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Херсонський Державний Університет сьогодні

Херсонський Державний Університет – один з найстаріших 
навчальних закладів Херсонської області. Його головний корпус було 
засновано в 1917 році. Це красива архітектурна  споруда ХІХ століття, 
історична пам’ятка культури, справжня окраса міста.

Мал. 1. Головний навчальний корпус

Свого часу він переживши багато реформ, змін, реорганізацій. 
Сьогодні  Херсонський Державній Університет– є одним із 
найстаріших навчальних закладів на півдні України. Він має шість 
навчальних корпусів та 3 гуртожитки. У шести навчальних корпусах  
університету навчаються 6929 студентів.

Мал.2. Головний 
корпус

Мал. 3.Гуртожиток

Професорсько-викладацький колектив складається із 56 
професорів, 58 докторів наук, 333 доцентів, кандидатів наук, 105 
старших викладачів, асистентів.



Херсонський Академічний ліцей імені О.В. 
Мішукова при Херсонському державному 

університеті Херсонської міської ради

Ліцей у місті Херсон, створений у 1994 році 
спільними зусиллями Херсонської міської ради та 
вченої ради Херсонського педагогічного інституту. 
Ідея створення ліцею належала Мішукову Олегу    
                           Васильовичу. У 1994 році за 
підтримки місцевої влади та керівництва 
університету, в якому він тоді працював заснував 
навчальний заклад. Керував ним до самої смерті в 
грудні 2011 року.

На позачергових виборах директором ліцею було обрано Томіліну Тетяну 
Юріївну, яка пропрацювала на посаді до 30.06.2015 року.
З 07.07.2015 року директором академічного ліцею є кандидат педагогічних 
наук Бібік Галина Володимирівна.

Головний вхід до Академічного ліцею ім. О.В. Мішукова 



Педагогічний склад ліцею
У закладі працюють 125 професорів і доцентів, чотири заслужені 
вчителі України, три Соросівські лауреати, два викладачі, які 
нагороджені званнями «Заслужений діяч мистецтв України» та 
«Заслужений працівник культури України», тринадцять 
учителів — переможців і лауреатів конкурсів професійної 
майстерності «Учитель — року». Більшість вчителів є найманими 
працівниками з університету і працюють непостійно.

Структура ліцею
У ліцеї навчаються учні 8-11 класів, які називаються в ліцеї курсами(від 
першого до третього, за принципом університету). Учні обирають один 
із напрямків навчання, що іменуються у закладі кафедрами: суспільно-
гуманітарний, природничо-математичний та філологічний. В яких 
поділяються за спеціальностями: міжнародні відносини, міжнародна 
економіка, філологія та журналістика, психологія та соціологія; англо-
німецька, німецько-англійська, франко-англійська, іспано-англійська, 
англо-російська, україно-англійська філологія; медицина та природничі 
науки; математика та інформатика та інші. З 2007 року ліцей перейшов 
на модульну систему навчання, яка є однією із складових Болонської 
системи. Після закінчення кожного модулю проводяться екзамени.
У закладі діє підготовче відділення. Для дітей від 5 до 15 років. Діти 
нульового класу отримують елементарні знання необхідні для вступу в 
1 клас загальноосвітніх шкіл. Додаткові курси для учнів 5-6 класів та 7-
8 класів, що називаються про ліцейськими класами.



Ректорат університету 

Співаковський Олександр 
Володимирович – ректор університету, 
заслужений працівник освіти України, 
педагог, український науковець у галузі інформаційних 
технологій , кандидат фізико-математичних 
наук (1985), доктор педагогічних наук (2004), 
професор кафедри інформатики, програмної інженерії 
та економічної кібернетики  Херсонського Державного 
Університету, почесний професор академії імені Яна 
Длугоша.  

Тюхтенко Наталія Анатоліївна - в.о. ректора, 
проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, 
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування, заслужений працівник 
освіти України, академік Академії економічних наук 
України, член Ревізійної комісії Спілки економістів 
України, відмінник освіти України.

Омельчук  Сергій Аркадійович - проректор із 
наукової роботи, доктор педагогічних наук, дійсний 
член Української академії акмеології, доцент, професор 
кафедри слов'янської філології, член 6-х редколегій 
усеукраїнських науково-методичних журналів і 
збірників наукових праць, відмінник освіти України, 
нагороджений нагрудним знаком "Петро Могила".



