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«Дніпропетровський
гуманітарний університет» (далі – університет) здійснює свою діяльність у
відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», указів Президента України та постанов Верховної Ради
України, актів Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень
Міністерства освіти і науки України та Статуту університету.
ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» є юридичною
особою і знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вулиця Орловська, 1-Б.
Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності є витяг з
Єдиної державної електронної бази з питань освіти від 20 січня 2017 року
ЛВ № 00295-000467 та Акт узгодження спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого
обсягу університету, затверджений Міністерством освіти і науки України від
11 грудня 2015 року.
Університет має у своєму складі юридичний факультет, факультет
психології та туризму, 6 кафедр, з яких випускові кафедра психології і
кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності діють як окремі
структурні підрозділи.
В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
денною і заочною формами навчання за 3 спеціальностями: 081 «Право»,
053 «Психологія», 242 «Туризм» та 3 напрямами підготовки: 6.030401
«Правознавство», 6.030102 «Психологія» та 6.140103 «Туризм».
Науково-педагогічний склад кафедр університету укомплектований
висококваліфікованими фахівцями: докторами наук (професорами) та
кандидатами наук (доцентами), більшість з яких – штатні працівники. Для
забезпечення навчального процесу університет, крім власного потужного
науково-педагогічного потенціалу, залучав на умовах погодинної оплати
науково-педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів та
фахівців у відповідних галузях.
Загальна характеристика освітньої діяльності університету станом на
30 серпня 2017 р. наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1
Загальна характеристика
ВНЗП «Дніпропетровський гуманітарний університет»
№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Показники
Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів, разом:
у т. ч. за освітніми рівнями:
- бакалавра
- магістра
Кількість студентів, разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна
- заочна
Кількість навчальних груп
Кількість напрямів підготовки і спеціальностей, за
якими ведеться підготовка фахівців, разом:
у т. ч. за освітніми рівнями:
- бакалавра
- магістра
Кількість кафедр, разом:
З них випускових:
Кількість факультетів разом:
Загальні площі, які використовуються в навчальному
процесі (кв. м.)

Кількісні
параметри
Денна

Заочна

295

260

200
165
95
95
1263
634
26
6

629
28
6

3
3

3
3

6
3
2
12376,8

ІІ. Організаційні заходи
Основні напрями діяльності керівництва університету та його
підрозділів були спрямовані на динамічний розвиток наукових досліджень,
підтримання
перспективних
наукових
напрямів,
забезпечення
міжнародновизнаних стандартів якості навчального процесу, високої
конкурентоспроможності університету на регіональному та національному
освітянських ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового
потенціалу, виконання університетом його функцій.
Постійна увага надавалася демократизації та оптимізації управління
університетом в цілому та його підрозділами, розвитку студентського
самоврядування, залученню максимально широкого кола членів колективу до
обговорення, прийняття, реалізації управлінських рішень, контролю за їх
виконанням.
Активну роботу в забезпеченні управління університетом здійснює
Вчена рада, в полі уваги якої постійно перебували питання вдосконалення
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організації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності наукових
досліджень, кадрові питання тощо.
На початку 2016-2017 навчального року у відповідності до статті 36
Закону України «Про вищу освіту» було внесено та наказом ректора
затверджено зміни до складу Вченої ради університету. Так, зі складу Вченої
ради було виведено: доктора економічних наук, доцента Белозубенко
Володимира Станіславовича, студентку навчальної групи П-211 Іванову
Олену Андріївну та студентку навчальної групи Т-311 Прокопенко Анастасію
В’ячеславівну. До складу Вченої ради було введено: професора кафедри
економіки та менеджменту туристичної діяльності, доктора економічних наук,
професора Коміренка Василя Івановича,
голову студентської ради
університету, студента навчальної групи Ю-311 Переверзова Івана
Олександровича, заступника голови студентської ради університету,
студентку навчальної групи Т-211 Лужну Маргариту Миколаївну.
Всього протягом 2016-2017 навчального року було проведено 11
засідань Вченої ради, на яких розглядалися питання щодо кадрової роботи,
навчально-виховної та методичної діяльності, правових засад діяльності та
регламенту, наукової роботи, оптимізації структури університету, бюджетнофінансових питань, соціально-економічної і господарчої роботи,
міжнародного співробітництва, рекомендувались до друку навчальні
посібники та монографії, затверджувались положення та концепції.
Слід підкреслити, що у 2016-2017 навчальному році Вченою радою
було 1) схвалено нові редакції Положення про Вчену раду університету та
Положення університету про проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними
трудових договорів (контрактів); 2) затверджено Порядок визнання здобутих
у навчальних та наукових установах іноземних держав документів про
освіту, наукові ступені та вчені звання Вченою радою «Дніпропетровський
гуманітарний університет»; Концепцію освітньої діяльності з напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в
університеті; Положення університету про 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; Положення про порядок видачі та зразки
документів про вищу освіту недержавного зразка у ВНПЗ
«Дніпропетровський гуманітарний університет»; Положення про наукові
лабораторії ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет»;
Положення про присвоєння почесних звань Вищого навчального приватного
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закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет»», зразки документів
про вищу освіту та додатку європейського зразку, які видаються
Дніпропетровським гуманітарним університетом тощо.
Протягом цього навчального року Вченою радою були заслухані
доповіді усіх завідувачів кафедр про стан освітньої, методичної, наукової
діяльності цих підрозділів університету за останні два роки. Відповідні
показники роботи були визнані задовільними та визначені шляхи
удосконалення науково-педагогічної діяльності кафедр університету.
Протягом навчального року Вченою радою університету було рекомендовано
до друку шість номерів журналу «Право і суспільство» та п’ять наукових
посібників, переважно підготовлених науково-педагогічними працівниками
юридичного факультету.
Поточні питання діяльності університету розглядалися в його
робочому органі – ректораті.
Університет своєчасно подавав звіти до Міністерства освіти і науки
України, до органів Держкомстату України, Державної податкової
адміністрації, без запізнень і в повному обсязі вносив платежі до бюджету, в
тому числі до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування.
У серпні 2016 року на конференції трудового колективу університету
був розглянутий і схвалений План основних організаційних та практичних
заходів Дніпропетровського гуманітарного університету на 2016-2017
навчальний рік (далі – План заходів).
У відповідності до Плану заходів в університеті були здійснені
наступні заходи:
1. Розроблені та затверджені:
– плани роботи структурних підрозділів університету;
– план роботи Вченої ради університету;
– план проведення засідань ректорату;
– план науково-дослідної роботи університету;
– план виховної роботи університету;
– план профорієнтаційної роботи університету;
– план роботи приймальної комісії університету;
– план запобігання проявам сепаратизму;
– план заходів щодо національно-патріотичного виховання студентів
університету;
– графік щорічних відпусток співробітників університету на 2017 рік
та інші плануючі документи.
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2. Підготовлені та подані до Міністерства освіти і науки України
матеріали для розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти на другому (магістерському) освітньому рівні за спеціальностями
081 «Право» та 053 «Психологія».
На засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 15 червня 2017 року (протокол № 56/1) прийнято позитивне рішення
щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, а
саме розширення у ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет»
освітньої діяльності за спеціальностями 081 «Право» та 053 «Психологія» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 100 і 60
осіб відповідно (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня
2017 року № 123-л).
3. Проведені урочисті заходи, присвячені:
– початку нового навчального року «День знань»;
– посвяті у студенти;
– Всесвітньому дню туризму, Дню юриста, Дню психолога;
– Дню захисника Вітчизни;
– Дню української писемності та мови;
– Всеукраїнському дню студента;
– Дню Соборності України;
– Міжнародному жіночому дню;
– Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф;
– Дню пам’яті та примирення; Дню перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні;
– Дню науки;
– Дню Конституції України;
– Дню незалежності України;
– випуску студентів.
4. Організовано забезпечення проходження практики студентами
денної та заочної форм навчання (підготовлено 9 наказів про організацію та
закріплення керівників практики).
5. Підготовлено статистичний звіт за формою 2-3 нк.
6. Здійснено випуск 163 бакалаврів, 137 спеціалістів та 71 магістра.
Видано 371 диплом, з яких 78 – з відзнакою (21 %).
7. Проведено набір студентів на напрями підготовки та спеціальності.
В цілому, слід зазначити, що заплановані організаційні заходи у 20162017 навчальному році були виконані.
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ІІІ. Навчально-методична робота
У 2016-2017 навчальному році навчально-методична робота
проводилась відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про мови»,
Положення про організацію освітнього процесу у ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний університет», Положення про порядок створення та
організацію роботи Екзаменаційної комісії у ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний університет» та інших нормативних документів, які регулюють
навчальний процес.
Головними напрямками діяльності в навчальному році були:
– організація навчального процесу з метою забезпечення якісного
рівня підготовки фахівців на рівні державних стандартів освіти напрямів
підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється освітня діяльність в
університеті;
– здійснення запланованих заходів, що дало змогу успішно завершити
2016-2017 навчальний рік.
Навчально-методичним відділом розроблені та затверджені всі
необхідні плануючі документи: графік навчального процесу на 2016-2017
навчальний рік, навчальні та робочі навчальні плани, обсяги навчальної
роботи науково-педагогічних працівників університету, розклади навчальних
занять та навчально-екзаменаційних сесій, розклади проведення семестрових
заліків та екзаменів денної і заочної форм навчання, розклади атестації та
захисту випускних кваліфікаційних робіт тощо.
Протягом 2016-2017 навчального року підготовлено 269 наказів з
особового складу студентів та організації навчально-методичної роботи
(близько 140 наказів щодо руху студентського контингенту та зміни
прізвища, 33 накази щодо зарахування на навчання, 10 наказів про допуск
студентів до атестації, 7 наказів про створення та організацію роботи
екзаменаційних комісій, 49 наказів про підведення підсумків заліковоекзаменаційних сесій заочної форми навчання, 4 накази про затвердження
тем випускних кваліфікаційних робіт та призначення наукових керівників,
9 наказів щодо організації практик, 11 наказів про випуск студентів тощо).
На протязі 2016-2017 навчального року навчально-методичним
відділом складено 184 розклади для денної форми та заочної форм навчання.
У 2017 році зараховано на навчання 475 студентів (у минулому році –
584 студента).
Кількість зарахованих на навчання студентів у порівнянні з 2016
роком зменшилася на 109 осіб. Проте, слід зазначити, що у 2017 році не
здійснювалося зарахування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста.
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Загальний ліцензований обсяг набору становить 555 осіб (у минулому
році – 610) без урахування зарахування на вакантні місця, з них 365 – за
програмою підготовки бакалавра, 190 – магістра.
Таким чином, на 1 вересня 2017 року університет здійснив набір на
навчання студентів у обсязі 85,6 % (у 2016 – 83,9 %, у 2015 році – 54,5 %)
ліцензованого обсягу. Інформація щодо зарахування на навчання у 2017 році
зазначена у таблиці 2.
Таблиця 2
Інформація щодо зарахування на навчання у 2017 році
Напрям підготовки,
спеціальність

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Право, правознавство
Психологія
Туризм
Всього

на старші
курси

Денна
форма

ступінь
бакалавра

Кількість студентів
ступінь
магістра

25
75
50
150

15
25
20
60

9
22
9
40

15
30
16
61

31
5
5
41

68
42
13
123

Порівняльні показники зарахування у 2016 та 2017 роках наведені у
таблицях 3 та 4.
Таблиця 3
Порівняльна таблиця
щодо зарахування на денну форму навчання у 2016 та 2017 роках

різниця

2017 р.

