премії 
Верховної Ради України, претендентів для призначення щорічної стипендії 
кращим педагогічним працівникам, претендентів на отримання обласної 
стипендії для молодого науковця; 

- рекомендовано кандидатури студентів на отримання стипендії 
Президента України, стипендії Кабінету Міністрів, соціальної стипендії 
Верховної Ради України, іменних стипендій; 

- присвоєно почесні звання «Почесний професор ХДУ». 

Усі рішення введені в дію наказами ректора ХДУ та оприлюднені на 
сайті університету відповідно до чинного законодавства України. 
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10.ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Фінансова, матеріально-технічна та адміністративно-господарська 

діяльність спрямовані в Херсонському державному університеті на 
забезпечення навчально-виховної, науково-дослідницької та інноваційної 
роботи університету, а також на соціальний захист студентів, аспірантів, 

докторантів, співробітників, створення належних умов для їх праці, навчання 
та відпочинку. 

 

10.1.  Стійке фінансово-економічне становище навчального закладу 

та ефективне  управління його майном 
 Фінансово-економічне становище забезпечує основні напрями 

діяльності Херсонського державного університету. Формування єдиного 

кошторису обгрунтовується відповідними розрахунками. Херсонський 

державний університет для забезпечення функціонування навчального 

закладу встановив економічні відносини з різними організаціями, які 
надають комунальні та інші послуги. 

 Університет своєчасно та в повному обсязі перераховує платежі до 

бюджету,  включаючи внески до пенсійного фонду, а також податки, збори та 
обов’язкові платежі. Заборгованості по заробітній платі університет не має. 
 У 2018 році середньомісячна заробітна плата по університету на одного 

працівника складала 6827 грн., а у 2017 році – 5634 грн., темп зростання 
середньої заробітної плати становить 21,2 %. Середньомісячна заробітна 
плата науково-педагогічного працівника у 2018 році дорівнювала 9087 грн.,  

а у 2017 р. – 8028 грн., темп зростання заробітної плати – 13,2 %. 

 

 10.3. Виконання показників ефективності використання 

державного майна та його збереження і раціонального використання 

державного майна, а також показників майнового стану навчального 

закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 

березня 1993р. № 203 
 Все майно, яке знаходиться на балансі університету, ефективно 

використовується в навчальному процесі та знаходиться на зберіганні 
матеріально-відповідальних осіб, які є на кожній кафедрі відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001р. № 883. З кожною 

матеріально-відповідальною особою укладена угода повної матеріальної 
відповідальності. Фактична наявність та умови збереження матеріальних 

цінностей перевіряється щорічно інвентаризацією. 

 Станом на 1 грудня 2018 року необоротні активи університету склали 

199 002 167,37 грн., у тому числі: 
Основні засоби (земельні ділянки, будинки та споруди, транспортні засоби, 

багаторічні насадження,  машини та обладнання, інструменти та інвентар) – 

190 481 741,08 грн. 
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Інші необоротні матеріальні активи (бібліотечний фонд, меблі, білизна, 
одяг та взуття) – 8 520 426,29 грн. 

 

 10.4. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

іншими організаціями, банками та іншими організаціями 
Бухгалтерія університету своєчасно та в повному обсязі подає платіжні 

документи до Державної казначейської служби для розрахунку по заробітній 

платі, стипендії, комунальним послугам та енергоносіям, та іншим платежам. 

 

 10.5. Цільове та ефективне використання коштів загального та 

спеціального фондів державного бюджету 
Фінансування університету проводиться на нормативній основі за 

рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок надання платних 

послуг, проведення науково-дослідних робіт, здачі в оренду приміщень, 
коштів від господарської діяльності, благодійних внесків, грандів та 
дарунків. 

На 2018 рік кошторис Херсонського державного університету 

сформувався з надходжень і видатків в розмірі 147 076 681,00 грн. 

З них 92 776 730,00 грн. – це загальний фонд, 52 220 080,00 грн. – це 
спеціальний фонд, який формується з надходжень від оплати за навчання 
студентів і аспірантів, осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, 

передачі приміщень в оренду та центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, плати студентів за проживання у гуртожитку. 2 079 871,00 грн. – 

це рахунок за дорученням, який включає благодійну допомогу у грошовій 

формі 754 252,00 грн., у натуральній формі 1 325 619,00 грн. 

За 11 місяці 2018 рік основними видатками університету є видатки на 
заробітну плату і стипендію. 

В кошторисі видатки на заробітну плату складають 77,59%, а в 

сумарному виразі це 112 497 836,24 грн., з них 70 241 760,24 грн. – кошти 

загального фонду, та 42 256 076,00 грн. – це кошти спеціального фонду 

університету. 

Касові видатки по КПКВ 2201160 загального фонду за 11 місяців 2018 року 

складають: 
Найменування видатків Сума (грн.) % 

Оплата праці працівників (зарплата та 
нарахування) 

70 241 760,24 83,75 

Придбання предметів, матеріалів та інші 
послуги, необхідні для утримання бюджетних 

установ 

447 918,03 

 

0,53 

 

Оплата комунальних послуг 3 141 701,88 3,75 

Оплата послуг (крім комунальних) 433 271,80 0,52 

Стипендії, харчування, одяг та придбання 

літератури дітям-сиротам 

3 060 386,43 3,65 

Виплата коштів на харчування студентам з 2 172 925,86 2,59 
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числа дітей-сиріт 
Капітальні видатки 4 372 713,26 5,21 

Всього 83 870 677,50 100% 

 

Касові видатки по КПКВ 2201160 спеціального фонду за 11 місяців 2018 

року складають: 
Найменування видатків Сума (грн.) % 

Оплата праці працівників (зарплата та 
нарахування) 

34 047 053,64 84,88 

Придбання предметів постачання і матеріалів, 

утримання бюджетних установ 

1 961 285,16 

 

4,89 

 

Оплата комунальних послуг 968 950,10 2,42 

Відрядження 218 111,06 0,54 

Оплата послуг (крім комунальних) 2 596 837,00 6,48 

Інші видатки 117 151,56 0,29 

Окремі заходи по реалізації держ. програм 7170,02 0,02 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 
193 696,10 0,48 

Всього 40 110 254,64 100% 

 

Касові видатки по КПКВ 2201190 загального фонду за 11 місяців 2018 року 

складають: 
Найменування видатків Сума (грн.) % 

Академічна стипендія 15 735 748 100 

 

 10.6. Своєчасне і повне внесення платежів, обов’язкових внесків до 

державного бюджету, виконання кошторисів доходів та видатків 

навчального закладу,  недопущення виникнення заборгованості по 

заробітній платі, за спожиті енергоносії і комунальні послуги та 

дотримання їх в межах лімітів 
Відповідно до Бюджетного кодексу України обслуговування 

університету проводиться Головним Управлінням Державної казначейської 
служби України у Херсонській області. Університет своєчасно та в повному 

обсязі перераховує платежі до державного бюджету, в тому числі податок на 
доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір, податок на 
додану вартість, екологічний податок, плата за землю, рентна плата за водо- 

та землекористування орендарів.  

Виконання кошторисів та планів використання коштів по загальному та 
спеціальному фонду здійснюється відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року. 

Херсонський державний університет потягом 11 місяців 2018 року не 
мав заборгованості по заробітній платі, стипендії, харчуванню та своєчасно 

розрахувався за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Споживання 

енергоносіїв використовував в межах доведених лімітів. 
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Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету за 11 

місяців 2018 року склала 37 287 856,88 грн., в т.ч.: 

- податок на доходи фізичних осіб – 15 706 356,22 грн.; 

- єдиний соціальний внесок – 18 690 320,34 грн.; 

- військовий збір – 1 322 354,70 грн.; 

- інші податки та збори – 784 412,81 грн., в т. ч.: 

- податок на додану вартість – 666 898,34 грн.; 

- екологічний податок – 1 500,00 грн.; 

- рентна плата надра – 2 498,91 грн.; 

- рентна плата вода – 285,66 грн.; 

- плата за землю – 7 615,52 грн.; 

- судовий збір за судовими позовами – 105 614,38 грн. 

 

 10.7. Дотримання встановленого законодавством порядку 

обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання договорів 

оренди нерухомого майна, закріплення за навчальним закладом на праві 
оперативного управління та своєчасність розрахунку за ними 

Херсонським державним університетом станом на 01.12.2018р. 

укладено 40 договорів оренди майна загальною 1742,08 кв. м. Всі договори 

укладені орендарями університету з ФДМ України по Херсонській області 
відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна». Всі орендарі з університетом розраховуються своєчасно. 

Заборгованості по оплаті орендної плати університету не має. За 11 місяців 

2018 року на реєстраційний рахунок спеціального фонду університету 

надійшло 430152,72 грн. за оренду приміщень та обладнання. 
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11. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

11.1. Діяльність господарської служби  

 

Господарською службою ХДУ було виконано наступні роботи з прибирання 

та благоустрою території та приміщень університету: 

1. Вивезено  з учбових корпусів - 745 шт. контейнерів (ТБО), 315 м3
. 

листя, гілля та буд. сміття. 

2. Висаджено 87 шт. саджанців дерев та 16 кущів на території учбових 

корпусів.  

3. Організовано та забезпечено проведення акцій «Благоустрій території  
ХДУ» зі студентами університету. 

4.  Обстеження та інвентаризація зелених насаджень в учбових корпусах  

№ 1, № 2, № 3, № 4. 

5. Обрізка сухих дерев (в кількості 72шт.) та кущів на територіях 

учбових корпусів ХДУ. 

6. Обстеження зелених насаджень університету для отримання дозволу 

на видалення дерев. 

7. Кронування дерев біля  корпусів № 1 та № 2 (у кількості 42 шт.). 
8. Комплекс робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха (буревіїв) у 

парку біля головного корпусу. 

9. Комплекс робіт з поліпшення родючості ґрунту на ділянках №6, №7, 

№5 головного корпусу. 

10. Роботи зі збору, вирощування та збереження посадкового матеріалу. 

11. Cтворення нових клумб біля приймальної комісії головного корпусу. 

12. Очищення квітників від сухостою та опалого листя. 

13. Розроблено та зареєстровано в Департаменті екології та природних 

ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації реєстрові карти 

об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів ХДУ. 

16.Демонтаж спортивного майданчику на території внутрішнього двору. 

17. Надано необхідну допомогу у забезпечені роботи приймальної 
комісії та проведенні університетських заходів 

18. Надано необхідну допомогу у перенесенні факультетів з першого 

корпусу на п’ятий та з третього на перший. 

19. Був закуплений пісок для  посипання тротуарів  та проїзної частини 

біля учбових корпусів. 

20. Видалено 52 дерева згідно акту видалення насаджень під 

будівництво басейну. 

21. Видалено 2 дерева згідно акту видалення насаджень (припис 
головного управління Держпраці у Херсонській області).  

 

11.2. Діяльність ремонтно-будівельної групи 
Ремонтно-будівельною групою АГЧ проведено ремонтні та будівельні 

роботи, а саме: 
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1. Освітлено фасад головного корпусу. 

2. Проведено капітальний ремонт коридору та роздягалень спортивної 
зали.  

3. Проведено поточний ремонт аудиторій №№ 250, 256, 808, 426  

головного корпусу, аудиторії № 354 «Телерадіостудія» в корпусі № 2, 

приміщень медичного пункту, приймальної комісії та юридичного відділу. 

4. Відремонтовано відмостки та штукатурку пожежного виходу корпусу 

№ 5. 