Кузнецов Сергій Володимирович - 
проректор з соціально-гуманітарної  та науково-
педагогічної роботи, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри культурології, заслужений працівник 
культури України, член Національної спілки 
театральних діячів України.

Лаврикова Оксана Валентинівна - 
проректор з міжнародних зв’язків, науково-
педагогічної роботи та комунікаційних технологій, 
кандидат біологічних наук, професор, координатор 
міжнародної програми TEMPUS project "CruiseT"  
нагороджена нагрудним знаком  Національної 
медичної палати України «Знак пошани» та 
Грамотою Верховної Ради України.

Вінник Максим Олександрович - 
проректор з фінансово-господарської та науково-
педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, 
доцент.



Факультети

Факультет української філології та журналістики
Кафедри:

•Мовознавства
•Української літератури
•Соціальних комунікацій
•Української мови

Факультет фізичного виховання та спорту
Кафедри:

•Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
•Теорії та методики фізичного виховання
•Олімпійського та професійного спорту

                            Наукові лабораторії та команди майстрів:
•Методико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
•Жіноча команда вищої ліги з гандболу «ХДУ-Дніпрянка»
•Навчально-тренувальній центр з водних видів спорту
•Медико-біологічного забезпечення фізичної культури та спорту

Факультет економіки і менеджменту
Кафедри:

•Фінансів, обліку та підприємництва
•Економіки та міжнародних економічних відносин
•Менеджменту і адміністрування
•Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
•Технологічної та професійної освіти

Історико-юридичний факультет
Кафедри:

•Історії, археології та методики викладання
•Історії та теорії національного і міжнародного права
•Галузевого права
•Адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності
•Господарського права і процесу на громадських засадах



Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики
Кафедри:

•Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
•Фізики та методики її навчання
•Алгебри, геометрії та математичного аналізу

Наукові лабораторії та підрозділи:
•Фізики твердого тіла
•Розробки та впровадження педагогічних програмних засобів
•Розвиваючого навчання
•Астрономічна обсерваторія
•Відділ інформаційних технологій управління
•Лабораторія інтегрованих середовищ навчання
•Відділ мультимедійних та дистанційних технологій навчання
•Наукова фізична лабораторія

Соціально-психологічний факультет
Кафедри:

•Загальної та соціальної психології
•Практичної психології
•Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

Педагогічний факультет
Кафедри:

•Філології
•Природничо-математичних дисциплін та логопедії
•Педагогіки дошкільної та початкової освіти (секція початкової освіти)
•Педагогіки дошкільної та початкової освіти (секція дошкільної освіти)

Наукові лабораторії та навчально-наукові установи:
•Педагогічних досліджень та інноваційних освітніх технологій
•Логопедичний центр для дітей молодшого віку



Факультет іноземної філології
Кафедри:

•Англійської мови та методики її викладання
•Практики іноземних мов
•Перекладознавства та прикладної лінгвістики
•Німецької та романської філології
•Слов'янської філології

Факультет біології, географії і екології
Кафедри:

•Екології та географії
•Біології людини та імунології
•Ботаніки
•Соціально-економічної географії

Наукові лабораторії та структурні підрозділи:
•Лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й. К. Пачоського
•Лабораторія екології рослин, охорони довкілля та природокористування
•Лабораторія інтродукції рослин
•Лабораторія молекулярної біології
•Лабораторія фізіології кровообігу
•Агробіостанція-ботанічний сад

Медичний факультет
Кафедри:

•Медицини та фізичної терапії
•Хімії та фармації
•Корекційної освіти

Наукові лабораторії та структурні підрозділи:
•Науково-практичний центр корекції, реабілітації та розвитку дітей та молоді



Навчальні аудиторії, зали та спортивні 
майданчики

В університеті створено безпечні та комфортні умови для праці й навчання, що 
сприяють забезпеченню здоров’я та збагачення знаннями.