2016 р.

різниця

2017 р.

2016 р.

різниця

на старші
курси

2016 р.

різниця

60 -35
55 +20
50
165 -15

Кількість студентів
ОКР
ступінь
спеціаліста
магістра
2017 р.

Правознавство 25
Психологія
75
Туризм
50
Всього
150

2016 р.

ступінь
бакалавра
2017 р.

Напрям
підготовки,
спеціальність

-

50
29
79

-

9
22
9
40

25
25
12
62

-16
-3
-3
-22

31
5
5
41

27
3
7
37

+4
+2
-2
+4
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Показники зарахування на І курс денної форми навчання для здобуття
ступеня бакалавра залишилися майже на рівні минулого року, коли
університет вийшов в лідери з набору серед вищих навчальних закладів
приватної форми власності України. У цьому році набір зменшився на 15
осіб. Також на 20 осіб зменшився показник зарахування для здобуття ступеня
магістра. Показник зарахування на старші курси за денною формою навчання
залишився майже на рівні минулого року – збільшення на 4 особи.
В цілому, загальний набір за денною формою навчання зменшився на
33 особи (без урахування показників прийому для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста у 2016 році).
Таблиця 4
Порівняльна таблиця
щодо зарахування на заочну форму навчання у 2016 та 2017 роках

2017 р.

2016 р.

різниця

різниця

25
31
16
72

-10
-6
+4
-12

-

50
10
60

-

15
30
16
61

25 -10 68 32 +36
- +30 42 32 +10
15 +1 13 5 +8
40 +21 123 69 +54

2016 р.

2016 р.

15
25
20
60

2017 р.

2017 р.

різниця

різниця

на старші
курси

2016 р.

Правознавство
Психологія
Туризм
Всього

ступінь
бакалавра

Кількість студентів
ОКР
ступінь
спеціаліста
магістра

2017 р.

Напрям
підготовки,
спеціальність

Показники зарахування на І курс заочної форми навчання для
здобуття ступеня бакалавра залишилися майже на рівні пришлого року –
зменшення на 12 осіб. На 21 особу збільшився показник зарахування для
здобуття ступеня магістра (за рахунок розширення провадження освітньої
діяльності за спеціальністю 053 «Психологія»). Показник зарахування на
старші курси за заочною формою навчання зріс майже в два рази –
збільшення на 54 особи.
В цілому, загальний набір за заочною формою навчання зріс на 63
особи (без урахування показників прийому для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста у 2016 році).
Контингент студентів університету на 30 серпня 2017 року становить
1263 особи, з них 634 – на денній формі навчання (у минулому році – 608),
629 – на заочній формі (у минулому році – 456).
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Загальна чисельність студентів денної та заочної форм навчання
наведена у таблицях 5, 6.
Таблиця 5
Загальна чисельність студентів денної форми навчання
у 2016-2017 навчальному році
Ступінь бакалавра
Курс

1 курс
(набір
2017)

2 курс
(набір
2016)

Ступінь магістра

3 курс
(набір
2015 +
м/с 2017)

4 курс
(набір
2014)

1 курс
(набір
2017)

2 курс
(набір
2016)

Всього

Напрям підготовки та спеціальність «Правознавство»
25
65
57
55
9
25
Напрям підготовки та спеціальність «Психологія»
75
57
24
29
22
25
Напрям підготовки та спеціальність «Туризм»
50
50
16
29
9
12
Всього

150

172

97

113

40

62

236
232
166
634

Таблиця 6
Загальна чисельність студентів заочної форми навчання
у 2016-2017 навчальному році
Ступінь бакалавра
Курс

1 курс
(набір
2017)

2 курс
(набір
2016)

3 курс
(набір
2015 +
м/с
2017)

4 курс
(набір
2014)

Ступінь магістра
5 курс
(набір
2013)

1 курс
(набір
2017)

2 курс Всього
(набір
2016)

Напрям підготовки та спеціальність «Правознавство»
15
31
80
59
70
15
25
Напрям підготовки та спеціальність «Психологія»
25
39
53
46
35
30
Напрям підготовки та спеціальність «Туризм»
20
21
16
13
5
16
15
Всього

60

91

149

118

110

61

40

293
228
108
629

Протягом 2016-2017 навчального року відбувся наступний рух
контингенту студентів (таблиця 7).
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Таблиця 7
Рух контингенту студентів у 2016-2017 навчальному році
Поновлено на
Надано
Відраховано,
Переведено на
навчання,
іншу форму
академічну переведено до
Напрям
переведено з
навчання
відпустку
інших ВНЗ
підготовки,
інших ВНЗ
спеціальність
2016- 2015- 2016- 2015- 2016- 2015- 2016- 20152017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Правознавство
7
38
22
13
15
26
Психологія

13

11

21

7

-

1

17

26

Туризм

7

-

5

5

1

-

4

6

Всього

27

49

48

25

1

1

36

58

Причини відрахування студентів, які навчаються за спеціальністю
«Право» та напрямом підготовки «Правознавство»:
− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість
– 7 осіб;
− у зв’язку з переведенням до іншого ВНЗ – 1 особа;
− як такого, що не з’явився на складання атестації без поважної
причини – 2 особа;
− за власним бажанням – 5 осіб.
Причини відрахування студентів, які навчаються за спеціальністю
(напрямом підготовки) «Психологія»:
− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість
– 8 осіб;
− у зв’язку з переведенням до іншого ВНЗ – 1 особа;
− за власним бажанням – 8 осіб.
Причини відрахування студентів, які навчаються за спеціальністю
(напрямом підготовки) «Туризм»:
− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість
– 1 особа;
− за власним бажанням – 3 особи.
Здійснено замовлення на виготовлення 250 студентських квитків для
студентів набору 2016 року та 371 диплому для випускників 2017 року.
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За підсумками атестації у 2016-2017 навчальному році здійснено
випуск 371 студента, з них отримали:
- диплом магістра – 71 особа;
- диплом спеціаліста – 137 осіб;
- диплом бакалавра – 163 особи.
За результатами атестації захистили випускні кваліфікаційні роботи, а
також склали комплексні атестаційні екзамени на оцінки «добре» та
«відмінно» 356 осіб (95,9 %). Склали комплексний атестаційний екзамен або
захистили випускні кваліфікаційні роботи на «відмінно» 164 особи (44,2 %), з
них дипломи з відзнакою отримали 78 осіб (21,0 % випускників).
Два студенти не з’явилися на складання атестації.
Інформація щодо виданих дипломів наведена у таблиці 8.
Таблиця 8
Інформація щодо виданих дипломів у 2016-2017 навчальному році
№
з/п

Видано дипломів
Всього
З відзнакою
Освітньо-кваліфікаційного рівень «магістр»
спеціальність «Правознавство»
49
12
спеціальність «Психологія»
22
13
Освітньо-кваліфікаційного рівень «спеціаліст»
спеціальність «Правознавство»
97
14
спеціальність «Психологія»
40
12
Освітньо-кваліфікаційного рівень «бакалавр»
напрям підготовки «Правознавство»
76
11
напрям підготовки «Психологія»
51
9
напрям підготовки «Туризм»
36
7
Всього
371
78
Напрям підготовки (спеціальність)

Згідно Плану заходів та графіку навчального процесу організовано
проведення екзаменаційних сесій, їх методичне забезпечення з урахуванням
вимог Міністерства освіти і науки України, контроль перебігу та аналіз
результатів, підведення підсумків у навчальних групах, на курсах,
факультетах. Підготовлені відповідні накази щодо підсумків сесій.
Протягом 2016-2017 навчального року відбулися 34 заліковоекзаменаційні сесії у студентів денної форми навчання і 49 навчальноекзаменаційних сесій у студентів заочної форми навчання. Результати
складання екзаменаційних сесій зазначені у таблиці 9.
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Таблиця 9
Результати складання екзаменаційних сесій у 2016-2017 навчальному році
(денна форма навчання)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Напрям підготовки /
Успішність
спеціальність, курс
Право / Правознавство
98,8
1 курс – бакалаври
100
2 курс – бакалаври
97,9
3 курс – бакалаври
100
4 курс – бакалаври
100
1 курс – спеціалісти
100
1 курс – магістри
99,5
В цілому
Психологія
96,1
1 курс – бакалаври
96,4
2 курс – бакалаври
93,3
3 курс – бакалаври
100
4 курс – бакалаври
100
1 курс – спеціалісти
90,0
1 курс – магістри
96,0
В цілому
Туризм
99,0
1 курс – бакалаври
97,9
2 курс – бакалаври
96,0
3 курс – бакалаври
100
4 курс – бакалаври
94,2
1 курс – магістри
97,4
В цілому