5. На факультеті економіки та менеджменту проведено поточні ремонтні 
роботи (шпаклювання та фарбування стін та стелі, стяжка полу, вкладання 
лінолеуму)в ауд. 301, 302, 303, 314.  

6. На педагогічному факультеті проведено поточні ремонтні роботи 

(шпаклювання та фарбування стін та стелі, заміна освітлювальних приладів, 

оновлення проводки розеток, вкладання лінолеуму) в ауд. 208-а, 207, 209, 

214, 218, 218-а. 
7. На педагогічному факультеті проведено капітальний ремонт жіночого 

туалету. 

8. На факультеті біології, географії та екології проведено ремонт стелі в 

ауд. 611, 624. 

9. Проведено ремонт входу до корпусу № 5 (відновлення фарбувального 

шару, повне оновлення вагонки стелі, заміна освітлювальних приладів як у 

приміщенні так і на вулиці, відновлена вимощення господарського двору). 

10. Проведено ремонт приміщення приймальної комісії.  
11. Проведено ремонтні роботи з усунення протікання підвалу головного 

корпусу ХДУ (відновлено цементне покриття зливної ями, частково 

відновлено вимощення будівлі головного корпусу ХДУ), проведена заміна 
освітлювальних приладів у коридорах навчальних корпусів університету. 

Спільно з підрядниками: 

12. Поновлено систему пожежогасіння в головному корпусі університету 

(повністю відновлено магістральні труби на кожному поверсі). 
13. Проведено капітальний ремонт в гімнастичному та ігровому 

спортивних залах ХДУ,  коридорі факультету фізичного виховання та спорту. 

14. Проведено капітальний ремонт приміщень бібліотеки головного 

корпусу. 

15. Проводиться капітальний ремонт ІОЦ. 

16. Проведено заміну вітражних вікон головного корпусу.  

17. Проводяться роботи з будівництва басейну. 

18. Проведено заміну огорожі головного корпусу ХДУ. 

19. Встановлено страхову сітку на головних сходах корпусу № 1на 3 та 6 

поверсі. 
20. Проведено капітальний ремонт приміщення для лабораторії фізики. 

21. Проведено капітальний ремонт приміщення для лабораторії хімії. 
22. Проведено капітальний ремонт стелі в ауд. 357 навчального корпусу 

№ 2. 
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23. Ведуться роботи щодо відновлення ІКТ університету. 

24. Проводяться підготовчі роботи з капітального ремонту системи 

опалення учбового корпусу № 2.  

25. Проведено ямковий ремонт проїжджої частини дороги госп. двору 

головного корпусу. 

За звітний період працівниками АГЧ проведено сантехнічні роботи, 

а також ремонтні роботи системи опалення, здійснено супровід 

укладання договорів щодо забезпечення університету комунальними 

послугами, а саме: 
1. Виконано прочистку грязьовиків, розширювальних баків в учб. корп.  

№ 1, 5, 3. 

2. Проведено часткову заміну системи опалення на елеваторному вузлі 
спортивної зали головного корпусу. 

3. Виконано заміну аварійних дільниць трубопроводів, теплових вводів 

та внутрішньо будинкових систем опалення учб. корп.  № 1, 5. 

4. Виконано ремонт та ревізію запірної і регулюючої арматури (засувок, 

вентилів, кранів)  учб. корп. № 1,5. 

5. Приміщення та приямки теплових вводів, тех. підпілля очищені від 

сторонніх предметів, сміття. 

6. Відновлено герметизацію інженерних вводів учб. корп. № 1, 2, 3, 5. 

7. Відремонтовано солевий насос системи ХВО котельні головного 

корпусу. 

8. Зроблено капремонт мережевих насосів (4 шт.) систем опалення 
головного навчального корпусу та гуртожитку № 3. 

9. Відремонтовано підживлюючий насос системи опалення головного 

навчального корпусу. 

10. Встановлено новий електромагнітний клапан підвідного газопроводу 

дахової котельні гуртожитку № 3. 

11. Пофарбовано (частково) газопроводи, обладнання УГРН-3, 

обладнання дахових  котелень головного корпусу та студмістечка. 
12. Проведено реконструкцію протипожежної системи головного 

навчального корпусу (змонтовано стояки, автоматичну пожежну станцію). 

13. Монтаж санвузлу для охорони території  ІПФ. 

14. Підсобні роботи з демонтажу металевих конструкцій старих 

вікон головного корпусу. 

15. Проведені профілактичні роботи з системою опалення головного 

корпусу та корпусів № 2, № 5, № 3. 

16. Перевірені димовентиляційні системи котелень головного 

корпусу та гуртожитку, вентиляційні системи лабораторних кімнат головного 

корпусу. 

17. Часткова заміна труб водопостачання в приміщенні насосної 
головного корпусу. 

18. Пусконалагоджувальні роботи котелень головного корпусу та 
студмістечка. 
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19. Відремонтовано огорожу на ІПФ. 

20. Виконано повірку водомірів в головному корпусі. 
21. Виконано повірку газових лічильників хімічних лабораторії (АТ 

«Херсонгаз»). 

22. Проведено державну повірку манометрів, вакуумметрів (ДП 

«Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації»). 

23. Виконана повірка приладів обліку газу та засобів сигналізації 
загазованості. 

24. Виконано вимоги держінспекції згідно припису: 

- оформлено (в процесі) відповідну документацію по монтажу 

електромагнітних клапанів систем газопостачання дахових котелень 
головного корпусу та студмістечка; 

- прибрано (спилено) дерево та інші зелені насадження на шляху 

газопроводу середнього тиску, що є на балансі університету; 

- пофарбовано (частково) газопроводи, обладнання УГРН-3 та котелень; 

- відновлено герметизацію інженерних вводів головного учбового 

корпусу, гуртожитку № 3; 

- приведено в належний стан документацію відповідального за газове 
господарство. 

25. Укладено договори: 

- з АТ «Херсонгаз» на технічне обслуговування систем та споруд 

газопостачання університету на І-ІV кв. 2018 р.; 

- з СМНФ «Газкотлоналадка» на технічне обслуговування підвідних 

газопроводів та обладнання котелень на І-ІV кв. 2018 р.; на 2019 р. (в 

процесі); 
- ПСМНП «Газкотломонтажналадка» виконані проекти на улаштування 

пристроїв дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку газу для  

хім. лабораторії та газ плит гуртожитку № 2 (підписання відповідних 

договорів призупинено, в зв’язку з необхідністю реконструкції 
вищезазначених систем газопостачання;  

- з  АТ «Укртрансгаз» (в особі Філії «Оператор газотранспортної 
системи України») на транспортування природного газу до кінця 2018 р. 

(бюджет, тепломережі). 
За звітний період транспортною службою університету 

здійснювалось мобільне забезпечення проведення виїзних практик 

студентів університету, проведення конференцій та інших заходів, 

поточної роботи університету, а саме: 
- Автомобіль Хюндай Соната ВТ2080АМ – 23992 км (3281,51 л 

палива); 
- Автомобіль ДЭУ-Леганза ВТ1255АВ – 6001 км (683,99 л палива); 
- Автомобіль ГАЗ-2752 «Соболь» 145-51ХО – 19022 км (2686,43 л 

палива); 
- БАЗ А079.23 ВТ4982АИ – 8384 км (1720,03 л палива); 
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- ГАЗ-САЗ 53 25-95 ХОО – 4066 км (1250,4 л палива). 
Працівниками АГЧ виконано такі електротехнічні роботи:  
1. Корпус №1 - проведено технічне обслуговування в щитах освітлення  і 

силових щитах. 

2. По учбовим корпусам ХДУ в електрощитових зроблено технічне 
обслуговування та ремонт, підготовлено постачання електроенергії до 

початку навчального року. 

3. У корпусі № 1 на 4-му поверсі в деканаті факультету комп’ютерних 

наук, фізики та математики виконано: монтаж додаткових розеток 

розподільних коробок зовнішніх – 3 шт., встановлення коробки під автомат, 
встановлення нових розеток кабелю-каналу, установочних коробок під 

розетки, замінено новий вимикач, прокладено провід ШВВП зх2,5 15 м. 

4. На вищезазначеному факультеті у двох аудиторіях підведено 

додаткове електроживлення та встановлено 6 подвійних розеток.  

– При проведенні ремонтних робіт у приміщеннях університету  було 

встановлено нові сучасні економні світлодіодні лампи та світильники – 

140 шт. 
5. У головному корпусі університету, згідно припису, на маршових 

сходах та евакуаційних виходах встановлено аварійні світильники у повному 

обсязі. 
6. У корпусі №1 на 2 поверсі підключено теплову  завісу, 

відремонтовано освітлення і внутрішнє освітлення, а також встановлено 

додатковий кабель  живлення та підведено до аудиторії факультету культури 

і мистецтва. 
7. У корпусі №1 на 2 поверсі в аудиторії 218-А виконано заміну 

проводки, встановлено нові розетки та світлодіодні світильники, також у 

двох  аудиторіях цього факультету замінено на нові сучасні економні 14 шт. 
світильників. 

8. У туалеті на другому поверсі головного корпусу прокладено нову 

проводку та замінено освітлення на економне. 
9. У корпусі №2 на двох поверхах в коридорах замінено світильники на 

нові, на сходових маршах і у вестибюлі відремонтовано світильники та 
виконано заміну ламп денного освітлення. 

10. Встановлено в корпусі № 1 провід електричний ШВВП-3х2.5 та 
підключено з підвалу щитової до 1 поверху (проректора з міжнародних 

зв'язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій, та до 

загального відділу) подвійна розетка 1 шт., встановлено автомат 3х36 А 1 шт. 
25 А-1 шт. 16 А 1 шт., прокладена гофра 30 метрів. 

11. У корпусі № 2 виконано заміну розетки в аудиторії № 414, в 

коридорі  встановлено лампи світлодіодні - 3 шт. 
12. На робочому місці комп’ютерної кімнати замінено: дросель 1 шт., 

лампи ЛДО-4 шт., стартери S-10-4шт.  
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13. У деканаті факультету фізичного виховання та спорту 

відремонтовано світильник, замінено 5 ламп денного освітлення. У цьому 

деканаті замінено світильники  на нові світлодіодні. 
14. У головному корпусі в коридорі спортивної зали та побутових 

кімнатах встановлено нові сучасні світильники з більшим об’ємом світлового 

потоку. 

15. Лампи світодіодні - 10 ват., замінено світильники на першому 

поверсі корпусу №1. У жіночому туалеті на  4-му поверсі встановлено 

ел. баласт 1 шт., ЛДО – 18 ват. -1 шт. 
16. В актовій залі замінено два світильники на нові потужністю 48 

ват, замінено 25 ламп денного освітлення. 

17. У слюсарній майстерні встановлено лампи: світлодіодні 5 шт., 
ЛДО-36 ват. - 6 шт., дросель -1 шт., стартер S-10 - 3 шт. 

18. У головному корпусі на 1-му поверсі замінено 4 шт. ламп 

потужністю 20 ват., чотири стартери S- 2. 

19.  У бібліотеці встановлено 3 світильники, провід АПВ 2х2.5 мм., 

кабель каналу 16х16 мм.- 5 метрів, дюбелі - 25 шт. 
20. У 5-му корпусі в аудиторії №213 замінено ламп ЛДС -18 шт., 

виконано ремонт розеток в аудиторіях №№473, 314. 

21.  У корпусі №6 замінено лампи денного освітлення в кабінеті 
охорони праці. Замінено автомат відключення. 

22. На спортивному майданчику №3 встановлено 6 нових 

прожекторів, на даху університету головного корпусу замінено 5 

прожекторів на нові сучасні економні з більшою потужністю. 