Спортивний майданчик

Оновлене обладнання



Оновлений кабінет 

фізики

Відкриття 

реконструйованої 

спортивної зали

Гімнастична зала



Також на території університету 
будується  басейн 



Діяльність Херсонського Державного Університету з охорони праці 
організована згідно з такими  нормативними документами:

Мал.21. Нормативні документи з охорони праці

На основі чинних нормативно-правових документів (додаток 1) у ХДУ  
розроблено Положення про систему управління охороною праці учасників  
навчально-виховного процесу, яке визначає основні завдання ,функції системи  
управління охороною праці та порядок їх реалізації для подальшого 
підвищення  рівня організації робіт щодо забезпечення здорових і безпечних 
умов навчально

– виховного процесу та запобігання травматизму його учасників (додаток ).

Система роботи з охорони праці у ВНЗ- це сукупність основних видів  
організаційно - управлінської та науково - методичної діяльності з профілактики  
травматизму, які перебувають у постійній взаємодії між собою та зовнішніми  
об’єктами і служать для виявлення факторів та реалізації оптимальних умов, які  
забезпечують якісне вирішення завдань безпеки праці. 



У ХДУ забезпечується впровадження організаційних та  

технічних заходів щодо створення належних і нешкідливих умов 

праці та  навчання.

На сьогодні у навчальному закладі обладнано:

  навчальні кабінетів та аудиторії,

 навчальні лабораторії

 кабінет обслуговуючої праці,

 будується ідальня,

 екологічний центр,

 центр довузівської підготовки,

 кабінет психологічної служби,

 2 бібліотеки,

 медичний кабінет,

 спортивний майданчик

 адміністративні кабінети,

 зали: актова, спортивна , тренажерна , читальна, 
хореографічна.

Крім цього, є гардероб, кімната для технічного та 

обслуговуючого персоналу, туалетні кімнати, зони  відпочинку.

На прилеглій території є паркова зона у якій створені затишні 

куточки відпочинку.



Інформаційний простір
Херсонського Державного 

університету
сьогодні має такий вигляд:

Мал.. . Інформаційний простір Херсонського Державного Університету

Інформаційний простір
Херсонського Державного 

університету

Електронна пошта 
ХДУ

Веб-сайт ХДУ
http://www.kspu.edu/

Телебачення, телефон, 
факс

Методична, педагогічна, дитяча  
література

Всесвітня інформаційна мережа  
Інтернет

Бібліотека

Комп’ютеризовані робочі 
місця:  проректорів, деканів 

факультетів,  заступників 
декана, секретарів

http://www.kspu.edu/


Технічні заходи
охорони праці  в 
Херсонському 

Державному Університеті

У створенні безпечних умов праці в ХДУ широко  
застосовуються об’єктові (огородження, блокування, 
запобіжні та  вимикаючі пристрої, ізоляція, герметизація, 
заземлення) і суб’єктивні  (таблички, застережливі написи) 
технічні засоби безпеки.

Завдяки впровадженню технічних заходів у ХДУ:

 організоване систематичне підтримання чистоти на 
робочих  місцях ; у приміщеннях, на прилеглій до ХДУ 
території;

 забезпечено дотримання санітарно - гігієнічні 
нормативів;

 підтримується постійно у справному стані обладнання на  
робочих місцях;

 впроваджується нове обладнання, пристрої та прилади у  
відповідності до технічних інструкцій;

 забезпечена безпечна експлуатація засобів виробництва.



УПРАВЛІ
ННЯОХОРОНОЮ 

ПРАЦІ



ПЛАНУВАННЯ 
РОБОТИ

НАВЧАННЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ 

 КОНТРОЛЬ

АНАЛІЗ З БОКУ 
КЕРІВНИЦТВА

Складовими процесу управління охороною праці в ХДУє такі  

компоненти :

Мал. Складові компоненти процесу управління охороною праці

Політика керівництва ХДУ в галузі охорони праці базується на 
принципах:

пріоритету життя і здоров’я працівників та студентів , створення 

належних,  безпечних і здорових умов праці і навчання;

підвищення рівня безпеки праці та навчання шляхом 

забезпечення  суцільного контролю за станом охорони праці, 

удосконалення матеріально –  технічної бази;

комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі  

загальнодержавної , регіональних та відомчих програм із даного 

питання ;