Якість

Середній бал

71,2
86,0
79,3
82,9
94,3
98,6
85,4

78
81
78
80
79
82
80

78,0
92,6
85,3
100
100
90,0
91,0

76
79
73
84
84
75
78

84,8
84,7
80,8
81,8
93,0
85,0

83
81
77,8
82
82
81

Порівняльні показники складання екзаменаційних сесій у 2016-2017
та 2015-2016 навчальних роках зазначені у таблиці 10.
Таблиця 10
Порівняльна таблиця складання екзаменаційних сесій у 2016-2017 та
2015-2016 навчальних роках (денна форма навчання)
Успішність
Напрям підготовки /
2016- 2015- різспеціальність
2017 2016 ниця
1. Право / Правознавство 99,5 98,1 +1,4
2. Психологія
96,0 94,9 +1,1
3. Туризм
97,4 95,0 +2,4
В цілому
97,6 96,0 +1,6

№
з/п

Якість

Середній бал

2016- 2015- різ- 2016- 2015- різ2017 2016 ниця 2017 2016 ниця

85,4
91,0
85,0
87,1

81,6
84,5
69,5
78,5

+3,8
+6,5
+15,5
+8,6

80
78
81
80

78
77
75
77

+2
+1
+6
+3
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Аналізуючи показники результатів складання екзаменів студентами
слід зауважити, що показники успішності у порівнянні з минулим роком
значно не змінилися – за всіма напрямами та спеціальностями незначне
збільшення показників успішності – на 1,1–2,4%. Показники якості знань
зросли від 3,8 до 15,5 % – в цілому на 8,6 %. Загальні показники успішності
та якості навчання як за напрямами навчання (спеціальностями), так і в
цілому по університету відповідають вимогам МОН України.
Найкращі показники виявили студенти з дисциплін «Державне право
зарубіжних країн» (викл. Лабенська Л.Л.: успішність – 100%, якість знань –
95,0%, середній бал – 83), «Інформаційне забезпечення юридичної
діяльності» (викл. Бердо Р.С: успішність – 100%, якість знань – 91,1%,
середній бал – 81), «Цивільно-процесуальне право (захист курсової роботи)»
(викл. Мінка П.Я., Татарінов В.І.: успішність – 100%, якість знань – 88,9%,
середній бал – 82), «Організація розслідування кримінальних
правопорушень» (викл. Макаренко Є.І.: успішність – 100%, якість знань –
98,0%, середній бал – 79), «Державне будівництво та місцеве
самоврядування» (викл. Лабенська Л.Л.: успішність – 100%, якість знань –
98,0%, середній бал – 80), «Актуальні проблеми теорії держави і права»
(викл. Макушев П.В.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал –
82), «Філософія та соціологія права» (викл. Торяник В.М.: успішність –
100%, якість знань – 100%, середній бал – 82), «Історія України» (викл.
Аллахвердов С.Ю.: успішність – 100%, якість знань – 83,6%, середній бал –
82), «Педагогіка» (викл. Аврахова Л.В.: успішність – 100%, якість знань –
85,7%, середній бал – 81), «Вікова психологія» та «Педагогічна психологія»
(викл. Деркач Л.М.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал –
85), «Експериментальна психологія» (викл. Шевяков О.В.: успішність –
100%, якість знань – 100%, середній бал – 78), «Практика індивідуальнопсихологічного консультування» (викл. Реуцький М.В.: успішність – 100%,
якість знань – 100%, середній бал – 89), «Основи психокорекції» (викл.
Спицька Л.В., Демчук Т.П.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній
бал – 88), «Практична психологія в галузях освіти», «Психологія ведення
ділових переговорів» (викл. Реуцький М.В.: успішність – 100%, якість знань
– 100%, середній бал – 87), «Нейропсихологія» (викл. Сергієні О.В.:
успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 77), «Соціальні та
політичні конфлікти» (викл. Аллахвердов С.Ю.: успішність – 100%, якість
знань – 100%, середній бал – 83), «Когнітивна психологія» (викл. Деркач
Л.М.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 81),
«Рекреаційні комплекси світу» (викл. Ісмайлова І.І.: успішність – 100%,
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якість знань – 94,0%, середній бал – 87), «Основи туризмознавства» (викл.
Джинджоян В.В.: успішність – 100%, якість знань – 92,3%, середній бал – 82),
«Туристичні ресурси» (викл. Ісмайлова І.І.: успішність – 100%, якість знань –
92,3%, середній бал – 84), «Організація готельного господарства»,
«Організація ресторанного господарства» (викл. Юдіна О.І.: успішність –
100%, якість знань – 82,6%, середній бал – 82), «Організація рекреаційних
послуг» (викл. Ісмайлова І.І.: успішність – 100%, якість знань – 85,0%,
середній бал – 85), «Економіка туризму» (викл. Юдіна О.І.: успішність – 100%,
якість знань – 100%, середній бал – 89), «Стратегічний менеджмент» (викл.
Сардак С.Е.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 89).
Недостатні
показники
виявили
студенти
з
дисциплін
«Психофізіологія» (група П-211, викл. Чугай А.О.: успішність – 86,7%, якість
знань – 73,3%, середній бал – 70), «Методика викладання у вищій школі»
(група П-511, викл. Іванський Р.Д.: успішність – 72,7 %, якість знань – 72,7%,
середній бал – 63), «Медична психологія» (група П-511, викл. Сергієні О.В.:
успішність – 76,9 %, якість знань – 76,9 %, середній бал – 69), «Безпека
туризму» (група Т-511, викл. Рибіцький С.Б.: успішність – 80,0%, якість
знань – 70,0%, середній бал – 67).
Проректором за навчальної та виховної роботи спільно з навчальнометодичним відділом здійснювався контроль та аналіз виконання науковопедагогічним складом університету плану навчального навантаження та
індивідуальних планів роботи.
Аналіз звітів науково-педагогічних працівників показав, що у 20162017 навчальному році заплановано 37672 години навчального
навантаження, фактично виконано 37977 годин. Причиною перевиконання
навчального навантаження науково-педагогічними працівниками (305 годин
– 0,8%) є, в основному, зростання годин за рахунок збільшення кількості
студентів, які виконували дипломні роботи.
Суттєве перевиконання навчального навантаження спостерігається на
кафедрах кримінально-правових дисциплін (440 годин за рахунок збільшення
кількості студентів, які виконували дипломні роботи), цивільно-правових
дисциплін (290 годин за рахунок збільшення кількості студентів, які
виконували дипломні роботи), а суттєве недовиконання – на кафедрах
психології (172 години за рахунок зменшення годин,, запланованих на
проведення екзаменів та керівництвом практикою, а також через
перерозподіл годин Чередніченка О.М. по кафедрі ЕМТД), загальноправових дисциплін (168 годин за рахунок зменшення кількості студентів, які
виконували дипломні роботи).
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Перевиконали навчальне навантаження більш ніж на 75 годин
науково-педагогічні працівники: Макаренко Є.І. – 211 год., Недов С.Л. – 106
год., Мкушев П.В. – 216 год., Блінова Г.О. – 133 год., Реуцький М.В. – 149
год., Демчук Т.П. – 199 год..
Суттєво недовиконали навчальне навантаження Торяник В.М. – 105
год. (зменшення кількості студентів, яким було заплановано керівництво
дипломними роботами), Хрідочкін А.В. – 173 год. (зменшення кількості
студентів, яким було заплановано керівництво дипломними роботами),
Деркач Л.М. – 200 год. (зменшення кількості студентів, яким було
заплановано керівництво магістерських робіт, перерозподіл навантаження на
Демчука Т.П.), Чередніченко О.М. – 190 год. (зменшення годин,,
запланованих на проведення екзаменів та керівництвом практикою,
перерозподіл навантаження), Прядко Н.В. – 173 год. (перерозподіл
навантаження). З інших причин фактів суттєвого недовиконання
навантаження не було.
Показники
виконання
навчального
навантаження
науковопедагогічними працівниками кафедр університету у 2016-2017 навчальному
році наведені у таблиці 11.
Таблиця 11
Показники виконання навчального навантаження науково-педагогічними
працівниками у 2016-2017 навчальному році
№ П.І.Б. науково-педагогічного Заплановано,
Фактично
з/п
працівника
год.
виконано, год.
Кафедра кримінально-правових дисциплін
1. Макаренко Є.І.
705
916
2. Колесніков О.І.*
797
817
3. Негодченко О.В.
378
427
4. Кисельов О.О.
269
240
5. Михайленко Д.О.
693
728
6. Недов С.Л.*
791
897
7. Негодченко В.О.
41
41
8. Сачко О.В.
390
383
9. Власенко О.Г.
108
108
10. Шиян А.Г.
539
594
11. Олійников Г.В. **
36
36
По кафедрі:
4747
5187

Різниця,
год.
+211
+20
+49
-29
+35
+106
0
-7
0
+55
0
+440
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№ П.І.Б. науково-педагогічного Заплановано,
Фактично
з/п
працівника
год.
виконано, год.
Кафедра загально-правових дисциплін
1.
Торяник В.М.
703
598
2. Макушев П.В
709
970
3. Корнієнко М.В.
120
83
4. Лабенська Л.Л.*
821
751
5. Морозова В.О.
699
624
6. Хрідочкін А.В.*
1021
848
7. Рибіцький С.Б.*
905
862
8. Кучма К.С.
137
137
9. Чухлебов І.О.
215
289
10. Рябчій Я.М.**
129
129
По кафедрі:
5459
5291
Кафедра цивільно-правових дисциплін
1. Блінова Г.О. *
1110
1243
2. Мінка П.Я.
359
324
3. Алфьорова Т.М. *
980
1020
4. Потіп М.М. *
1117
1155
5. Татарінов В.І. *
920
989
6. Толкушкіна К.В.**
186
231
По кафедрі:
4672
4962
Кафедра психології
1. Шевяков О.В.
777
790
2. Деркач Л.М.*
895
695
3. Сергієні О.В.*
899
909
4. Пріснякова Л.М.*
1041
1030
5. Реуцький М.В.*
828
977
6. Чугай А.О.
707
738
7. Чередніченко О.М.
846
656
8. Спицька Л.В.
364
364
9. Тарасевич І.Ю.
541
541
10. Демчук Т.П.*
858
1057
11. Прядко Н.В.
791
618
12. Гарець Н.О.
178
178
По кафедрі:
8725
8553
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
1. Іванський Р.Д. *
769
739
2. Аврахова Л.В.
944
909
3. Аллахвердов С.Ю.
514
522
4. Марасюк С.С. *
1054
1056
5. Неженець Е.В.
342
342
6. Хмель-Дунай Г.М.
982
985
7. Заяць Л.Г.
1132
1132

Різниця,
год.
-105
+261
-37
-70
-75
-173
-43
0
+74
0
-168
+133
-35
+40
+38
+69
+45
+290
+13
-200
+10
-11
+149
+31
-190
0
0
+199
-173
0
-172
-30
-35
+8
+2
0
+3
0
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№
з/п
8.
9.
10.