23. Встановлено всього по корпусам ХДУ : 

- Кабель електричний -395 метрів. 

- Баласти електричні -51шт. 
- Дроселі -40 шт. 
- Кабель - канал - 78 м 

- Розетки – 34 шт. 
- Світильники – 122т. 
- Відремонтовано – 38 світильників.  

- Замінено -  440 ламп  денного освітлення. 

- Замінено -140 ламп світлодіодних. 

11.3. Діяльність Агробіостанції-ботанічного саду 

За звітний період Агробіостанцією-ботанічним садом ХДУ проведено 

наступні роботи: 

1. Проведено Інтернет та забезпечено доступ до системи 

університету IAS. 

2. Оприбутковано саджанці 55 видів деревних рослин та 17 ти видів 

багаторічних трав’янистих рослин на загальну суму 89680 грн. 

3. Виконано діагностику та поточний ремонт  мотокоси  Oleo Mac 

SPARTA 38. 
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4. Подовжено поливну систему на 170 пог. м., що дозволило 

забезпечити полив саджанців декоративних та плодових малопоширених 

культур без використання сільгосптехніки. 

5. Практично завершено ремонт технічної споруди біля ділянки 

«Херсонська фортеця», яка потребувала ремонту з 2009 року. Сума витрат 
складає 3800 грн. 

6. Завершується будівництво «Конференц-залу» під відкритим 

небом за допомогою фахівців, робітників АГЧ, яке було розпочате ще у 2013 

році. Сума витрат складає на даний час 13855,85 грн. 

7. Вперше з 2000 року пофарбовано 1/3 частину водонапірної 
башти, але для продовження робіт необхідна техніка для виконання робіт на 
висоті. 

8. Вперше з 2013 року проведено косметичний ремонт підсобного 

приміщення,  демонтовано дров’яну піч, яка зруйнувалась, для запобігання 
отруєння та інших нещасних випадків із співробітниками підрозділу. 

9. Виконано комплекс робіт з догляду за зеленими насадженнями на 
прилеглій території (2 га) та території підрозділу (6 га), як і в минулому році. 

10. Виконані щорічні поточні ремонтні роботи системи 

електропостачання, водопостачання та опалення, частково пофарбовані 
металеві та дерев’яні елементи споруд. 

Впровадження енергозберігаючих технологій (Концепція зеленого офісу): 

1. Встановлено економні прожектори LED (3 шт.) для освітлення 

господарського двору та головної алеї, світильники в адміністративній 

будівлі та майстернях (10 шт). 
2. Вперше для освітлення експозиційних ділянок під час проведення 

благодійних заходів використані переносні світильники на сонячних панелях. 

3. Витрати паливно-мастильних матеріалів зведено до мінімуму за 
рахунок використання електричної косарки та покосів ручними косами: 

використано лише 60 л. бензину в основному для утримання прилеглої 
території у належному санітарному стані, що втричі менше, ніж у минулому 

році. Дизельне пальне планується використати при реконструкції ділянок 

саду.   

4. Впроваджено принципи "безвідходного виробництва» - 

перетворення рослинних рештків та інших матеріалів на витвори мистецтва 
(створення об’єктів Ленд-арт), органічних добрив та інше. 
Створення мережі рекреаційної та туристичної інфраструктури. 

1. Вперше з 2008 року проведено косметичний ремонт мініатюр на 
ділянках ландшафтної моделі «Херсонська фортеця в мініатюрі» та «Музей 

національних культур», відновлено цілісність оглядової площадки за рахунок 

коштів університету на суму більше 1000 грн. 

2. Створено нову експозиційну ділянку хризантем, на якій за сезон, 

за попередніми даними, зібрано більше 150 різноманітних сортів, 

виготовлено та встановлено вироби з сухої деревини і рослинних рештків, 

металеву арку. 
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3. Створено 3 композиції зі штамбових, кулястих та мініатюрних 

сортів рожевого, білого та червоного кольорів, які в майбутньому 

перетворяться на привабливі фото зони. В результаті колекція троянд 

поповнилась вдвічі - 15 сортами у кількості 45 шт. на суму 3395 грн. 

4. Прокладено перший велосипедний маршрут по периметру саду за 
допомогою небайдужих волонтерів. 

5. Створено декоративні вироби, композиції за технологією 

Ленд-арту із залишків каміння, сухих дерев, інших рослин, розміщено їх на 
експозиційних ділянках - створені різноманітні фото зони (дракон, лавочки, 

головоломки, будиночки гномів та інші.). 
6. Створено підґрунтя для організації контактного зоопарку у 

майбутньому. 

Еколого-просвітницька діяльність 

1. Вперше в березні 2018 року була створена офіційна сторінка 
«Ботанічний сад ХДУ» в соціальній мережі Facebook. 

2. На відміну від попередніх двох років, діяльність ботанічного саду 

викликала інтерес працівників ЗМІ: відзнято 8 відео репортажів різної 
тематики для українських каналів, не враховуючи аматорські відео в 

соціальних мережах та інші публікації. 
3. Громадськими організаціями за участю співробітників підрозділу 

проведено 12 благодійних заходів, що втричі більше, ніж в минулому році. 
Кількість учасників становила близько 1500, що в 10 разів більше, ніж у 2017 

році.  
4. Крім занять гуртка секції МАН «Ботаніка та лісознавство» згідно 

договору про співпрацю від 21.09.2017 р. проведено 5 екскурсій для учнів 

інших гуртків міста та області. 
5. Проведено 5 природоохоронних заходів за участі студентів 

університету та школярів міста. 
6. Загалом проведено 65 екскурсій, з них - 28 для школярів та 

студентів інших міст, загальною кількістю – 720 осіб, 2 екскурсії для 
вчителів Генічеського та Н-Воронцовського районів (50 осіб). Це вдвічі 
більше, ніж в минулому році. 

7. Співробітниками ботанічного саду проведено 4 майстер-класи з 
Ленд-арту та кераміки (150 учасників) в рамках підготовки до проекту «Парк 

відроджується, парк - об'єднує», який реалізовувався ГО «Урбан Ре-паблік» в 

рамках програми «Сприяння громадській активності «Долучайся», що 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), які 
викликали великий інтерес у мешканців міста. Останній - 14.09.18 під час 
проведення урочистих заходів до Дня міста в парку Шуменський, що 

дозволило ознайомити з діяльністю Ботанічного саду тисячі мешканців міста 
одночасно.  

8. Найбільшого масштабу і резонансу в засобах масової інформації 
набуло проведення акції «День відкритих дверей» 15 жовтня 2018 року, 
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присвяченої початку цвітіння хризантем та заходу «Бал хризантем», який 

відвідало більше 6 тисяч людей за день. 
В результаті проведеної роботи отримано благодійні внески коштами на 

матеріальний розвиток Агробіостанції-ботанічного саду на суму 10365 грн. 

та матеріальних цінностей на суму 10790 грн., що вдвічі перевищує 
показники минулого року. Крім того, за час підготовки «Балу хризантем» та 
його проведення (вересень-жовтень) отримано від мешканців міста 
посадкового матеріалу, за попередніми даними, на суму 17380 грн. 

Інтродукція рослин, наукова діяльність 

1. Інтродукційне випробування, як і в минулий рік, проходять 
наступні види: барбарис Тунберга, ягоди Годжі, евкаліпт, павловнія, 
ефіроолійні культури (лаванда, розмарин, інші), декоративні деревні, 
багаторічні та однорічні рослини. 

2. На відміну від минулого року, завдяки співпраці з Криворізьким 

ботанічним садом НАН України, згідно договору від 24.02.2017 за № 03-4 

отримано колекцію хризантем (близько 60 сортів), 30 видів та сортів 

багаторічних ґрунтопокривних рослин та сукулентів, з яких 3 - 

червонокнижні.  
3. Розпочато створення колекції рідкісних, зникаючих, ендемічних, 

червонокнижних рослин, наразі зібрано 15 видів. 

4. Вперше досягнуто значних результатів дослідів з вегетативного 

розмноження багаторічних трав’янистих рослин. Наприклад: із 30 кущів, 60 

вкорінених живців отримано 3000 вкорінених живців, сформовано близько 

700 кущів хризантем. 

5. Проведено досліди з насіннєвого розмноження однорічних 

трав’янистих та деревних рослин, зібрано насіння для вирощування рослин у 

наступному році для потреб університету та підрозділу, але, вперше з 1999 

року, в результаті отримано життєздатні саджанці маргариток. 

6. Проводиться пасовищний експеримент на ділянці «Степ» за 

участю парнокопитних тварин (віслюків та кобили). 

7. Надано консультації з озеленення міським комунальним 

службам, представникам громадських організацій та з вирощування рослин 

садівникам міста й області. 
Підтримка наукового та освітнього процесу 

Викладачами університету, згідно навчальних планів, на території 
підрозділу проведено 14 навчально-польових практик та занять зі студентами 

факультетів «Біології, географії, екології», «Дошкільної та початкової освіти» 

та «Культури і мистецтв» за участі 270 осіб. Але, за досвітом минулих років, 

їх кількість може бути збільшена до 25.  

Вирішення питань щодо повернення території та оформлення документації 

дозвільного характеру розпочато, але не завершено. 

 Узагальнюючи роботу Агробіостанції-ботанічного саду можна зробити 

наступні висновки: 
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1. Досягнуто значних результатів за 5 пріоритетними векторами 

розвитку Ботанічного саду з мінімальними витратами матеріально-технічних 

ресурсів та недостатньою кількістю професіоналів.  

2. Створено позитивний імідж університету, кількість відвідувачів 

збільшилась щонайменше в 10 разів. 

3. Використання ручної праці при виконанні робіт на ґрунті значно 

зменшує ефективність роботи.  

4. Розвиток та ефективна робота підрозділу напряму залежать від 

стану матеріально-технічної бази та забезпечення кваліфікованими, 

зацікавленими у роботі кадрами.  

5. Позитивні результати роботи вдалося досягти завдяки спільній, 

оперативній, злагодженій роботі співробітників Ботанічного саду, фахівців та 
робітників АГЧ, інших відділів, завдяки підтримки та під керівництвом 

проректора з ФГ та НПР Вінника М.О.  

6. Слід відзначити окремо ефективну роботу садівника 
Семенченка О.Г., який є генератором ідей, поєднує виконання робіт з 
догляду за зеленими насадженнями, креативне оформлення експозиційних 

ділянок та догляд за тваринами, при цьому встигає спілкуватися з 
відвідувачами, знаходить та організовує роботу волонтерів на благо 

Ботанічного саду, створює позитивний імідж університету в цілому. 

Виникає об’єктивна необхідність в розробці та впроваджені системи 

надання платних послуг, створенні обмінного фонду рослинами з іншими 

ботанічними садами, садівниками міста та області на території Ботанічного 

саду, що надасть змогу отримати додаткові кошти на розвиток 

матеріально-технічної бази Ботанічного саду ХДУ.  

 

11.4. Діяльність Навчально-тренувального центру  
За звітний період Навчально-тренувальним центром ХДУ проведено 

наступні роботи: 

Основні напрямки діяльності Навчально-тренувального центру: 

- Освітня 

- Організаційно-масові та спортивно-оздоровчі заходи 

- Науково-дослідницька діяльність 
- Розвиток матеріально-технічної бази. 

Освітня 

1. Проведено академічні заняття з футболу і волейболу, також 

проводилися заняття з плавання із використанням водної акваторії центру. 

2. Проведено практичні заняття факультету біології, географії та 
екології. 

3. Проведено пленер факультетом культури і мистецтв. 