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх структурних 

 підрозділів і категорій працівників гімназії;

адаптації трудових процесів до можливостей працівників та 

учнів з  урахуванням їх здоров’я , психологічного стану;



 інформування учасників навчально – виховного процесу працівників ,  

проведення їх навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони  

праці;

 забезпечення координації діяльності всіх учасників системи

управління охороною праці під час прийняття рішень з охорони праці  

на місцевому рівні;

 впровадженні перспективного досвіду організації роботи щодо  

поліпшення умов і підвищення безпеки праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці здійснюється  

керівництвом Херсонського Державного Університету та профспілковим 

комітетом шляхом застосування  відповідних методів управління, а саме:

 організаційно-розпорядчі методи застосовуються при виданні та  

контролю за виконанням наказів, розпоряджень, постанов, посадових  

обов`язків з охорони праці;

 соціально-психологічні методи - під час навчання персоналу, проведення

інструктажів та профілактичної роботи по боротьбі зі шкідливими  

звичками та підвищенню культури виробництва , при професійному  

відборі кадрів з метою комплектування штату працівників  

відповідальними фахівцями;

 економічні методи управління охороною праці застосовуються при  

матеріальному стимулюванні роботи з охорони праці.

Основними формами організаційно-методичної роботи з кадрами є  

педагогічні ради, семінари, майстер-класи, консультації, інструктажі з охорони  

праці, практичні тренінги з евакуації,  обмін досвідом, розроблення методичних 

рекомендацій, оформлення  тематичних стендів і санітарних бюлетенів, 

проведення конкурсів-оглядів,  облаштування виставок, проведення спільних 

заходів з представниками служб  порятунку, цивільної оборони та ін.
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Мета управління охороною праці в Херсонському Державному 
Університеті  досягається шляхом виконання  таких управлінських 
функцій:
- організація та координація робіт з охорони праці;
- контроль стану охорони праці;
- облік, аналіз та оцінка показників стану умов і безпеки праці;
- планування та фінансування робіт з охорони праці;
- стимулювання забезпечення високого рівня охорони праці.

Щоб створена в ХДУ система управління охороною праці 
функціонувала  ефективно, керівництво разом з профспілковим комітетом 
запроваджує відповідні  нормативно-правові акти, що регулюють усі 
питання, пов'язані з підготовкою,  прийняттям, реалізацією управлінських 
рішень та спрямовані на створення  оптимальних умов праці, на грамотне 
використання наявних резервів.

Оптимізувати цю роботу також допомагають додаткові 
матеріали, зокрема:
 перелік небезпечних об'єктів;
 перелік професій і посад, на які повинні бути складені інструкції з  

охорони праці та посадові інструкції, що діють в університеті;
 перелік (номенклатура) нормативної документації державної, 

галузевої,  внутрішньої чинності з питань безпеки життєдіяльності;
 графік або циклограма перевірки об'єктів підвищеної небезпеки 

протягом  року;
 пам'ятка перевірки (самоперевірки) стану умов і охорони праці;
 накази про організацію роботи з охорони праці, збереження життя і  

здоров'я студентів та працівників  університету;
 планів роботи університету, служби охорони праці;



 Контроль за станом охорони праці

Контроль за станом охорони праці в університеті здійснюють:
- керівники робіт та інші посадові особи, призначені наказом ректора;
- служба охорони праці;
- інспектори Держнаглядохоронпраці.

На постійному контролі з боку керівництва та відповідальних осіб  згідно з 
наказами по університету(додаток ) знаходяться:

 стан охорони праці в університеті,
 проходження медицинського огляду працівниками університету,
 своєчасне проведення інструктажів з працівниками й студентами,
 виконання посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;
 технічний стан обладнання, інструментів, будівель і споруд;
 дотримання вимог нормативних документів з охорони праці;
 нагляд за обладнанням підвищеної небезпеки;
 організація навчання, перевірка знань з питань охорони праці і 

 інструктажів робітників підприємства;
 виконання технологічного процесу відповідно до вимог 

охорони праці;
 організація належних умов до проїздів і проходів відповідно до вимог 

 охорони праці;
 забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного

захисту;
 забезпечення відповідними знаками безпеки, плакатами;
 розробка розділів охорони праці в посадових інструкціях, інструкціях за  