П.І.Б. науково-педагогічного Заплановано,
Фактично
Різниця,
працівника
год.
виконано, год.
год.
Дубов С.М.
387
324
-63
Бердо Р.С.
700
714
+14
Ларіонова Т.В.*
974
973
-1
По кафедрі:
7798
7696
-102
Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності
1. Джинджоян В.В.*
821
769
-52
2. Коміренко В.І.
627
580
-47
3. Корнєєв М.В.
794
820
+26
4. Сардак С.Е.
388
406
+18
5. Намлієв Є.В.
626
595
-31
6. Стоян К.С.
392
440
+48
7. Юдіна О.І.*
1161
1176
+15
8. Ісмайлова І.І.*
1005
1045
+40
9. Мінакова К.В.
353
353
0
10. Шевченко В.В.
104
104
0
По кафедрі:
6271
6288
+17
Всього по університету:
37672
37977
+305
* – виконання навантаження більш ніж 1,0 ставки
** – викладання на умовах погодинної оплати праці

Порівняльні показники виконання навчального навантаження
науково-педагогічними працівниками кафедр університету у 2016-2017 та
2015-2016 навчальних роках наведені у таблиці 12.
Таблиця 12
Порівняльна таблиця
показників виконання навчального навантаження науково-педагогічними
працівниками у 2016-2017 та 2015-2016 навчальних роках
№ П.І.Б. науково-педагогічного 2016-2017
2015-2016
з/п
працівника
н.р., год.
н.р., год.
Кафедра кримінально-правових дисциплін
1. Макаренко Є.І.
916
679
2. Колесніков О.І.*
817
614
3. Негодченко О.В.
427
256
4. Кисельов О.О.
240
5. Михайленко Д.О.
728
456
6. Недов С.Л.*
897
677

Різниця,
год.
+237
+203
+171
+272
+220
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№
з/п
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

П.І.Б. науково-педагогічного 2016-2017
2015-2016
працівника
н.р., год.
н.р., год.
Негодченко В.О.
41
Сачко О.В.
383
Власенко О.Г.
108
Шиян А.Г.
594
559
Олійников Г.В. **
36
90
Фалько В.І.**
605
По кафедрі:
5187
3936
Кафедра загально-правових дисциплін
Торяник В.М.
598
735
Макушев П.В
970
747
Корнієнко М.В.
83
Лабенська Л.Л.*
751
785
Морозова В.О.
624
693
Хрідочкін А.В.*
848
879
Рибіцький С.Б.*
862
875
Кучма К.С.
137
Чухлебов І.О.
289
Рябчій Я.М.**
129
Мовчан О.Г.**
36
По кафедрі:
5291
4750
Кафедра цивільно-правових дисциплін
Блінова Г.О. *
1243
353
Мінка П.Я.
324
259
Алфьорова Т.М. *
1020
1224
Потіп М.М. *
1155
1305
Татарінов В.І. *
989
861
Толкушкіна К.В.**
231
По кафедрі:
4962
4002
Кафедра психології
Шевяков О.В.
790
977
Деркач Л.М.*
695
698
Сергієні О.В.*
909
829
Пріснякова Л.М.*
1030
620
Реуцький М.В.*
977
677
Чугай А.О.
738
667
Чередніченко О.М.
656
Спицька Л.В.
364
Тарасевич І.Ю.
541
586
Демчук Т.П.*
1057
739
Прядко Н.В.
618
398
Гарець Н.О.
178
Лисиця М.В.
695

Різниця,
год.
+35
-54
+1251
-137
+223
-34
-69
-31
-13
+541
+890
+65
-204
-150
+128
+960
-187
-3
+80
+410
+300
+71
-45
+318
+220
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№ П.І.Б. науково-педагогічного 2016-2017
2015-2016
Різниця,
з/п
працівника
н.р., год.
н.р., год.
год.
По кафедрі:
8553
6886
+1667
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
1. Іванський Р.Д. *
739
890
-151
2. Аврахова Л.В.
909
465
+444
3. Аллахвердов С.Ю.
522
4. Марасюк С.С. *
1056
994
+62
5. Неженець Е.В.
342
284
+58
6. Хмель-Дунай Г.М.
985
747
+238
7. Заяць Л.Г.
1132
735
+397
8. Дубов С.М.
324
416
-92
9. Бердо Р.С.
714
219
+495
10. Ларіонова Т.В.*
973
706
+267
По кафедрі:
7696
5456
+2240
Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності
1. Джинджоян В.В.*
769
690
+79
2. Коміренко В.І.
580
3. Корнєєв М.В.
820
4. Сардак С.Е.
406
100
+306
5. Намлієв Є.В.
595
458
+137
6. Стоян К.С.
440
7. Юдіна О.І.*
1176
651
+525
8. Ісмайлова І.І.*
1045
605
+440
9. Мінакова К.В.
353
10. Шевченко В.В.
104
11. Білозубенко В.С.
340
12. Чередніченко О.М.
293
13. Курінний В.О.
36
14. Самойленко А.О.
431
По кафедрі:
6288
4253
+2035
Всього по університету:
37977
29283
+8694
Навчально-методичним відділом здійснювався контроль та аналіз
дотримання науково-педагогічними працівниками трудової та виконавчої
дисципліни, графіків педагогічного контролю, взаємовідвідувань, стану
навчально-методичного забезпечення.
Інформація щодо здійснення педагогічних контролів, взаємовідвідувань,
проведення відкритих та показових занять у 2016-2017 навчальному році
наведена у таблиці 13.
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Таблиця 13
Інформація щодо здійснення педагогічних контролів,
взаємовідвідувань, проведення відкритих та показових занять
у 2016-2017 навчальному році
Вид контролю або заняття

3
4
5

6

проведено

різниця

заплановано

проведено

різниця

0

12 12

38

-2

50 38 -12

показові
заняття

заплановано

проведено

11

відкриті
заняття

різниця

заплановано

2

Кафедра кримінально11
правових дисциплін
Кафедра
загальноправових
40
дисциплін
Кафедра цивільно15
правових дисциплін
Кафедра психології
15
Кафедра економіки та
менеджменту
17
туристичної діяльності
Кафедра соціальногуманітарних
4
дисциплін
Всього
102

різниця

1

Підрозділ

взаємовідвідування

проведено

№
з/п

заплановано

педагогічні
контролі

0

-

1

+1

-

-

0

4

4

0

-

-

0

16 +1 17 15

-2

2

2

0

2

2

0

15

0

30 30

0

6

6

0

2

2

0

17

0

17 16

-1

0

1

+1

-

-

0

4

0

8

10 +2

1

1

0

1

1

0

101 -1 134 121 -13 13 15

-2

5

5

0

Порівняльні показники щодо здійснення педагогічних контролів,
взаємовідвідувань, проведення відкритих та показових занять у 2016-2017 та
2015-2016 навчальних роках наведені у таблиці 14.
Таблиця 14
Порівняльна таблиця
щодо здійснення педагогічних контролів, взаємовідвідувань, проведення
відкритих та показових занять у 2016-2017 та 2015-2016 навчальних роках
№
з/п

Підрозділ

Вид контролю або заняття
педагогічні
контролі

взаємовідвідування

відкриті
заняття

показові
заняття
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2
3
4
5

6

різниця

2016-2017

2015-2016

різниця

2016-2017

2015-2016

різниця

2016-2017

2015-2016

різниця

Кафедра кримінально11
правових дисциплін
Кафедра
загальноправових
38
дисциплін
Кафедра цивільно16
правових дисциплін
Кафедра психології
15
Кафедра економіки та
менеджменту
17
туристичної діяльності
Кафедра соціальногуманітарних
4
дисциплін
Всього
101