Організаційно-масові та спортивно-оздоровчі заходи 

За вересень та жовтень 2018 року навчально-тренувальний центр для 
проведення різних заходів відвідали: 

- факультет культури та мистецтв – «Кавунник»; 
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- факультет іноземної філології – «науково-практична конференція»; 

- факультет біології, географії і екології; 
- факультет економіки та менеджменту; 

- історико-юридичний факультет; 
- факультет фізичного виховання та спорту; 

- факультет комп’ютерних наук, фізики та математики; 

- медичний факультет; 
- педагогічний факультет – провели посвяту в студенти. 

Науково-дослідницька діяльність 

Влітку 2018 року проводились випробування на ефективність роботи 

пристроїв, направлених на відловлювання комарів у плавнях Дніпра. 
Дослідження проводив факультет біології, географії та екології. 
Професійно-орентаційна діяльність 

З метою профорієнтаційної діяльності територія центру була надана 
станції «Юних техніків» для проведення обласних змагань із 
судномоделювання, на яких були присутні представники факультету 

комп’ютерних наук, фізики та математики. Також на території центру мала 
змогу провести змагання юнацька спортивна школа. 
Розвиток матеріально-технічної бази 

У весняний та осінній період на території центру були проведені 
ремонтні роботи, а саме: 

- ремонт і фарбування адміністративних споруд; 

- вуличних лавок; 

- столів та альтанок. 

Встановлено зрошувальну систему на 10 нових вуличних лавок. 

На території центру була проведена заміна звичайного освітлення на 
LED-пристрої в адміністративній споруді, також були встановлені LED-

прожектори для освітлення прилеглої території. 
Для проведення ремонтних робіт був піднятий на берег рятувальний 

баркас, в якому проводилось фарбування корпусу, ремонт двигуна та заміна 
дерев’яного настилу. 

Проводився ремонт понтонів, що знаходились в аварійному стані, були 

усунені дефекти корпусів, було зроблене покриття захисним шаром фарби 

від корозії, поновлено дерев’яний настил з дошок, проведено зварювальні 
роботи леєрних огороджень та їх фарбування, після чого понтони були 

спущені на воду. 

Прибирання зелених зон та благоустрій території 

На території навчально-тренувального центру було проведено обрізку 

сухих дерев і чагарників. 

Очищено всю територію від сухого листя і сміття, та приведено її до  

відповідного санітарного стану. 

На спортивних майданчиках зроблено розмітку. 

Проведено прибирання в спортивній залі та елінгу (для зберігання 
спортивних човнів). 
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Проведено зачистку берега басейну від водоростей. 

Прибрано прибережну територію р. Дніпро від трави та сміття. 

11.5. Діяльність Студентського містечка 
За звітний період студентським містечком ХДУ проведено наступні 

роботи: 

Протягом 2017-2018 н.р. проводилась систематична робота із утримання 

будинків, споруд та обладнання студентського містечка, покращення 

матеріально-технічного забезпечення, інфраструктури, соціально-побутових 

умов проживання, а також вирішення питань енергозбереження.  

За звітній період проведено: 

1. Кількість поселених – 1290 мешканців. 

2. Налагоджено цілодобове водопостачання гуртожитків №№ 3,4, 

придбано та встановлено насосні станції. 
3. Пральні кімнати поповнено 5 новими пральними машинами. 

4. Організація гарячого водопостачання:  

- в гуртожитку №3 забезпечено гарячою водою додатково 90 мешканців. 

- в гуртожитку №4 забезпечено гарячою водою додатково 55 мешканців. 

5. Кухонні приміщення всіх гуртожитків забезпечено 

мікрохвильовими печами, загалом 32 од. 

6. Створено 2 сучасні кухні з облаштуванням новою побутовою 

технікою (електричні вбудовані поверхні, духова шафа, витяжка, 
мікрохвильова піч, електрочайник, сантехнічне обладнання) та меблями. 

7. Оновлено м’які меблі в холі гуртожитку №4. 

8. Пожежна безпека: 
- проведено повне доукомплектування пожежних кран-комплектів та 

пожежних щитів; 

- улаштовано додатковий магістральний електричний кабель в 

гуртожитку №2 для безпечного підключення обладнання високої потужності. 
9. Оформлення фасадів балконів будівель гуртожитків №3 та №4 у 

стилі українського колориту та сучасного направлення у техніці дудлінг та 
інших конструктивних елементів будівлі. 

10. Ремонти: 

- проведено ремонт конструктивних елементів будівлі гуртожитку №2, а 
саме герметизація вертикального деформаційного шву з частковим ремонтом 

покрівлі,  
- поточний ремонт підземного водопроводу гуртожитку №4; 

- замінено електромагнітний клапан дахової котельні гуртожитку №3; 

- створено новий кабінет паспортиста гуртожитку №2 з облаштуванням 

комп’ютерною технікою; 

- проведено капітальний ремонт кімнати ради гуртожитку №2; 

- косметичні ремонти 75 приміщень (холів, коридорів, блоків, кухонь, 
душових та туалетних кімнат),  

- косметичні ремонти 107 студентських кімнат. 
11. Енергоефективність: 
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- лампи у студентських кімнатах замінено на енергозберігаючі; 
- у місцях загального користування замінено 44 люмінесцентні лампи на 

LED світильники; 

- освітлено територію гуртожитків енергоефективними LED 

прожекторами; 

- встановлено систему автоматичного включення нагріву водонагрівачів 

гуртожитку №2 для оптимізації часу роботи бойлера та споживання 

електричної енергії; 
- замінено 19 вікон на металопластикові. 
12.Підготовлено нормативно-правових документів: 

- наказів та розпоряджень – 219; 

- листів – 42. 

13.Кількість проведених заходів: 

- адміністрацією гуртожитків – 82; 

- засідань рад гуртожитків – 98; 

- засідань ради студмістечка – 27; 

- благодійних заходів – 6; 

- зібрано макулатури – 1088 кг. 
Режимно-паспортний напрямок  

Режимно-паспортна робота є одним із пріоритетних напрямків роботи 

дирекції студентського містечка, яка ведеться  згідно наказів, розпоряджень 

ректора, проректора з фінансово-господарської та науково-педагогічної 
роботи  та  законодавчих документів, що стосуються цієї роботи. Планування 
роботи здійснюється на рік, відповідно до Плану-регламенту роботи ХДУ на  
навчальний  рік.         

Наприкінці серпня 2017 р. була проведена робота з підготовки до 

поселення на проживання у 2017-2018 навчальному році та згідно наказу 

ректора університету та вимог міськсанепідемстанції з 28.08 по 31.08 було 

проведено поселення в гуртожитки студентів, аспірантів і працівників 

університету. Усього протягом року було поселено близько 1290 мешканців.        

У вересні та жовтні паспортистами студмістечка була проведена 
реєстрація І курсу та новопоселених мешканців за адресами гуртожитків, 

оформлено діючу картотеку зареєстрованих та електронної бази повнолітніх 

мешканців для державного реєстру осіб. Надавалася допомога в оформленні 
посвідок на тимчасове проживання в Україні новоприбулим іноземним 

студентам та подовженні терміну дії посвідок іноземним студентам старших 

курсів.  

У кінці вересня та на початку жовтня 2017 р. було проведено аналіз 
мешканців гуртожитків та складено списки: 

- громадян іноземних держав, які заселилися до гуртожитків; 

- громадян, які зареєстровані за адресами кожного гуртожитку;   

- громадян, які залишилися зареєстрованими за адресами гуртожитків, 

але в них не поселилися.                                                                                                             
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Громадяни, які втратили зв`язок з університетом та громадяни, котрі 
не проживають в гуртожитках, але залишились там зареєстрованими, після 
відповідної роботи були зняті паспортистами з реєстраційного обліку за 
адресами гуртожитків університету. 

Постійно підтримувався тісний зв’язок з військово-мобілізаційним 

підрозділом університету щодо постановки юнаків на військовий облік до 

Херсонського об’єднаного міського військкомату, з районними відділами 

державної міграційної служби та відділом реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб Херсонської міської ради з метою 

правильного ведення та оформлення  документації. 
Протягом року мешканцям гуртожитків надавалася консультативно-

роз`яснювальна допомога з питань поселення, проживання, переселення та 
виселення. Було  підготовлено 199 проектів наказів та розпоряджень, з них 83 

на поселення, 65 на виселення та 51 на переселення, відслідковувалося 

виселення та зняття з реєстраційного обліку студентів, яких було 

відраховано, переведено на заочне відділення, надано академічні відпустки 

або розірвано договір про проживання, видавалися за запитом довідки з місця 
проживання та про склад сім’ї мешканців, виготовлялись перепустки до 

гуртожитку.   

Адміністраціям гуртожитків постійно надавалася допомога у вирішенні 
питань пропускного режиму, оформлення документації та інше.  

У кінці грудня 2017 р. та березня 2018 р. були підготовлені списки 

мешканців-випускників, розроблено порядок їх виселення з гуртожитку та 
зняття з реєстраційного обліку. Протягом січня 2018 р. знято з 
реєстраційного обліку 21 випускника університету, а  в травні-червні 2018 р. 

296 бакалаврів та магістрів, 1 іноземний слухач ЦДП, а також 62 мешканці, 
що відмовилися від проживання в гуртожитку на 2018-2019 н.р.  При 

виселенні  мешканців із гуртожитків сумісно з бухгалтерією університету 

вівся контроль за відсутністю заборгованості за проживання.  

В серпні 2018 р. було проведено прийом заяв на проживання в 

2018-2019 н.р.  від студентів першого курсу та тих, які раніше не проживали 

в гуртожитках.                                                    

У травні було розроблено та введено в дію «Порядок проживання у 

гуртожитках під час літніх канікул» та «Порядок залишення гуртожитку на 
час літніх канікул». У червні були розроблені та оформлені проекти 

розпоряджень та виселені з гуртожитків випускники, надавались 

консультації іноземним випускникам щодо скасування посвідок на тимчасове 
проживання в Україні.  

У кінці навчального року з адміністраціями гуртожитків було узгоджено 

порядок виселення та нового поселення мешканців. 

Організаційний напрямок  

Організаційний напрямок роботи студентського містечка ХДУ 

пов’язаний із веденням різноманітної документації та включає в себе тісну 

співпрацю з відділами, службами та факультетами університету.  
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Серед основних документів, що складалися в студентському містечку 

протягом 2017-2018 н.р., – проекти наказів про поселення, виселення та 
переселення мешканців із гуртожитків, проекти розпоряджень, плани робіт і 
заходів, звіти, тощо. Також постійно проводився аналіз вхідної та вихідної 
кореспонденції, листування з відділами та службами університету, міськими 

організаціями тощо, здійснювався прийом телефонограм. 

Проводилася робота зі студентами, які бажають отримати місце для 
проживання або виселитися з гуртожитків, складалися списки контингенту 

мешканців студентського містечка, оновлювалися дані на сторінці 
студмістечка на офіційному сайті Херсонського державного університету. 

Розробляється новий сайт студентського містечка. 
Спільно з факультетами та відділами університету дирекція 

студентського містечка брала активну участь в організації проведення 

різноманітних олімпіад, конкурсів, семінарів, конференцій, забезпечуючи 

проживання учасників заходів, а також студентів заочної форми навчання під 

час сесій, слухачів Центру довузівської підготовки, учасників Малої академії 
наук тощо. 