професіями;
 перегляд нормативно – правових актів ОП навчального закладу;
 стан об’єктів підвищеної небезпеки на території університету , а саме:
 електрощитова;
 електрообладнання в кабінетах;
 електричні розетки;
 переносні електричні подовжувачі;
 комп'ютери, копіювальна техніка;
 прилади в кабінетах хімії, фізики, комп’ютерних аудиторіях;
 спортивна зала та спортивний майданчик.
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 Облік, аналіз та оцінка стану охорони праці

Організація обліку та стану охорони праці в університеті 
здійснюється  дирекцією та відповідальною особою згідно 
наказу по університету з метою  визначення рівня безпеки та 
розробки рекомендацій для прийняття  управлінських рішень.

Двічі на рік ректор інформує працівників університету про 
виконання  колективного договору.

Питання щодо охорони праці щорічно розглядаються на 
зборах трудового
колективу, на засіданнях педагогічної ради , нанарадах за 

участю ректора.
Аналіз стану охорони праці та забезпечення безпеки 

життєдіяльності в  університеті свідчить про те, що в 
навчальному закладі даному  питанню приділяється достатня 
увага. Завдяки створеним умовам праці в  ХДУ відсутні випадки 
виробничого та побутового травматизму, немає  випадків 
захворюваності серед студентів та працівників через 
відсутність належних  умов для їх праці.

Вся робота в навчальному закладі ведеться планово і 
повністю відповідає  нормативно – правовим вимогам.



ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 
 ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ТРАВМАТИЗМУ



ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Профілактична робота щодо попередження травматизму та  
професійних захворювань

На виконання наказу МОН від 22.01.08 р. №20 керівництвом університету 
розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру.

Відповідно розроблених заходів з усіма учасниками навчально-виховного  
процесу проводяться: інструктажі, тематичні бесіди, вікторини, конкурси,  
круглі столи, дискусії, місячники та тижні знань з безпеки життєдіяльності,  
тижні безпеки дорожнього руху, перегляд навчальних відеофільмів і  
мультфільмів, зустрічі з працівниками ДАІ, МНС , тема яких: «Профілактика  
травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті,  
правила поведінки з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього  
руху, пожежної безпеки, надання першої долікарської допомоги» тощо.



У вересні та травні місяці кожного року і проводяться тренінгові заняття по  
евакуації студентів і працівників університету на випадок пожежі згідно планів 
евакуації.

Перед початком кожного навчального року серед учасників навчально-  
виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки  
життєдіяльності, здійснюється обстеження технічного стану будівель і споруд  
комісією, за  участю представників органів державного нагляду.

У коридорах, аудиторіях, навчальних кабінетах обладнані  інформаційні 
стенди та куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки  життєдіяльності.

Для всіх категорій учасників навчально – виховного процесу розроблені  
інструкції,  є вся необхідна документація , яка відповідає установленим нормам.

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, 

виконання  загальнодержавних, галузевих та регіональних 

програм поліпшення стану  безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, інших державних  програм, 

спрямованих на запобігання нещасним випадкам та 

професійним  захворюванням, в університеті здійснюється за 

рахунок коштів державного і  місцевого бюджетів та за 

рахунок інших джерел фінансування, визначених  чинним 

законодавством. 

Обладнано технічними засобами навчання та меблями :
 2 сучасні навчальні аудиторії (  хімії та фізики);

 придбано:
 Нові тренажери;
 нове обладнення до актової зали;

замінено:
 Проведена часткова замінена електромережі;
 лінолеуми в деяких аудиторіях;

проведено капітальний ремонт:
 В гімнастичному та спортивному залі;
 деяких аудиторіях;
 тренажерному залі

 поповнено запас вогнегасників та ін.



Додаток 1

НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА



Матеріали
про стан умов і охорони праці
в Херсонському Державному 

університеті  підготувала голова ПОВ 
“ХДУ”  та члени оглядової комісії:
        голова комісії – Юріна Ю.В.

        голова ПОВ “ХДУ”  - Коваль В. Ю.
        члени комісії : Воліченко І.В., 

        Андрієнко Н.В.
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