2015-2016

2016-2017
1

12

-1

12 19

-7

1

-

+1

-

-

0

36 +2 38 40

-2

4

-

+4

-

-

0

10 +6 15 15

0

2

-

+2

2

-

+2

15

0

30 15 +15 6

6

0

2

2

0

17

0

16 17

-1

1

2

-1

-

1

-1

4

0

10 10

0

1

1

0

1

1

0

94 +7 121 116 +5 15

9

+6

5

4

+1

Станом на 01 вересня 2017 року книжковий фонд бібліотеки
нараховує 25979 примірників, з них юридичної літератури – 11628 одиниць
(44,7%), психології – 6726 (25,9%), туризму – 3230 ( 12,4 %), соціальногуманітарної – 4395 прим. (17 %).
Видання українською мовою – 23177 прим. (89,2%), іноземною – 2802
(10,8%).
За 2016-17 н. р. до бібліотеки надійшло 411 примірників: з
видавництв – 216, науковцями університету передано 195 (юридичний
факультет – 150, кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності
– 22, факультет психології та туризму – 23).
Бібліотека одержує 17 найменувань періодичних видань, серед яких
нові: «Юридична Україна», «Юридична наука», «Держава і право».
До бібліотеки університету надходять фахові наукові видання зі
споріднених вишів: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету» (Одеса), «Науковий вісник Ужгородського національного
університету», «Юридичний науковий електронний журнал Запорізького
національного університету», «Юридичний вісник Одеської юридичної
академії», «Вісник Дніпропетровського національного університету.
Педагогіка і психологія», «Вісник Миколаївського національного
університету. Психологія», «Вісник Харківського педагогічного університету
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ім. Г. Сковороди. Серія «Психологія», «Наука і освіта. Серія «Психологія»
Одеського національного університету, «Соціальні технології» Запорізького
класичного
приватного університету; «Науковий вісник Інституту
міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм»,
«Географія і туризм» Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка, Вісник національного університету «Львівська політехніка».
Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
проблеми розвитку», «Актуальні проблеми економіки», «Вісник Київського
національного торговельно-економічного університету», «Економічна
стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг», «Управління
проектами, системний аналіз і логістика».
В цілому навчальні дисципліни підручниками забезпечені. Протягом
навчального року фонд бібліотеки поповнився підручниками з дисциплін,
раніше відсутніх: «Методологія сучасного правознавства» (навч. посіб.
А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев), «Менеджмент в державному управлінні».
Але, потрібно ще доукомплектовувати навчальною літературою дисципліни:
«Актуальні проблеми теорії держави і права», «Конституційний процес»,
«Теорія правозастосування», «Реабілітаційна психологія», «Філософія
психології», «Туризмологія», «Управління проектами в туризмі».
В разі відсутності підручників студенти користуються електронними
носіями (лекціями викладачів, електронними підручниками).
Протягом навчального року організовано роботу щодо оновлення
науково-педагогічними працівниками кафедр методичного забезпечення
дисциплін.
Слід зазначити, що майже 100% дисциплін забезпечені необхідними
методичними матеріалами. Кафедрою економіки та менеджменту
туристичної діяльності підготовлено навчально-методичні комплекси для
викладання навчальних курсів студентам, які у 2016 році вступили на
навчання і з 2016-2017 н. р. здобувають освітній ступінь магістра за
спеціальністю 242 «Туризм».
Потрібно активізувати роботу науково-педагогічних працівників у
напряму підготовки навчальних посібників для осіб, які здобувають освітній
ступінь магістра.
Кафедрами розроблені засоби унаочнення, у тому числі підготовлені
презентації до навчальних дисциплін. Інформація щодо наявних презентацій
до навчальних дисциплін відображена у таблиці 15.
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Таблиця 15
Інформація щодо наявних презентацій до навчальних дисциплін
станом на 1 вересня 2017 року
Підготовлено презентацій до
№
з/п

Підрозділ

лекцій

семіпрактичнарських
них
занять
занять

1

Юридичний факультет

347

116

42

2

Кафедра психології
Кафедра економіки та менеджменту
туристичної діяльності
Кафедра соціально-гуманітарних
дисциплін
Всього

384

356

281

28

28

-

16

-

5

775

500

328

3
4

Підводячи підсумки, слід зазначити, що у 2016-2017 навчальному році
заплановані заходи з організації навчально-методичної роботи, в цілому,
виконані. Показники успішності та якості знань студентів відповідають
встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України.