З метою організації поселення та проживання протягом року активно 

велась договірна робота з: 
- комунальними організаціями (ЕК Херсонобленерго, НАК Нафтогаз, 

МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 
м.Херсона», ТОВ Херсонрегіонгаз, МКП Херсонтеплоенерго);  

- підприємствами з обслуговування споруд та обладнання (ПАТ 

Херсонгаз, КП Херсонавтокомунсервіс, ТОВ Метроном, ТОВ Херсонліфт, 
Управління поліції охорони, ПП СМНФ Газкотломонтажналадка, ТОВ 

Станція профілактичної дезінфекції, ПП Аліна-А, ПП ПКФ «АкваТерм», 

ТОВ «Ківі-М»). 

Для забезпечення функціонування гуртожитків та організації робочого 

процесу протягом року проведено роботу з: 
- придбання канцелярських виробів, миючих та дезінфікуючих засобів, 

будівельних, електричних та сантехнічних матеріалів, обладнання та 
інвентарю (металопластикові вікна, електроплити, бойлери, побутова 
техніка), меблів; 

- технічного обслуговування вогнегасників; 

- підготовки до друку бланків документів для поселення мешканців 

(договір, анкета) та друк (ордер); 

- виміри опору електричного обладнання та комунікацій, заземлення. 
У 2017-2018 н.р. спільно з управліннями праці та соціального захисту 

населення Суворовської та Дніпровської у м. Херсоні рад велась активна 
робота щодо оформлення та надання державою субсидій мешканцям 

гуртожитків для відшкодування коштів, витрачених на сплату 

житлово-комунальних послуг. 
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Проведено роботу для забезпечення студентам – дітям осіб, які брали 

безпосередню участь в проведені антитерористичної операції, надання пільги 

на проживання в гуртожитках. 

Технічний напрямок  

За минулий 2017-2018 навчальний рік у гуртожитках студентського 

містечка були проведені такі роботи: 

Гуртожиток №2 

1. Ремонт в кімнатах : 

15,16,25,29,30,36,37,42,43,46,52,56,65,67,69,74,79,80,82,83,85,88,95,97,98,

99,103,106,107,110,115,116,120,121,126,134,136, 137, 140, 141, 143, 153,154 , 

157, 159,161,163. 

2. Поточний ремонт електромережі в кімнатах та коридорах. 

3. Косметичний ремонт  туалетів  лівої сторони. 

4. Заміна світильників денного освітлення в місцях загального 

користування на 4 поверсі. 
5. Ремонт системи опалення . 

6. Часткове очищення підвального приміщення. 

7. Профілактичні роботи каналізаційної системи. 

8. Встановлено додаткові прожектори на території гуртожитку 

9. Профілактика та ремонт газового обладнання. 

10. Постійно проводилося прибирання прилеглої території. 
11. Здійснювався контроль за утриманням будівлі в належному стані. 
12. Косметичний ремонт  роздягальні в жіночій душовій кімнаті. 
13. Встановлено водогін для поливу зелених насаджень. 
14. Виконано герметизацію температурного шва гуртожитку. 

15. Капітальний ремонт в кабінеті паспортиста. 
16. Косметичний ремонт умивальних кімнат лівої сторони. 

17. Встановлено мікрохвильові печі та електрочайники на всіх 

кухнях гуртожитку. 

18. Ремонт підлоги в 59 кімнаті. 
19. Обробка стін в кімнатах від грибка та цвілі. 
20. Обрізка дерев на прилеглій території. 

Гуртожиток №3 

1. Проведено косметичний ремонт у кімнатах новопоселених 

мешканців:  

910, 911, 912, 913, 801, 802, 803, 804, 814, 815, 816, 817, 714, 715, 716, 

717, 723, 724, 725, 726, 610, 611, 612, 623, 624, 625, 626 та блоках: 910-913, 

801-804, 814-817, 714-717, 723-726, 610-613, 623-626. 

2. Проведено підготовку кімнат під заселення іноземних студентів: 

514, 515, 516, 517, 518, 922. 

3. Проведено фарбування стін та вапнування стелі коридору 5 

поверху (сторона 1-13). 

4. Проведено укладання кахельної плитки на стіни та підлогу у 

душових кімнатах блоків №401-405, 410-413. 
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5. Проведено фарбування віконних  та дверних рам у 

приміщеннях холів з 9 по 2 поверхи та дверей і дверних полотен житлових 

кімнат і блоків. 

6. Проведено капітальний ремонт приміщення кухні 5 поверху 

(сторона 1-13) із оснащенням сучасною технікою та меблями. 

7. Проведено демонтаж сміттєпроводу у приміщеннях кухонь з 2 по 

9 поверхи (сторона 1-13). 

8. Встановлено нові світильники в коридорі 5-го поверху (сторона 
1-13). 

9. Проведено профілактичні ремонти електричних плит на поверхах 

із заміною комплектуючих. 

10.  Проведено під’єднання пожежних гідрантів до системи 

водопостачання. 

11.  Встановлено електричні водонагрівачі у санблоках: 910-913, 801-

804, 814-817, 714-717, 723-726, 610-613, 623-626, 523-526. 

12.  Проведено заміна дерев’яних віконних блоків на 
металопластикові у житлових кімнатах: 911, 913, 724, 725, 307, 316, 402, 524, 

625, 612 та у приміщенні кухні 5 поверху (сторона 1-13). 

13. Ремонт дверних полотен вхідних дверей до блоків гуртожитку. 

14. Проведено заміну батарей у кімнатах 912, 816. 

15. Проведено протягом року неодноразові профілактичні ремонти 

ліфтового господарства. 
16.  Проведено необхідне скління місць загального користування та  

кімнат. 
17.  Виконано заходи з благоустрою прилеглої  території: 

прибирання сміття; обрізка дерев, кущів; планування квіткових клумб; 

перекопування території; висаджування квітів, побілка дерев, кущів, 

тротуарів. 

18.  Виконано профілактичні огляди та ремонтні роботи 

водорозбірних кранів, зливних бачків, сифонів, каналізаційних труб у 

приміщеннях кухонь та житлових блоках. 

19.  Проведено утеплення житлових кімнат та місць загального 

користування перед початком опалювального сезону. 

20.  Проведено ремонт системи освітлення кімнати самопідготовки, 

фарбування балконних блоків та віконних рам. 

21.  Встановлено нову насосну станцію у підвальному приміщенні. 
22.  Проведено поточні ремонти електромереж у кімнатах, житлових 

блоках  та місцях загального користування. 

23.  Проведено планову чистку каналізаційних люків на прилеглій 

території. 
24.  Проведено систематичні прибирання території біля контейнерів 

для сміття, дезінфекція вапняним розчином. 

25. Проведено косметичний ремонт житлових блоків гуртожитку. 
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26. Проведено часткове укладання кахельної плитки на східцевих 

клітинах на центральних сходах. 

27.  Виконано частковий ремонт кахельної плитки у коридорі 5 

поверху (сторона 1-13) та 1 поверху (сторона 1-13). 

28.  Проведено укладання кахельної плитки на підлогу у коридорі 
сан.блоку 414-417. 

29.  Проведено поточний ремонт зливної каналізації від котельні на 
даху гуртожитку. 

30.  Поточний ремонт системи каналізації та холодного 

водопостачання в приміщенні кухні 5 поверху (сторона 1-13). 

31.  Поточний ремонт системи опалення в приміщенні кухні 5 

поверху (сторона 1-13). 

Гуртожиток № 4 

1. Проведені косметичні ремонти: 

в кімнатах:  
902, 906, 905, 915, 916, 811, 812, 815, 816, 819, 820, 703, 704, 708, 709, 

710, 713, 714, 615, 617, 618, 501, 502, 511, 512, 517, 518, 513, 408, 413, 616, 

423, 424. 

в блоках: 905-906, 915-916, 811-812, 815-816, 703-704, 517-518, 607-608, 

423-424. 

2. Ремонт електропроводки та електроприладів: 

в кімнатах: 902, 906, 811, 812, 820, 703, 704, 709, 710, 713, 714, 617, 618, 

511, 512, 517, 518, 408, 413. 

в блоках: 905-906, 811-812, 703-704, 709-710, 713-714, 617-618, 511-512, 

517-518. 

3. Частковий ремонт світильників денного освітлення: коридори, холи, 

кухні (ст. 1-2), (ст. 13-14), східцеві клітини з 9-го по 1 поверхи (ст. 13-14). 

4. Встановлено LED світильники Dеlux FLF LED 30 18W на східцевих 

клітинах з 9-го по 1-й поверхи (ст. 1-2), коридорах 6 та 2 поверхів (ст. 1-2), 

кухні 6-го поверху (ст. 1-2). 

5. Частковий ремонт електроплит кухонь із заміною комплектуючих з 
9-го по 3-й поверхи (ст. 1-2), (ст. 13-14). 

6. Доукомплектовано пожежні шафи на поверхах протипожежним 

приладдям (важіль відкриття пожежного крану; маховик на пожежний кран). 

7. Часткова заміна світлодіодних прожекторів для освітлення прилеглої 
території гуртожитку. 

8. Встановлена насосна станція підвищення тиску води в зборі в 

насосній гуртожитку.  

9. Капітальний ремонт приміщення кухні 6-го поверху (ст. 1-2) з 
комплектацією меблів). 

10. Проведено часткову заміну водопроводу, прилягаючого до 

гуртожитку №4. 

11. Проведена установка водонагрівачів у жилих блоках: 
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905-906, 915-916, 811-812, 819-820, 703-704, 707-708, 709-710, 713-

714, 605-606, 615-616, 501-502, 511-512, 409-410, 423-424. 

12. Проведена заміна вікон на металопластикові: 
907, 820, 816, 704, 618, 617, 518, 514 

13. Проведено скління місць загального користування (хол 6 поверху, 

кухні 5,9 поверхів); кімнат: 908, 901, 615, 511. 

14. Балкон 8-го поверху обладнаний для сушки білизни. 

15. Частковий ремонт системи опалювання технічного та підвального 

приміщення стояків з 01 по 24.  

16. Проведений профілактичний ремонт роботи ліфта. 
17. Проведена заміна сходини на східцевій клітині 5 поверху (ст. 13-14). 

18. Проведені штукатурні роботи в кухонних приміщеннях (ст. 1-2, 

ст. 13-14), місцях, де була проведена заміна каналізаційних та 
водопостачальних стояків. 

19. Заміна змішувачів раковин: 117-118, 101-102, 223-224, 123-124, 513-

514, 305-306, 515-516, 915-916. 

20. Заміна змішувача душа: 419-420, 617-618, 819-820, 921-922. 

21. Заміна унітаза: 723-724. 

22. Заміна раковини: 921-922. 

23. Заміна кранів піддона в блоках: 507-508, 913-914, 721-722, 719-720, 

505, 506. 

24. Заміна кутових кранів подачі води в зливних бачках блоків: 215-216, 

305-306, 311-312, 317-318, 517-518, 703-704, 721-722, 721-722, 813-814, 915-

916. 

25. Заміна зливного бачка: 803-804, 723-724. 

26. Ремонт дверних коробок та полотен кімнат: 917, 507, 613, 819, 820, 

913. 

27. Проведена заміна замків: 

у кімнатах: 503, 304, 820, 709, 914, 220. 

у блоках: 715-716, 503-504, 419-420 

28. Утеплення вікон жилих кімнатах та місць загального користування. 
30. Косметичний ремонт коридорів 6, 5, 4, 3 поверхів. 

31. Планова чистка каналізаційних люків прилеглої території. 
32. Роботи з благоустрою прилеглої території. 
33. Підготовка кімнат, блоків для мешканців 1 курсу та новопоселених. 

34. Підготовка місць загального користування до нового навчального 

року. 

35. Поточні ремонти сантехнічних приладів в блоках та місцях 

загального користування. 

36. Поточні ремонти електромереж в кімнатах та місцях загального 

користування. 