ІV. Кадрова та виховна робота
У 2016-2017 навчальному році кадрова робота проводилась відповідно
до законів України «Про вищу освіту», «Кодексу законів про працю
України», Статуту університету та інших нормативних документів, які
регулюють діяльність відділу кадрів.
Кадрова робота в університеті протягом звітного періоду була
спрямована на підвищення наукового рівня викладачів і науковців, залучення
до викладацької і наукової діяльності спеціалістів вищої кваліфікації,
додержання оптимальних вікових пропорцій, підвищення професійної
майстерності викладачів, яка дозволяє вести підготовку фахівців за наявними
напрямами підготовки і спеціальностями на рівні сучасних вимог.
За звітний період з 01 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року
відділом кадрів був проведений певний об’єм роботи, пов’язаний з
формуванням кадрового складу і підвищенням працездатності колективу.
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Так, в університеті був оголошений та проведений конкурс на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр (наказ
№ 14-02 від 22 травня 2017 року).
У новому навчальному році до університету прийнято 6 науковопедагогічних працівників:
Гессен Анатолій Євгенович, кандидат економічних наук, на посаду
доцента кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності на 1,0
ставки посадового окладу;
Спицька Ліана Вікторівна, кандидат психологічних наук, на посаду
доцента кафедри психології на 0,5 ставки посадового окладу;
Мінакова Катерина Василівна, на посаду старшого викладача кафедри
економіки та менеджменту туристичної діяльності на 0,75 ставки посадового
окладу;
Негодченко Ольга Петрівна, на посаду старшого викладача кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу;
Теряєв Олександр Юрійович, на посаду викладача кафедри цивільноправових дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу;
Гарець Надія Олексіївна, на посаду викладача кафедри психології на
0,5 ставки посадового окладу.
Повторно обрано за конкурсом і зараховано до штату:
Негодченко Вадим Олександрович, кандидат юридичних наук,
доцент, на посаду завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін на
0,5 ставки посадового окладу;
Шевяков Олексія Володимировича, доктор психологічних наук,
професор, на посаду завідувача кафедри психології на 1,0 ставки посадового
окладу;
Деркач Лідія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, на
посаду професора кафедри психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Коміренко Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, на
посаду професора кафедри економіки та менеджменту туристичної
діяльності на 1,0 ставки посадового;
Макаренко Євген Іванович, кандидат юридичних наук, професор, на
посаду професора кафедри кримінально-правових дисциплін на 1,0 ставки
посадового окладу;
Недов Сергій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент, на
посаду професора кафедри кримінально-правових дисциплін на 1,0 ставки
посадового окладу;
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Пріснякова Людмила Макарівна, кандидат психологічних наук,
доцент, на посаду професора кафедри психології на 1,0 ставки посадового
окладу;
Сергієні Олена Віталіївна, доктор медичних наук, професор, на посаду
професора кафедри психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Колесніков Олександр Іванович, на посаду заступника завідувача
кафедри кримінально-правових дисциплін на 1,0 ставки посадового;
Аллахвердов Сергій Юрійович, кандидат історичних наук, на посаду
старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін на 0,5 ставки
посадового окладу;
Ємець Леонід Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри загально-правових дисциплін на 0,25 ставки
посадового окладу;
Лабенська Лілія Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри загально-правових дисциплін на 1,0 ставки
посадового окладу;
Марасюк Сергій Станіславович, кандидат філософських наук, на
посаду доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін на 1,0 ставки
посадового окладу;
Реуцький Максим Володимирович, кандидат психологічних наук, на
посаду доцента кафедри психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Чугай Анатолій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Юдіна Олена Іванівна, кандидата економічних наук, на посаду
доцента кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності на 1,0
ставки посадового окладу;
Заяць Леонід Григорович, на посаду старшого викладача кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу;
Татарінов Віктор Івановича, на посаду старшого викладача кафедри
цивільно-правових дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу;
Бердо Рімма Сергіївна, на посаду викладача кафедри соціальногуманітарних дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу.
Усього за конкурсом до університету було прийнято 25 науковопедагогічних працівників.
Крім зазначених співробітників, для забезпечення навчального
процесу з 01 вересня 2017 року будуть залучені 7 внутрішніх та зовнішніх
сумісників:
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Корнєєв Максим Валерійович, доктор економічних наук, доцент, на
посаду професора кафедри економіки та менеджменту туристичної
діяльності на 0,5 ставки посадового окладу, за зовнішнім сумісництвом;
Сардак Сергій Едуардович, доктор економічних наук, доцент на
посаду професора кафедри економіки та менеджменту туристичної
діяльності на 0,5 ставки посадового окладу, за зовнішнім сумісництвом;
Олійников Георгій Вікторович, кандидат медичних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри кримінально-правових дисциплін з почасовою
оплатою праці, за зовнішнім сумісництвом;
Сачко Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, на посаду
доцента кафедри кримінально-правових дисциплін з почасовою оплатою
праці, за зовнішнім сумісництвом;
Чередніченко Олексій Миколайович, кандидат економічних наук, на
посаду доцента кафедри психології на 0,5 ставки посадового, за внутрішнім
сумісництвом.
Шиян Анатолій Григорович, на посаду старшого викладача кафедри
кримінально-правових дисциплін на 0,5 ставки посадового окладу, за
зовнішнім сумісництвом;
Намлієва Юлія Іванівна, на посаду викладача кафедри психології з
почасовою оплатою праці, за внутрішнім сумісництвом.
Для плідного функціонування навчального закладу, крім вище
зазначених, прийнято ряд співробітників:
Заславську Наталію Григорівну – інспектором військовомобілізаційної роботи відділу кадрів;
Макаревич Людмилу Семенівну – черговою з режиму господарського
відділу;
Троцьку Олександру Іванівну – черговою з режиму господарського
відділу.
За звітній період наукові ступені та вчені звання отримали:
Макушев Петро Васильович – доктора юридичних наук;
Негодченко Вадим Олександрович – доктора юридичних наук;
Стоян Катерина Сергіївна – кандидата економічних наук;
Демчук Тимофій Павлович – гранд доктора філософії в галузі
інформаційних технологій (Міжнародне наукове об’єднання «МАИТ»);
Прядко Наталя Василівна – доктора філософії в галузі інформаційних
технологій (Міжнародне наукове об’єднання «МАИТ»);
Тарасевич Інна Юріївна – доктора філософії в галузі інформаційних
технологій (Міжнародне наукове об’єднання «МАИТ»).
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На протязі навчального року було звільнено 5 співробітників, з них 3
науково-педагогічних:
Лисция М.В. – викладач кафедри психології;
Шевченко В.В. – доцент кафедри економіки та менеджменту
туристичної діяльності;
Фалько В.І. – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін;
Резніченко С.О. – черговий з режиму господарського відділу;
Турлаков О.І. – черговий з режиму господарського відділу.
В 2016-2017 навчальному році було заохочено:
4 співробітників грошовими преміями (Пріснякову Л.М., Алфьорову
Т.М., Демчука Т.П., Ісмайлову І.І.);
5 співробітників Грамотами ректора університету (Сергієні О.В.,
Реуцького М.В., Хрідочкіна А.В., Рибіцького С.Б., Ісмайлову І.І.);
1 співробітника Подякою ректора університету (Заяць Л.Г.).
З нагоди відзначення Міжнародного дня студента:
9 студентам врученні Грамоти за відмінні успіхи в навчанні: Жила
Катерина Сергіївна – студент групи Ю-211; Курілех Карина Олександрівна –
студент групи Ю-211; Руденко Ірина Олександрівна – студент групи Ю-211;
Чугай Наталія Олександрівна – студент групи Ю-311; Назаренко Владислав
Ігорович – студент групи Ю-311; Лазуткіна Тетяна Петрівна – студент групи
П-111; Щебетун Ірина Олегівна – студент групи Т-311; Журбенко Анжела
Євгенівна – студент групи Т-411; Зубко Ольга Євгенівна – студент групи Т411.
3 студенти нагороджені Грамотами за успіхи у науковій діяльності:
Лукоянов Павло Олександрович – студент групи П-512; Маркова Ірина
Володимирівна – студент групи П-512; Шрамко Ігор Анатолійович – студент
групи П-512.
12 студентам врученні Подяки за активна участь у громадському
житті університету: Мельник Андрій Олексійович – студент групи Ю-311;
Репан Яна Олексіївна – студент групи Ю-311; Соколова Олег Олексійович –
студент групи Ю-311; Єпанча Максим Русланович – студент групи Ю-411;
Кузнецов Артем Овсепович – студент групи Ю-411; Царенко Кирило
Васильович – студент групи Ю-411; Іванова Олена Андріївна – студент групи
П-311; Кірсанова Інна Вікторівна – студент групи П-411; Лужна Маргарита
Миколаївна – студент групи Т-211; Котенко Денис Олександрович – студент
групи Т-311; Хохлов Олег Вікторович – студент групи Т-311; Матвєйчук
Вікторія Костянтинівна – студент групи Т-411.
14 студентів занесені на Дошку «Відмінники навчання»: Бугай Аліна
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Сергіївна – студент групи Ю-211; Жила Катерина Сергіївна – студент групи
Ю-211; Курілех Карина Олександрівна – студент групи Ю-211; Руденко
Ірина Олександрівна – студент групи Ю-211; Чугай Наталія Олександрівна –
студент групи Ю-311; Овчаренко Євгеній Вікторович – студент групи Ю411; Березовська Анастасія Юріївна – студент групи П-211; Лазуткіна Тетяна
Петрівна – студент групи П-211; Пономаренко Альона Ігорівна – студент
групи П-211; Мазур Марина Олегівна – студент групи П-611; Вяткіна
Вікторія Євгенівна – студент групи Т-311; Щебетун Ірина Олегівна – студент
групи Т-311; Ємельянова Марія Олександрівна – студент групи Т-411;
Штонда Ганна Андріївна – студент групи Т-411.
За підсумками роботи у І семестрі 2016-2017 навчального року
нагороджені Грамотами за відмінні успіхи у навчанні, ініціативу, старанність
та зразкову поведінку: Гарбар К. Д. – студент академічної групи Ю-111;
Бобровник Р. С. – студента академічної групи Ю-111; Мирошниченко А. В. –
студента академічної групи Ю-311; Горіла Д. О. – студент академічної групи
П-211; Гончарова Є. П. – студент академічної групи П-311; Бабченко І. В. –
студент академічної групи П-411; Подяками за активну участь у
громадському житті університету: Репан Я. О. – студент академічної групи
Ю-311; Дубчев В. В. – студента академічної групи Ю-311; Єпанча М. Р. –
студента академічної групи Ю-411; Солоджук Я. С. – студент академічної
групи Ю-411; Десятерик А. В. – студент академічної групи Т-111; Копиткова
А. О. – студент академічної групи Т-111.
З нагоди урочистостей, присвячених врученню дипломів фахівців за
відмінні успіхи у навчанні, ініціативу та старанність, активну участь у
громадському житті університету нагороджені Похвальними грамотами
випускники:
юридичного факультету напряму 6.030401 «Правознавство»: Єпанча
Максим Русланович; Заслонова Кіра Олександрівна;
юридичного факультету спеціальності 8.03040101 «Правознавство»:
Ластовецький Владислав Володимирович; Проць Юлія Вікторівна; Сітало
Антон Ігнатович;
факультету психології та туризму спеціальності 8.03010201
«Психологія»: Мазур Марина Олегівна; Маркова Ірина Володимирівна;
Шрамко Ігор Анатолійович.
Врученні Похвальні грамоти за відмінні успіхи у навчанні, ініціативу
та старанність, зразкову поведінку та досягнення значних успіхів у творчій
роботі:
випускникам факультету психології та туризму напряму 6.030102
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«Психологія»: Бабченко Інні Вікторівні; Кононенко Карині Сергіївні;
Мокієнко Ірині Олександрівні;
випускникам факультету психології та туризму напряму 6.140103
«Туризму»: Геращенко Юлії Олександрівні; Ємельяновій Марії
Олександрівні; Журбенко Анжелі Євгенівні; Кобзистій Юлії Юріївні; Мохій
Кристині Андріївні; Пантюх Ірині Олександрівні; Штонді Ганні Андріївні.
випускникам факультету психології та туризму напряму 6.030102
«Психологія»: Гунченко Яні Володимирівні; Гутовській Наталії Василівні.
Вручені Подяки за сумлінне ставлення до навчання, успіхи у творчій
роботі, ініціативу, старанність та зразкову поведінку:
випускникам юридичного факультету спеціальності 8.03040101
«Правознавство»: Браілко Олені Віталіївні;
випускникам
юридичного
факультету
напряму
6.030401
«Правознавство»: Кузнецову Артему Овсеповичу; Лобань Юрію
Сергійовичу; Лукомському Андрію Олександровичу; Макарчук Аліні
Володимирівні; Мартиросяну Ігору Григоровичу; Приходько Дмитру
Михайловичу; Солоджук Яні Сергіївні; Срібненку Іллі Сергійовичу; Тарану
Станіславу Віталійовичу;
випускнику факультету психології та туризму спеціальності
8.03010201 «Психологія»: Лукоянову Павлу Олександровичу.
У 2016-2017 навчальному році у напряму соціально-виховної роботи
були проведені наступні заходи.
Розроблені і затверджені:
– План виховної роботи;
– План патріотичного виховання молоді;
– План з протидії проявам сепаратизму.
Наказом ректора затверджені куратори навчальних груп денної форми
навчання.
15 вересня 2016 року відбулася зустріч студентів-психологів
університету та психологічних факультетів Дніпра з відомим американським
психологом Отисом Тейлором – провідним фахівцем із роботи з залежною
поведінкою та наслідками посттравматичних стресових розладів, у тому
числі – серед ветеранів АТО.
22 вересня 2016 року студенти-психологи факультету психології та
туризму університету організували концерт-візитку «Знайомтеся! Це – ми!».
6 жовтня 2016 року, напередодні Міжнародного дня психічного
здоров’я, в університеті відбувся черговий «День професії» – символічне
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свято медиків та психологів, які працюють у царині надання психологічної
допомоги населенню.
6 жовтня 2016 року, з нагоди Дня юриста та за підтримки ректора
університету Негодченка О. В. і декана юридичного факультету
Макушева П. В., в університеті кафедрою цивільно-правових дисциплін
організовано й проведено інтелектуальну гру «Брейн-ринг «Цивільноправовий договір: з часів Римської імперії до сучасності»».
7 жовтня 2016 року студенти університету відвідали «Фестиваль
патріотичного театру “МИРОТВОРЦІ” – САУНД-ВІЖН-ДРАМА “МІСТО Z:
ХРАНИТЕЛІ», який проходив у Дніпропетровському академічному
українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. Команда
Дніпропетровського гуманітарного університету в черговий раз виявила
високий рівень підготовки і, у підсумку, виборола друге командне місце.
13 жовтня 2016 року в університеті відбулися спортивні змагання «А
нумо, хлопці», присвячені Дню захисника України.
20 жовтня 2016 року студенти університету відвідали
Дніпропетровську обласну філармонію імені Л.Б. Когана.
9 листопада 2016 року відбулася Конференція студентів
Дніпропетровського гуманітарного університету, на якій шляхом
голосування обрано Голову студентської ради університету – студента 3
курсу напряму підготовки «Правознавство» Івана Переверзова, голів
студентських рад факультетів та секретаря студентської ради університету.
11 листопада 2016 року на 6-му Кубку України з пауерліфтингу за
правилами WPAU (місто Дніпро) студент університету Денис Петров
виборов перше місце та виконав норматив Майстра спорту України з
пауерліфтингу.
15 та 16 листопада 2016 року в університеті пройшли змагання з
настільного тенісу, присвячені Міжнародному дню студента.
22 листопада 2016 року студенти юридичного факультету відвідали
музей Головного управління національної поліції в Дніпропетровській
області.
23 листопада 2016 року в Дніпропетровському гуманітарному
університеті, з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи відбулася зустріч
студентів та науково-педагогічних працівників з учасниками бойових дій –
бійцями батальйону «Азов».
24 листопада, напередодні тижня права, студенти Дніпропетровського
гуманітарного
університету
відвідали
ДВНЗ
«Дніпропетровський
індустріальний коледж», виступивши у ролі лекторів перед студентами 1 та 2
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курсів.
26 листопада 2016 року, з нагоди Міжнародного дня студента, в
університеті відбулися урочистості та святковий концерт, який підготували
студенти університету.
7 грудня 2016 року для студентів юридичного факультету лідером
громадської організації «Успішна країна» Олесею Медведєвою в рамках
проекту «Освітній проект: Шлях успіху» було проведено тренінг на тему
«Мистецтво дебатів».
В межах проведення тижня права 7 грудня доцентом кафедри
цивільно-правових дисциплін Алфьоровою Тетяною Миколаївною було
проведено лекцію для учнів 9-11 класів Комунального закладу освіти
«Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3» Дніпропетровської обласної
ради на тему «Трудові права та обов’язки неповнолітніх».
8 грудня 2016 року команда юридичного факультету університету
взяла участь в Першому міському Чемпіонаті з права між юридичними
факультетами вищих навчальних закладів м. Дніпра, який проходив в межах
проведення Всеукраїнського тижня права, посівши почесне 3 місце.
12 грудня 2016 року, з метою виховання всебічно розвиненої
особистості, за проектом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, для
студентів була проведена виставка-семінар «Український одяг: традиції та
призначення». Цей захід запропонувала, підготувала та провела доцент
кафедри, член НСМНМУ, майстер з ручної вишивки Галина Хмель-Дунай.
В грудні 2016 році студент факультету психології та туризму за
спеціальністю «Туризм», майстер спорту Сергій Дон став переможцем
чемпіонату з бадмінтону Дніпропетровської області.
22 грудня 2016 року студенти та викладачі університету зустрілися на
новорічному концерті «Зустріч із казкою».
26 лютого 2016 року студенти юридичного факультету відсвяткували
масляну, влаштувавши гучну ярмарку з млинцями, пирогами та іншими
смаколиками.
6 березня 2017 року в університеті відбулися спортивні змагання «А
нумо, дівчата», присвячені Міжнародному жіночому дню.
14 березня 2017 року в університеті співробітниками Міжнародної
антинаркотичної асоціації розпочатий цикл проведення відкритих
профілактичних інформаційних лекцій для студентів і викладачів
університету.
21 березня 2017 року команда лекторів університету – студентів
юридичного факультету – відвідала КЗ «Слобожанський навчально-виховний
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комплекс № 1» – загальноосвітню багатопрофільну школу II-III ступенів, де
провела лекції для учнів 7-8 класів на тему «Адміністративна та кримінальна
відповідальність неповнолітніх за правопорушення та злочини».
5 квітня 2017 року студенти і викладачі ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний університет» взяли участь в круглому столі, присвяченому 500річчю Реформації.
12 квітня 2017 року, напередодні світлого свята Великодня, студенти
та викладачі університету взяли участь в круглому столі, присвяченому
презентації книги В. Підмурного «Звір».
Згідно договору про спільну працю з лідером у сфері виставкової
діяльності України Експо-Центром «Метеор», а також педагогічного
експерименту з впровадження в навчальний процес практики соціального
партнерства, студенти Дніпропетровського гуманітарного університету під
керівництвом завідувача кафедри економіки та менеджменту туристичної
діяльності Володимира Джинджояна з лютого по квітень 2017 року прийняли
активну участь у трьох виставкових заходах: 16-й Національній виставці
агротехнологій «Агропром-2017», Фестивалі індустрії краси «Дзеркало моди
– Дніпро-2017» та Національної виставці енергоефективного будівництва і
ландшафтного дизайну «Фасад – 2017».
27 квітня 2017 року відбувся традиційний День професії на факультеті
психології та туризму. Студенти-психологи денної та заочної форм навчання
усіх курсів отримали унікальну можливість взяти участь у
найрізноманітніших формах та видах практичної діяльності сучасного
психолога-консультанта, психотерапевта, тренера.
18 травня 2017 року співробітники та студенти Дніпропетровського
гуманітарного університету відзначали День вишиванки.
21 травня 2017 року, відзначаючи День пам’яті жертв політичних
репресій, співробітники та студенти Дніпропетровського гуманітарного
університету поклали квіти до меморіалу жертвам політичних репресій та
голодомору. В фойє бібліотеки університету організована інформаційноосвітня виставка, яка присвячена цієї події.
25 травня 2017 року на факультеті психології та туризму
Дніпропетровського гуманітарного університету в з метою реалізації
програми спортивного та військово-патріотичного виховання молоді
відбулася зустріч з інструкторами Всеукраїнської школи снайпінгу «Дике
поле».
1 червня 2017 року в університеті відбулися спортивні змагання з
перетягування канату, присвячені Міжнародному дню захисту дітей.
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19 червня 2017 року в актовому залі Дніпропетровського
гуманітарного університету було проведено лекцію на тему «Безпечна
поведінка при сексуальних відносинах». Допомогу у проведенні лекції
надала громадська організація «Альянс громадського здоров’я».
Крім того, відповідно до Плану основних організаційних та
практичних заходів Дніпропетровського гуманітарного університету на 20162017 навчальний рік:
– проводилися бесіди, тематичні збори, диспути на морально-етичні
теми в навчальних групах, координаційні наради з деканами факультетів та
завідувачами кафедр з питань виховної роботи;
– контролювався стан соціально-побутових умов проживання
студентів університету в гуртожитку та студентського дозвілля;
– організовані виставки, тематичні експозиції та відкриті перегляди
літературі до визначних державних і галузевих дат, презентації праць і
видань фахівців ДГУ.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що у 2016-2017 навчальному році
заплановані заходи з кадрової та виховної роботи виконані.