37. Прибирання біля контейнерів сміття, дезінфекція вапняним 

розчином. 

38. Фарбування лавок, сміттєвих баків прилеглої території. 
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39. Ремонт тротуарної плитки на прилеглій території. 
40. Виготовлення та установка табличок «Куріння заборонено» на 

прилеглій території гуртожитку. 

41. Фарбування балконів з 9-го по 2-й поверхи гуртожитку (ст. 1-2). 

Санітарний напрямок 

За минулий 2017-2018 навчальний рік у гуртожитках студентського 

містечка були проведені такі роботи: 

1. Закуплено миючі засоби для проведення прибирання місць 

загального користування та кімнат тимчасового проживання гостей 

університету. 

2. Озеленення клумб біля гуртожитків. 

3. Проведені планові дезінфекційної обробки приміщень 
гуртожитків. 

4. Регулярний вивіз сміття. 

5. Регулярний контроль температурного режиму в приміщеннях 

гуртожитків. 

6. Постійна профілактична робота для забезпечення інформованості 
мешканців про епідеміологічний стан у місті та заходи для попередження 
захворюваності. 

7. Виховна робота з мешканцями для дотримання санітарних норм в 

кімнатах та блоках (ведення екрану чистоти, контроль графіку прибирань). 

Виховний напрямок 

Виховна робота в гуртожитках студентського містечка ведеться в 

декількох напрямках: правове, морально-етичне, фізичне, трудове, 
екологічне, соціально-педагогічне, професійне, художньо-естетичне, 
національне, громадянське виховання. 

Правове виховання має на меті оволодіння правовими знаннями, 

положеннями Конституції України, формування політичної та правової 
культури, виховання поваги до законів і норм співжиття у своєму колективі 
та суспільстві, спонукання студентів до активної протидії правопорушенням 

та реалізується через проведення виховних бесід та тематичних виставок, 

залучення мешканців до діяльності студентського оперативного загону, 

організацію «скриньок довіри». 

У розвитку студента як гармонійної особистості важлива роль відведена 
морально-етичній складовій виховного процесу, що сприяє утвердженню 

моральних цінностей, формуванню високих моральних якостей, вихованню 

культури поведінки, спонуканню мешканців до активної протидії 
аморальності, вживанню алкогольних напоїв, палінню, наркоманії. Саме 
тому в гуртожитках студмістечка ХДУ постійно проводяться антиалкогольні 
та антинаркотичні акції «Скажемо наркотикам – ні», «STOP алкоголь», 

бесіди з мешканцями щодо міжнаціональних стосунків, організація «Дня 

етикету» тощо.  

Першочерговим завданням виховної роботи  залишається формування 
здорової та фізично розвиненої людини. Цей аспект активно втілюється в 
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життя через проведення акцій щодо здорового способу життя, 
фізіологічних особливостей організму, норм харчування; залучення 
мешканців до занять у спортивних секціях; організацію спортивних свят до 

Дня фізичної культури та Спартакіади студмістечка ХДУ; пропаганду 

здорового способу життя. В кожному гуртожитку оформлено “Куточок 

здоров’я”.  

У наш час глобальних екологічних змін досить важливим є трудова та 
екологічна складова виховання, що полягає у формуванні свідомого та 
відповідального ставлення до праці, оволодіння професією, виховання 

дбайливого ставлення до природи, збереженні природних ресурсів і т.ін.. Із 
цією метою в гуртожитках систематично організовуються санітарні дні, акції 
з прибирання та озеленення прилеглої території, конкурси на краще 
озеленення кімнат, тематичні фотовиставки. Організовані та встановлені в 

кожному гуртожитку куточки по збору макулатури «Збери макулатуру – 

збережи дерево!»  та батарейок у рамках акції «Збери батарейки – збережи 

планету!». З метою економії електроенергії було оформлено тематичні 
стенди «Переваги енергозберігаючих ламп». 

Організація комфортного проживання в гуртожитках вимагає від 

працівників студентського містечка володіння інформацією про соціальний 

статус мешканців. Для цього активно розвивається соціально-педагогічний 

напрямок виховного процесу. У гуртожитках щорічно оновлюються 

соціальні паспорти, виявляються групи соціально незахищених мешканців, 

яким більш приділяється увага та надається допомога в поліпшені житлово-

побутових умов. Ведеться співпраця з інтернатом ім. Т.Г. Шевченка, де 
протягом року мешканці  гуртожитків допомагають  зібраними речами та 
канцелярськими товарами  дітям – сиротам інтернату. 

Реалізуючи напрямок професійного виховання, адміністрації 
гуртожитків, дирекція студентського містечка та органи студентського 

самоврядування приділяють увагу формуванню свідомого та відповідального 

ставлення до навчання, розвитку ділових якостей особистості, 
організованості, дисциплінованості тощо. Для цього проводяться щорічні 
заходи, присвячені Дню науки, Міжнародному дню студента, відзначення 

мешканців-активістів кожного гуртожитку. Проводяться інтелектуальні ігри 

між мешканцями  гуртожитків 

Художньо-естетичний напрямок виховного процесу є одним із найбільш 

популярних серед студентів, що мешкають у гуртожитку. Він сприяє 
оволодінню духовними та культурними надбаннями людства, українського 

народу, формуванню естетичних смаків і культури поведінки, розвитку 

талантів і творчих здібностей студентів. Традиційними для кожного з 
гуртожитків студентського містечка  стали проведення таких заходів, як КВК 

між поверхами, конкурс «Студмістечко має таланти», організація вечорів 

відпочинку, розважальних програм до різноманітних свят, створення 

фотовиставок, ікебан, поробок, художнє оформлення холів на поверхах 

гуртожитків та оформлення балконів Петриківським розписом. Створено 
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інформаційну  сторінку в Фейсбуці, де висвітлювалися всі події, які 
відбувалися у гуртожитках студентського містечка. У червні для всіх 

випускників відбулося яскраве святкування випускного вечора. Була 
проведена святкова привітально-розважальна програма «До побачення, 

гуртожиток!» 

Національне та громадянське виховання згідно з освітніми цільовими 

програмами останніх років  стали пріоритетними напрямками розвитку 

особистості, тому в гуртожитках студентського містечка проводились такі 
заходи, які спрямовувались на формування національної свідомості, 
громадської позиції мешканців «Українські вечорниці», «Масляна прийшла»  

«Козацькими стежинами», свято українського прапора, інформаційна акція 
присвячена пам’яті жертв голодомору, оформлення куточку до пам’яті 
загиблим у роки ВВВ « Ми пам’ятаємо…», День захисника України. До Дня 

пам’яті небесної сотні організовано куточок “А сотні вже зустріли небо”. До 

дня вишиванки проведено захід “Вишиванка - твій генетичний код”, до Дня 
рідної мови оформлено куточок  “Наша мова калинова”. 

Протягом вересня-листопада місяців проводилися заходи  до 100-ї 
річниці Херсонського державного університету, де студенти мали змогу 

приймати участь у різноманітних  конкурсах та вікторинах, а саме: 
фотоколаж «У ритмі серця», інтелектуальна гра «Найрозумніший» та 
«Студмістечко має таланти». До 100-річчя ХДУ оформлено куточок  «Люди, 

які творили історію університету », відео-привітання з нагоди 100-річчя 
ХДУ, організовано  фотоконкурс «Кращі миті студентського життя», 

інформаційний стенд з історичними нарисами вишу, організовано та 
проведено матч з міні-футболу. 

Розвитку ініціативності та самостійності студентської молоді сприяє 
організація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках 

студмістечка ХДУ. Вищим виконавчим і представницьким органом  

самоврядування в гуртожитках студентського містечка ХДУ є рада 
студмістечка, діяльність якої спрямована на захист прав мешканців, 

представлення їх інтересів та залучення до культурно-масової та 
спортивно-масової діяльності. У кожному гуртожитку радою щорічно 

розробляються плани з виховної, культурно-масової та житлово-побутової 
роботи серед студентів що проживають у гуртожитку. Згідно з цими планами 

регулярно проводяться конкурси на найкращу кімнату гуртожитку, 

найкращий гуртожиток студентського містечка, спортивні змагання, КВК та 
дискотеки. На засіданнях рад гуртожитків регулярно розглядають питання 

побуту та дозвілля студентів, проводиться виховна робота зі студентами, які 
порушують правила проживання в гуртожитку.  

Одним із головних завдань студентського самоврядування є 
забезпечення правопорядку в гуртожитках СМ.  У гуртожитках  відсутні 
випадки злодійства,  пошкодження майна.  Велика заслуга у цьому діючого  

оперативному загону, до складу якого входять оперативні  групи, що 

забезпечують порядок в кожному гуртожитку та охорону при проведені 
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святкових заходів. Члени оперзагону попереджують виникнення 
конфліктних ситуацій і порушення  норм проживання.  

Організована виховна робота в гуртожитку допомагає студентству 

виробити індивідуальний стиль життя, діяльності і спілкування. Тому знати і 
розуміти молодь, адекватно оцінювати її особистісні якості та 
індивідуальний потенціал вихователі гуртожитків вважають однією зі своїх 

найважливіших професійних якостей. 
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12. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 12.1. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, 

стандартів вищої освіти. 

 

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Херсонським 

державним університетом за поданням Вченої ради університету було 

обговорено і прийнято на Конференції трудового колективу університету 

25.12.2015 Статут ХДУ у новій редакції, який затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 №430. 

 У Статуті, зокрема запроваджено новий порядок представництва у 

вищому колегіальному органі громадського самоврядування університету- 

Конференції трудового колективу. При цьому не менш як 75 відсотків складу 

делегатів виборного органу становлять науково-педагогічні та педагогічні 
працівники університету, які працюють у ньому на постійній основі, і не 
менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які 
обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

 На відповідність чинному законодавству юридичним відділом 

перевірено  та завізовано 2539 договорів зі студентами зарахованими на 
навчання за кошти юридичних та фізичних осіб та студентами зарахованими 

на бюджетну форму навчання. 

 Вивчено та завізовано 875 договорів за різними напрямками 

господарської, навчальної та наукової діяльності. 
 Здійснено юридичну експертизу проектів усіх наказів з кадрових 

питань та чисельних наказів з основної діяльності. 
 Надано 183 роз’яснень щодо застосування чинного законодавства, у 

тому числі 97 письмово. 

 З метою підвищення рівня правових знань та недопущення службових 

зловживань, проявів хабарництва та корупції з боку працівників ХДУ 

наказами ректора  розповсюджено серед працюючих, підготовлені 
юридичним відділом 3 методичних рекомендації та 1 роз’яснення на теми: 

- «Охорона праці»; 

- «Попередження корупції у навчальних закладах»; 

- «Робочий час»; 

Здійснено правову експертизу 26 положень та 6 порядків.    

 Продовжується активна робота  щодо стягнення боргу за навчання зі 
студентів-контрактників, які здобували освіту за кошти фізичних та 
юридичних осіб та були відраховані з університету у 2018 році і у минулих 

2007-2017 роках. Зокрема, протягом тільки 2018 року університетом 

пред’явлено до вищезгаданих осіб 28 позови на загальну суму 116002,43 грн.                                      

 З метою досудового врегулювання питання щодо погашення 
заборгованості за навчання колишніми студентами, університетом було 

направлено 18 досудових попереджень на суму 71803,25 грн. 
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 Також, університетом було направлено досудове попередження ПП 

«ВКТ «Стройкомпані» на суму 19146.74 грн. щодо спонукання до виконання 

умов договору підряду та повернення коштів. 

 Згідно прийнятих судами рішень у справах за позовами ХДУ про 

стягнення заборгованості по оплаті за навчання з колишніх студентів, що 

навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб, протягом 2018 року з 
65боржників було стягнуто кошти на суму 73761,7 грн. 

 За звітний період до університету було пред’явлено 2 позовні заяви від 

ПАТ «Херсонгаз» щодо сплати штрафних санцій за несвоєчасне здійснення 
розрахунку за спожитий газ. 
 Постійно знаходиться на контролі питання щодо виконання рішень 

судів відділами державної виконавчої служби. 

 Університетом подавалися або підтримувалися позови з інших питань, 
зокрема, щодо сторонніх землекористувачів, які протягом 10-15 років 

розмістили майно у вигляді різноманітних будівель на земельній ділянці, 
наданій Херсонському державному університету у постійне користування під 

розміщення існуючого спортивно-оздоровчого табору «Буревісник» на 
узбережжі Чорного моря. 
 Питання трудової дисципліни знаходиться у центрі уваги керівництва 
університету, деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів. 

 Херсонський державний університет дотримується стандартів вищої 
освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

 

12.2. Заходи щодо запобігання проявів корупційних правопорушень  
 

В Херсонському державному університеті протягом 2018 року 

продовжилась активна робота спрямована на роз’яснення антикорупційного 

законодавства та недопущення корупційних проявів зі сторони 

професорсько-викладацького складу та  співробітників університету. 

У другому півріччі 2018 року, було проведено зустрічі з професорсько-

викладацьким складом на теми: «Основні положення антикорупційного 

законодавства України», «Недопущення корупційних проявів та службових 

зловживань», звертаючи особливу увагу на розвиток партнерських, чесних, 

доброзичливих  стосунків зі студентами. 

Окрім цього, постійно напередодні заліково-екзамінаційної сесії під час 
кураторських годин на факультетах в академічних групах проводяться 

зустрічі зі студентами ХДУ на теми: «Права та обов’язки студентів». 

Також, з метою отримання упереджувальної інформації з приводу 

дотримання антикорупційного законодавства професорсько-викладацьким 

складом університету, в тісній співпраці з діючим на базі первинної 
профспілкової організації студентів антикорупційним студентським 

Центром, проводиться анонімне анкетування студентів всіх факультетів 

університету.   
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 11.3. Захист інформації відповідно до законодавства 
 

Технічний захист відомостей, що складає державну, службову та 
комерційну таємницю в Херсонському державному університеті виконується 
відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та згідно 

Постанови Кабінету Міністрів № 373 Про затвердження Правил забезпечення 

захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах», постанови Кабінету Міністрів України Про 

«Перелік відомостей з обмеженим доступом, що підлягають технічному 

захисту в галузі освіти і науки України» № 1561 від 02.10.2003 року, та 
Наказу Міністерства освіти і науки України № 319 від 18.03.2015 року. 

 Наказом ректора по університету в вересні 2010 року затверджено 

«Положення про Перелік відомостей з обмеженим доступом, що підлягають 

технічному захисту в галузі освіти і науки України в Херсонському 

державному університеті». 

 В університеті працює постійно діюча експертна комісія по 

факультетам, кафедрам. Всього в постійно діючу експертну комісію входить 

60 чол. З членами експертної комісії проводяться інструктажі з питань 
«Задачі і обов’язки експертної комісії», ознайомлення з нормативними 

документами. Голова комісії – проректор з наукової роботи університету. 

 Наказом ректора університету створено постійно діючу комісію по 

технічному захисту інформації та персональних даних співробітників та 
студентів.  

 В листопаді 2012 року отримано Атестат Відповідності системи 

захисту інформації автоматизованої системи класу «1», відділу охорони праці 
та техніки безпеки, військово-облікового відділу Херсонського державного 

університету. 

 Витоку конфіденційної інформації, що становить державну таємницю в 

університеті немає, а також немає порушень роботи з документами «Для 

службового користування».  

 

 11.4. Вжиття заходів по удосконаленню управління та підвищення 

трудової дисципліни 

 
 У 2018 році діяльність університету була спрямована на правильне 
застосування і неухильне дотримання норм законодавства України та 
порядку в університеті. 
 Зокрема, в університеті дотримуються вимоги законодавства щодо 

провадження освітньої та наукової діяльності, оформлення трудових 

відносин, використання коштів державного бюджету, охорони праці, 
укладення господарських і цивільних договорів тощо.  

 У звітному періоді в.о. ректора університету у межах наданих йому 

повноважень: - організовував та координував діяльність усіх структурних 
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підрозділів щодо ефективного провадження освітньої діяльності та 
забезпечення якості підготовки фахівців;  

- забезпечував дотримання законності та порядку в університеті; 
- контролював дотримання університетом Ліцензійних умов надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 24.12.2003 року № 847 (у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України № 1377 від 29.11.2011 року);  

 - оперативно доводив до відома трудового колективу нормативно-правові 
акти та розпорядчі документи в галузі освіти; 

 - дотримувався, при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників, 

Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Херсонському 

державному університеті, затвердженого наказом ХДУ від 01.12.2015 року 

№713-Д; 

- спільно з профспілковим комітетом вирішував питання забезпечення 

зайнятості, нормування й оплати праці працівників; 

- забезпечував науково-педагогічних працівників належними робочими 

місцями, необхідними технічними засобами для виконання роботи, 

контролював своєчасність доведення до їхнього відома розкладу занять та 
місце їх проведення; 

 - контролював дотримання вимог законодавства з формування, надходження 
та використання бюджетних коштів, зокрема придбання товарів, робіт та 
послуг університет здійснював відповідно до вимог Законів України «Про 

здійснення державних закупівель», «Про публічні закупівлі» тощо.      

 Упродовж звітного періоду ректор повсякчас сприяв розширенню 

демократичних засад та оптимізації управління університетом, використанню 

та розвитку можливостей університетської автономії та самоврядування, 

залученню максимально широкого кола членів трудового колективу до 

обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх 

виконанням. Питання розвитку університету, провадження освітньої, 
наукової, інноваційної та фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші 
питання обговорюються колегіально. 

 31.08.2018 року ректор звітував перед колективом університету про 

«Підсумки діяльності університету за 2017-2018 навчальний рік та 
перспективні завдання діяльності університету на 2018-2019 навчальний рік» 

в світлі вимог Закону України «Про вищу освіту». 

 Протягом звітного періоду ректор забезпечував своєчасне подання до 

Міністерства освіти і науки України, органів державного казначейства, 
статистики та інших державних органів, яким законодавством України 

надане право контролю за відповідними напрямами діяльності університету, 

необхідну  статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні 
відомості про роботу і стан справ в університеті. 
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 Важливою умовою ефективної діяльності університету є належна 
трудова та виконавська дисципліна працівників, яка регламентується 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку для осіб, які працюють та 
навчаються у Херсонському державному університеті, затверджених 

Конференцією трудового колективу ХДУ (протокол №1  від 15.06.2016 р.)  та 
умовами контракту з науково-педагогічними працівниками.  

  

11.5. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 

потребами 

 

Станом на 17 грудня 2018 року в університеті за денною формою 

навчання здобувають освіту 69 осіб з особливими потребами (студенти-

інваліди). Окрім того, 40 інвалідів в університеті працюють. 
З  69 студентів-інвалідів, що навчаються за денною формою: 

-    є  інвалідами з ураженням слуху - 1; 

-    з ураженням зору - 11; 

-    з ураженням опорно-рухового апарату - 10; 

-    з дитячим церебральним паралічем - 7; 

-    з іншими видами захворювань, що дають право на інвалідність - 40. 

           Кількість студентів-інвалідів: 

- інвалідами І групи є - 1 студент; 
- інвалідами ІІ групи є - 18 студентів; 

- інвалідами ІІІ групи є - 6 студентів; 

- інвалідами з дитинства є - 15 студентів. 

            Кількість студентів-інвалідів, які навчаються за денною формою: 

-    на 1 курсі - 20 осіб; 

-    на 2 курсі -  9 осіб; 

-    на 3 курсі -18 осіб; 

-    на 4 курсі -13 осіб; 

-    на 5 курсі -  9 осіб. 

Стипендіальне забезпечення вищезгаданих осіб з особливими 

потребами здійснюється у відповідності з чинним законодавством, у тому 

числі з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 

року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» зі змінами і 
доповненнями та від 28.12.2016 №1045 «Деякі питання виплати соціальних 

стипендій (курсантам) вищих навчальних закладів». 

У 2018 році студенти-інваліди отримали: 

          -   соціальних стипендій на загальну суму 408 440,00  грн. 

8 студентів-інвалідів на час навчання забезпечені житлом у 

гуртожитках університету. 46 осіб з числа дітей-сиріт та осіб позбавлених 

батьківського піклування проживають у гуртожитках університету 

відповідно чинного законодавства - безкоштовно. 18 студентів – дітей 

учасників АТО проживають у гуртожитках університету здійснюючи оплату 

у розмірі 50 %. 
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  До Приймальної комісії ХДУ у 2018 році було подано: 

-  46 заяв на денну форму навчання за ступенем вищої освіти 

«бакалавр»від осіб які мають статус дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

- 10 заяв на денну форму навчання та 4 на заочну форму навчання від 

осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказане навчання за обраною спеціальністю. 

- 15 заяв на денну форму навчання та 2 на заочну форму навчання 

подано від дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 

пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

- 7 заяв на денну форму навчання від дітей, потерпілих від 

катастрофи на Чорнобильській АЕС. 

- 8 заяв від осіб, які визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 

19 частини 6 Закону України «Про статус ветеранів війни , гарантії їх 

соціального захисту», у тому числі ті з них, що проходять військову службу. 

За результатами вступної кампанії 2018 року було зараховано: 

  на денну форму навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» за 

кошти держбюджету 19 студентів з числа осіб з особливими потребами (діти-

сироти та особи з їх числа, інваліди (перелік захворювань, діти-інваліди до 18 

років, інваліди І-ІІ групи). Та 4 особи на виконання рішення конкурсної 
комісії Міністерства освіти і науки України, рішення приймальної комісії 
ХДУ зазначені студенти були переведені з навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на навчання за кошти держбюджету. 

 З числа 43 інвалідів, які працюють в університеті на постійній  основі, 
1 особа є інвалідом І групи, 7 осіб є інвалідами ІІ групи і 35 особи є 
інвалідами ІІІ групи. Незалежно від посад, що обіймають ці особи з 
особливими потребами, усім їм надається щорічна основна відпустка, згідно 

ст. 6 Закону України «Про відпустки» (інвалідам І,ІІ групи 30 календарних 

днів, інвалідам ІІІ групи 26 календарних днів). 

Відповідно до Колективного договору між ректором та профкомом  

профспілкової організації співробітників Херсонського державного 

університету на 2016-2020 роки, який затверджено 15 червня 2016 року на 
Конференції трудового колективу, для працюючих інвалідів вживаються 
додаткові заходи безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям 

цієї категорії осіб. 

Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час 
допускається лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить вимогам 

медико-соціальної експертної комісії. 
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13. ВИКОНАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 

СТАТУТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
 Протягом 2018 року  забезпечувалося дотримання умов Колективного 

договору між адміністрацією та первинною профспілковою організацією 

викладачів і співробітників Херсонського державного університету, Статуту 

ХДУ. 

На розширеній Конференції трудового колективу ХДУ, яка відбулась 26 

грудня 2017 року було заслухано звіт в.о. ректора про результати роботи 

університету у 2017 році, у тому числі і про результати фінансово-

господарської діяльності університету. Про хід виконання Колективного 

договору безпосередньо інформувався профспілковий комітет як ректором 

особисто, так і окремими представниками адміністрації, зокрема 
начальниками юридичного відділу, відділу охорони праці та інш.  