V. Наукова та видавнича робота
У 2016-2017 навчальному році науково-дослідна робота в університеті
здійснювалася відповідно до плану НДР університету, факультетів та
індивідуальних планів науково-педагогічних працівників.
У відповідності до Плану науково-дослідної роботи університету
заплановано протягом 2016 та 2017 років науково-педагогічними
працівниками кафедр підготовлено та видано 8 монографій, 6 навчальнометодичних посібників та підручників, 5 словників-довідників.
Інформація щодо видання друкованих праць у 2016-2017 навчальному
році наведена у таблиці 16.
Таблиця 16
Інформація щодо видання друкованих праць у 2016-2017 навчальному році
№
з/п

Вид

Автор (автори)

Назва

Де опубліковане
чи видане

Монографії
S. Sardak
1. Монографія A. Samoilenko
O. Don
S.E. Sardak
2. Монографія
N.Ye. Skrypnyk

ISMA University. –
Riga: "Landmark"
SIA
Innovation factors of national
Prague Institute for
economy competitive development Qualification
Conceptual aspects of global
human resource management
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№
з/п

Вид

3. Монографія

Автор (автори)
O.V. Bilskaya
A.O. Simakhova
Бочелюк В.Й.
Спицька Л.В.
Бочелюк В.Й.
Спицька Л.В.
Шевяков О.В.
Бочелюк В.Й.
Спицька Л.В.
Бочелюк В.Й.
Спицька Л.В.

Назва

Етика психологічної роботи

Психологія любові та
сексуальності
5. Монографія
Регіональний туризм
Психологія делінквентної
6. Монографія
поведінки неповнолітніх
Корекція делінквентної
7. Монографія
поведінки неповнолітніх
Кар’єрний успіх у професійній
Проспект
8.
Деркач Л.М.
діяльності у 21 столітті:
монографії
детермінанти та перспективи
Навчальні посібники та підручники
Навчальний
1.
Деркач Л.М.
Когнітивна психологія
посібник
Бочелюк В.Й.
Навчальний
2.
Спицька Л.В.
Дозвіллєзнавство
посібник
4. Монографія

3. Підручник

Бочелюк В.Й.
Спицька Л.В.

Психологія спорту

4.

Навчальний Торяник В.М.
посібник
Макушев П.В.

Правове регулювання
туристичної діяльності

5.

Навчальник Торяник В.М.
посібник
Конопелькін О.В.

Реклама та РR у сфері туризмі

6.

Навчальний Пєтков С.В.
посібник
Торяник В.М.

Менеджмент у державному
управлінні.

Де опубліковане
чи видане
Enhancement:
Prague
Дніпро, 2016
Дніпро,2016
Дніпро, 2016
Дніпро, 2016
Дніпро, 2016
Київ, 2017

Дніпро: Барвікс
Запоріжжя,2016
Київ, 2016
ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний
університет»,
Дніпро: 2016
ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний
університет»,
Дніпро: 2016
ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний
університет»,
Дніпро: 2017

Інші видання

1.

Словникдовідник

2.

Словникдовідник

Шевяков А.В.
Демчук Т.П.
Приснякова Л.М.
Сергиени Е.В.
Реуцкий М.В.
Тарасевич И.Ю.
Прядко Н.В.
Шевяков А.В.
Демчук Т.П.
Приснякова Л.М.

Политическая психология

Дніпро, 2016

Организация деятельности
психологической службы

Дніпро, 2016
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№
з/п

Вид

Автор (автори)
Сергиени Е.В.
Реуцкий М.В.
Тарасевич И.Ю.
Прядко Н.В.
Шевяков А.В.
Демчук Т.П.
Приснякова Л.М.
Сергиени Е.В.
Реуцкий М.В.
Тарасевич И.Ю.
Прядко Н.В.

3.

Словникдовідник

4.

СловарьМакушев П.В.
справочник Хридочкин А.В.

Словник5.
довідник

Хрідочкін А.В.
Дудин Т.М.
Ломакіна А.А.

Назва

Математические методы в
психологии

Международное право
Інтелектуальна власність

Де опубліковане
чи видане

Дніпро, 2016

Днепропетровск:
Середняк Т.Г.,
2016.
Дніпро, 2017.

Науково-педагогічними працівниками кафедр опубліковано 46
наукових статей, 15 тез доповідей. Інформацію щодо публікацій наукових
статей та підготовки тез доповідей у 2016-2017 навчальному році наведено у
таблиці 17.
Таблиця 17
Інформація щодо публікацій наукових статей та підготовки
тез доповідей у 2016-2017 навчальному році
№
з/п
1
2
4
4
5
6

Кількість
Тез
Кафедра
наукових
доповідей
статей
Загально-правових дисциплін
5
3
Кримінально-правових дисциплін
6
Цивільно-правових дисциплін
3
8
Психології
23
4
Економіки та менеджменту туристичної діяльності
8
Соціально-гуманітарних дисциплін
1
Всього
46
15

Порівняльні показники щодо публікацій наукових статей та
підготовки тез доповідей у 2016-2017 та 2015-2016 навчальних роках
наведені у таблиці 18.
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Таблиця 18
Порівняльна таблиця
щодо публікацій наукових статей та підготовки тез доповідей
у 2016-2017 та 2015-2016 навчальних роках

2015-2016

різниця

6

2016-2017

5

різниця

1
2
3
4

Кафедра

2015-2016

№
з/п

Тез доповідей

2016-2017

Кількість
наукових статей

Загально-правових дисциплін
Кримінально-правових дисциплін
Цивільно-правових дисциплін
Психології
Економіки та менеджменту
туристичної діяльності
Соціально-гуманітарних дисциплін
Всього