Профком, у свою чергу, звітує перед трудовим колективом та адміністрацією 

університету про використання відрахованих ним коштів. 

Згідно умов Колективного договору виробничі та соціальні питання 

обговорювались на зустрічах з представниками трудового колективу під час 
профспілкової конференції або під час проведення розширених засідань 
Вченої ради та засідань ректорату університету. Дотримуючись умов 

Колективного договору, керівництво університету в обов’язковому порядку 

інформує профспілкову організацію про передачу в оренду чи продовження 

оренди споруд та приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні 
ХДУ і використовуються ним для цілей соціально-побутового характеру, а 
також про здійснення захисту законних прав та інтересів університету при 

користуванні виділених йому земельних ділянок, зокрема, на узбережжі 
Чорного моря. 

В університеті забезпечується постійний контроль за додержанням 

законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення 
безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту. 

Для здійснення контролю за виконанням умов Колективного договору в 

університеті з представників Сторін утворено робочу комісію, яка 
періодично інформує ректора і профком про хід його виконання, вносить 
необхідні пропозиції щодо змін і доповнень до нього. 

У відповідності з положеннями Статуту, з метою забезпечення 

безперебійного функціонування вищого колегіального органу громадського 

самоврядування, вже у грудні 2016 року організовано і проведено загальні 
збори в усіх структурних підрозділах вищого навчального закладу по 

обранню делегатів Конференції трудового колективу Херсонського 

державного університету на 2017 – 2022 роки. 
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14. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

 

 В університеті продовжувалося проведення роботи по забезпечення 
безпечних і здорових умов освітнього процесу, додержання вимог 
законодавства України щодо прав працівників і здобувачів освіти у сфері 
охорони праці та безпеки життєдіяльності, створенню і вдосконаленню на 
кожному робочому місці в кожному структурному підрозділу умов праці і 
навчання відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 
 Створена система управління охороною праці визначає основні 
напрямки в організації роботи з питань охорони праці, нормативні основи 

організації, права, обов’язки і відповідальність посадових осіб з питань 
охорони праці, контроль за станом охорони праці, забезпечення безпечної 
експлуатації обладнання, машин, механізмів, будівель та споруд. 

 Для забезпечення виконання правових, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних 

заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним 

захворюванням і аваріям у процесі праці і освітнього процесу в університеті 
створена служба охорони праці. 

Відповідно до Колективного договору між ректором та профкомом 

профспілкової організації співробітників університету з метою забезпечення 
працівників університету соціальними гарантіями у галузі охорони праці 
були розроблені та виконувались Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, 
підвищенню існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків 

виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій в університеті. 
 З метою забезпечення в університеті безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки одержані дозволи: 

1. Дозвіл на експлуатацію дахових котелень, що розташовані в 

головному навчальному корпусі й студмістечку; 

2. Дозвіл на експлуатацію ліфтів, що розташовані в головному 

навчальному корпусі й студмістечку; 

3. Дозвіл на виконання газонебезпечних робіт; 
4. Дозвіл на експлуатацію:  

- системи газопостачання природним газом хімічних лабораторій 

розташованих в головному навчальному корпусі; 
- системи газопостачання природним газом гуртожитку № 2.  

Проведено навчання і перевірка знань з питань охорони праці 
посадових осіб університету, відповідальних за технічний стан і безпечну 

експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, в спеціалізованих 

навчальних закладах. 
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Комісією університету проведено  щорічне навчання і перевірка 
знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною 

небезпекою, а саме: 
- робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням технологічного 

обладнання та електрообладнання, електрики – 7 працівників; 

- висококваліфіковані робітники, зайняті на особливо важких і 
відповідальних роботах, електрогазозварники – 2 працівники; 

- робітники, зайняті експлуатацією та обслуговуванням котелень – 8 

працівників. 

Для запобігання виробничого і побутового травматизму в університеті 
діє безперервна система навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
працівників і з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти. 

З метою попередження нещасних випадків організовано проведення 
інструктажів. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично у 

процесі роботи, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання 
першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з 
правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і 
стихійних лих. 

З усіма працівниками під час прийняття на роботу незалежно від їх 

освіти, стажу роботи та посади фахівцями служби охорони праці проводиться 

вступний інструктаж з охорони праці. 
У звітному періоді вступний інструктаж пройшли – 375 осіб. 

З метою проведення з працівниками університету первинних і 
повторних інструктажів з охорони праці на робочому місці в університеті 
діють 83 інструкція з охорони праці за професіями та видами робіт. З них у 

звітному періоді розроблена і затверджена наказом ректора університету 

інструкція з охорони праці для обліковця та інструкція з охорони праці при 

роботі на дротошвейній машині. 
З метою проведення первинних і цільових інструктажів з безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти в університеті діють 57 інструкцій з 
безпеки життєдіяльності.  

Для забезпечення своєчасного та якісного проведення інструктажів з 
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з метою попередження 

травматизму серед працівників і здобувачів освіти університету, у звітному 

періоді проведено перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, що діють в університеті, на відповідність чинному 

законодавству України, вимогам державних нормативних актів та у зв’язку 

з закінченням встановленого терміну перегляду інструкцій. Було переглянуто 

17 інструкцій з охорони праці та 57 інструкцій з безпеки життєдіяльності, та 
продовжено термін їх дії.  

З метою забезпечення своєчасного контролю з боку адміністрації й 

трудового колективу за станом умов і безпеки освітнього процесу і праці, 
постійного підвищення рівня безпечності освітнього процесу, спрямованого 

на виключення випадків травматизму як серед працівників, так і серед 
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здобувачів освіти в університеті діє система адміністративно-

громадського контролю  І – ІV ступеню. 

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці та 
навчання, службою охорони праці проводилися перевірки стану охорони 

праці в структурних підрозділах університету.  

Під час проведення контролю за станом охорони праці працівниками 

служби охорони праці виявлено 9 порушень нормативно-правових актів з 
питань охорони праці, видано 7 приписи по усуненню виявлених порушень, 

призупинено експлуатацію 6 одиниць обладнання та устаткування. 

У серпні на початку навчального року з метою забезпечення здорових і 
безпечних умов освітнього процесу згідно з чинним законодавством, 

міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими 

документами з охорони праці, організовані і проведені призначеною 

комісією перевірки готовності факультетів університету, інших навчальних 

підрозділів  до нового навчального року. 

Складені акти готовності до нового навчального року.  

У кращу сторону в організації роботи по забезпеченню здорових і 
безпечних умов освітнього процесу й праці слід зазначити:  

- педагогічний факультет, декан факультету Пєтухова Любов 

Євгенівна; 
- факультет культури і мистецтв, декан факультету Левченко Микола 

Григорович; 

- факультет іноземної філології, декан факультету Гоштанар Ірина 
Вікторівна; 

- соціально-психологічний факультет, декан факультету Шапошникова 
Ірина Василівна. 

Стан травматизму серед працівників і здобувачів освіти 

характеризується такими даними: 

- нещасні випадки на виробництві                                         – 0  

- нещасні випадки невиробничого характеру                       – 9 

- нещасні випадки під час навчально-виховного процесу   – 0 

Стан охорони праці в університеті забезпечує створення в кожному 

структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці 
відповідно до вимог законодавства, а також додержання прав працівників, 

гарантованих законодавством про працю. 

З метою забезпечення захисту життя та здоров'я людей, навколишнього 

природного середовища і споруд університету від впливу небезпечних 

факторів пожежі, посилення пожежної безпеки закладу та місць проживання 
учасників освітнього процесу, в університеті проводиться цілеспрямована 
робота. 
 Проведені роботи по відновленню не справного, розібраного 

внутрішнього протипожежного водопроводу в навчальному корпусі № 1. 

 Здійснено придбання комплектуючих і проведено доукомплектування 

пожежних кран-комплектів в навчальних корпусах №№ 1, 2, 3, 5, 6. 
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 Для забезпечення навчальних корпусів університету первинними 

засобами пожежогасіння закуплені та встановлені пожежні щити з 
протипожежним обладнанням в учбових корпусах № 2, № 5 і № 6.  

 Здійснено придбання протипожежного обладнання і проведено 

доукомплектування пожежних щитів у навчальних корпусах № 1 і № 3. 

Проведено обов'язкове щорічне технічне обслуговування усіх 

вогнегасників університету у пункті технічного обслуговування 
вогнегасників.  

Проведено технічне обслуговування 46 кран-комплектів в системі 
внутрішнього протипожежного водопроводу гуртожитків студмістечка. 

З метою контролю дотримання вимог пожежної безпеки, запобігання 

виникненню пожеж та їх гасіння організовано роботу добровільної пожежної 
дружини університету. 

Проводиться робота по страхуванню членів добровільної пожежної 
дружини. На сьогодні члени добровільної пожежної дружини поки не 
застраховані. 

З усіма працівниками під час прийняття на роботу незалежно від їх 

освіти, стажу роботи та посади провадяться вступні інструктажі з пожежної 
безпеки. У звітному періоді вступний інструктаж проведено з 375 особою. 

корпусів і гуртожитків, інструкції для пожежонебезпечних робіт та 
окремих приміщень.  

З метою попередження травм і загибелі людей під час пожеж 

проведені: 
– комплексне об’єктове навчання з відпрацювання дій керівного 

складу, органів управління, добровільних формувань по здійсненню 

термінової евакуації особового складу, здобувачів освіти у випадку 

техногенної аварії, пожеж, терористичного акту, стихійного лиха та їх 

ліквідації; 
– протипожежні тренування у структурних підрозділах університету з 

відпрацювання дій персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 
евакуації учасників освітнього процесу; організації гасіння пожежі на 
початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння; 

взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами, підрозділами екстреної 
медичної допомоги, іншими аварійно-рятувальними службами. 

З метою запобігання виникненню пожеж, попередження травм і 
загибелі людей під час пожеж в університеті під час освітнього процесу зі 
здобувачами освіти проводяться вивчення правил пожежної безпеки та 
широка роз’яснювальна робота щодо необхідності додержання цих правил. 

Не дивлячись на великий обсяг робот, що проводиться, протипожежний 

стан об’єктів університету остається незадовільним. З метою запобігання 
виникненню пожеж, попередження травм і загибелі людей під час пожеж, для 
приведення об'єктів університету у належний протипожежний стан необхідно 

виконати наступні заходи: 
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 1. Обладнати приміщення навчальних корпусів № 1, № 2, № 5 і № 6, 

а також  гуртожитки № 2, № 3 і № 4 системами протипожежного захисту.  

 2. Замінити на вікнах навчальних корпусів № 1, № 2, № 5 і № 6, а також  

у гуртожитках № 2, № 3 і № 4 встановлені ґрати на такі, що відчиняються 

(знімаються).   

 3. В приміщеннях електрощитових в навчальних корпусах № 1, № 2,  № 

5 і № 6, а також  у гуртожитках № 2, № 3 встановити протипожежні двері.   
 4. Забезпечити сходові клітки, внутрішні сходи, коридори, проходи та 
інші шляхи евакуації евакуаційним освітленням в навчальних корпусах № 1, 

№ 2, № 5 і № 6, а також  у гуртожитках № 2, № 3 і № 4. 

В університеті продовжується робота по досягненню встановлених 

нормативів безпеки, гігієна праці і виробничого середовища, підвищенню 

існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого 

травматизму, професійних захворювань і аварій. 
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