5
6
3
23

25
10
11
7

-20
-4
-8
+16

3
8
4

8
-

-5
0
+8
+4

8

2

+6

-

9

-9

1
46

5
60

-4
-14

15

17

0
-2

Приємно відзначити, що всеукраїнський науковий журнал «Право і
суспільство», який видає Дніпропетровський гуманітарний університет
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International
(Республіка Польща). Всі наукові статті, які видавалися в журналі з 2015
року, вважаються такими, що опубліковані в Index Copernicus International.
26 жовтня 2016 року було визначено лауретів ХІ Обласного
міжвузівського конкурсу-2016 «Кращі наукові, навчальні, навчальнометодичні та художньо-публіцистичні видання». Конкурсна комісія під
головуванням генерального директора Фонду соціального захисту, підтримки
і допомоги вченим України та членам їх сімей Чередниченко Л.Л. визначила
переможців, якими стали науковці Дніпропетровського гуманітарного
університету.
– у номінації «Монографія» І місце посіли:
Потіп Микола Миколайович, Макушев Петро Васильович
«Розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування»;
Белинський Юрій Євгенович, Негодченко Олександр Володимирович,
Ємець Леонід Олександрович «Адміністративно-правове регулювання
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реалізації громадянами України права на зброю та спеціальні засоби
індивідуального захисту»;
Торяник Володимир Миколайович «Поілтичний консумеризм: генеза,
сутність, технології».
– у номінації «Підручник» І місце посіли:
Хрідочкін Андрій Вікторович, Макушев Петро Васильович, Леонова
Олена Вікторівна «Право Європейського Союзу».
– у номінації «Навчальний посібник» І місце посіли:
Крупський Олександр Петрович, Шевяков Олексій Володимирович та
інші »Психологія туризму»;
Макаренко Євген Іванович «Вступ до криміналістики»;
Хрідочкін Андрій Вікторович, Хрідочкіна Анастасія Андріївна,
Леонова Олена Вікторівна «Інтелектуальна власність»;
Шевяков Олексій Володимирович, Євдокімова Наталія Олексіївна
«Ергономічні засади психології праці та інженерної психології».
3-5 листопада 2016 року в університеті, в рамках Міжнародних
семінарів в Україні, Вірменії та Грузії, Інститутом міжнародної освіти CIVIC
проведено семінар-моделювання інтерактивних методів навчання для
студентів і викладачів Придніпровського регіону. У заході взяли участь 30
студентів, 28 науково-педагогічних працівників (у тому числі з Нігерії) і
бізнесменів.
23 листопада 2016 року Дніпропетровський гуманітарний університет
відвідали народні депутати України VIII скликання – перший заступник
голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та
правосуддя Ємець Леонід Олександрович та секретар Комітету Верховної
Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального
господарства Сташук Віталій Филимонович, які перебували з робочим
візитом до міста Дніпра, і на запрошення ректора університету провели
круглий стіл з питань реформування правової системи та структурної
оптимізації судової системи України.
Загалом науково-педагогічні працівники кафедр у 2016-2017
навчальному році взяли участь у 23 наукових зібраннях – конференціях,
симпозіумах, семінарах. Всього приймали участь 41 науково-педагогічний
працівник – інформація подана у таблиці 19.
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Таблиця 19
Інформація щодо участі у наукових зібраннях-конференціях,
симпозіумах, семінарах у 2016-2017 навчальному році

міжнародна

Соціально-гуманітарних дисциплін
Загально-правових дисциплін
Кримінально-правових дисциплін
Цивільно-правових дисциплін
Психології
Економіки та менеджменту туристичної д-ті
Всього

всеукр
аїнська

1
2
3
4
5
6

Кафедра

регіональна

№
з/п

Кількість конференцій,
у яких взято участь /
кількість науковопедагогічних
працівників кафедри,
що взяли участь

5 / 27
-/-/4/8
- /1 / 37
10 / 62

-/1/1
-/-/-/-/1/1

-/-/1/1
3 / 10
11 / 17
6 / 21
21 / 49

Протягом 2016-2017 навчального року 6 науково-педагогічних
працівників університету захистили дисертації щодо здобуття: наукового
ступеня доктора наук (Макушев П.В., Негодченко В.О. – юридичних);
наукового ступеня кандидата наук (Стоян К.С. – економічних, Демчук Т.П. –
гранд-доктора філософії в галузі інформаційних технологій Міжнародного
наукового об’єднання «МАИТ», Прядко Н.В., Тарасевич І.Ю. – доктора
філософії в галузі інформаційних технологій Міжнародного наукового
об’єднання «МАИТ».
5 науково-педагогічних працівників університету працюють над
здобуттям наукового ступеня доктора наук, 3 – кандидата наук. Інформація
щодо виконання науково-педагогічними працівниками кафедр дисертаційних
робіт у 2016-2017 навчальному році наведена у таблиці 20.
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Таблиця 20
Інформація щодо виконання науково-педагогічними працівниками
дисертаційних робіт у 2016-2017 навчальному році
Форма
Вид Прізвище, ім’я та підготовки
Прізвище, ім’я та дисерпо-батькові
(докторан№
по-батькові
тації
наукового
тура, аспіз/п
дисертанта
(докт.,
консультанта
рантура,
канд.)
(керівника)
СНС, МНС,
ініціативна)
Дисертаційні дослідження, що виконуються
1.
Макаренко Є.І.
д.ю.н. Лукашевич В.Ф. ініціативна
2.

Блінова Г.О.

3.

Пріснякова Л.М.

4.

д.ю.н.

Термін
виконання
Початок
(дата)

Закінчення
(дата)

2011

2017

Негодченко О.В.

ініціативна

2016

2019

д.пс.н. Максименко С.Д.

ініціативна

2012

2017

Іванський Р.Д.

д.флл.н.

-

ініціативна

2014

-

5.

Марасюк С.С.

д.ф.н.

-

ініціативна

2014

-

6.

Хрідочкін А.В.

к.ю.н.

Макушев П.В.

2013

2017

7.

Мінакова К.В.

к.і.н.

Ромашко В.А.

2013

2017

8.

Ларіонова Т.В.

PhD

-

ініціативна
Аспірантур
а ДНУ
ініціативна

2014

-

Кафедрою
кримінально-правових
дисциплін
здійснюється
дослідження проблем «Наукового забезпечення боротьби з кримінальним
правопорушеннями на сучасному етапі».
Кафедрою психології здійснюється науково-дослідна робота в межах
кафедральної теми «Психологічне забезпечення життєдіяльності людини»,
яку планується виконувати протягом 5 років.
Двоє співробітників кафедри психології приймають участь у роботі
спеціалізованих наукових рад по захисту докторських і кандидатських
дисертацій: д.пс.н., професор Шевяков О.В. – у спеціалізованій вчені раді
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту за
спеціальністю 13.00.01 «Олімпійський та професійний спорт»; д.м.н., с.н.с.
Сергієні О.В. – у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровської медичної
академії. Завідувач кафедри загально-правових дисциплін Торяник В.М.
приймає участь в роботі спеціалізованої вченої ради Д 08.051.08 у
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

40

Завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності
Джинджоян В.В. два рази виступав офіційним опонентом у м. Рівне на
захисті наукових досліджень рівня PhD (жовтень 2016 і липень 2017),
професор за сумісництвом Сардак С.Е. опонував у м. Київ (квітень 2017) та у
м. Львів (червень 2017) на захисті наукових досліджень рівня PhD.
Два викладачі кафедри психології пройшли стажування:
Тарасевич І.Ю. технологій у Міжнародному науковому об’єднанні «МАИТ»,
Білорусь, Реуцький М.В. – у Школі психологічного консультування, місто
Дніпро.
Викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Ларіонова Т.В.
пройшла підвищення кваліфікації на тренінгу з передових технологій
розвитку комунікаційних навичок Toastmasters (Компанія Jappi Corporate,
м. Київ) та тренінгу «Бізнес-англійський» (Мовний центр Interpipe,
м. Дніпро).
Завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності
Джинджоян В.В. та професор кафедри Сардак С.Е. пройшли підвищення
кваліфікації у Warsaw University of Life Sciences (м. Варшава, 5-6.06.2017 р.).
Велика увага приділялася залученню студентів університету до
наукової роботи, керівництву науково-дослідною роботою студентів під час
підготовки наукових статей, тез доповідей на конференціях, участі у круглих
столах тощо.
В межах цієї роботи:
– видано черговий науковий збірник «Магістерські студії»;
– студенти спеціальності «Психологія» брали участь у науковопошуковій студентській групі під керівництвом проф. Деркач Л.М.;
– працюють наукові гуртки з загальної та соціальної психології
під керівництвом проф. Пріснякової Л.М. та проф. Сергієні О.В.,
доц. Чугая А.О.; науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін
«Колегія молодих юристів» (доц. Алфьорова Т.М., зав. каф. Блінова Г.О.,
доц. Потіп М.М., ст. викл. Татарінов В.І.);
– до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
здійснено написання робіт під керівництвом доцента Хрідочкіна А.В.
(студент Єпанча М. «Правові аспекти використання інтелектуальної
власності»);
– під керівництвом доцента Хрідочкіна А.В. підготовлено 17 виступів
на міжнародних науково-практичних конференціях студентами 1 курсу
юридичного факультету: Анастасова Л. О., Бобровник Р. С., Василенко А. П.,
Врублевська Л. О., Гарбар К. Д., Казиханова К. І., Коба Я. О., Корнєєва А. В.,
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Літау Д. В., Маляренко В. О., Наришева А. М., Пошивайло Ю. С., Руденко І.
О., Соловйова К. О., Хоруженко В. С, Головаха Д. С., Шевгенін В. В.,
Шикалова В. С., та 14 виступів на регіональних конференціях студентами 1,
2 та 4 курсів юридичного факультету: Анастасова Л. О., Бобровник Р. С.,
Гарбар К. Д., Головаха Д. С., Казиханова К. І., Корнєєва А. В., Літау Д. В.,
Пошивайло Ю. С., Савич В. О., Соловйова К. О., Тригуб В. С., Шевгенін
В. В., Шикалова В. С.
– під керівництвом доцента Лабенської Л.Л. здійснено підготовку тез
доповідей для публікації в електронному науковому збірнику ДДУВС:
Заслонова К, Погорелова О., Бобровник Р.С., Гарбар К.Д., Коба Я.О.,
Постоленко Д.Р., Шикалова В.С. та керівництво студентами при підготовці
тез доповідей для участі у Міжвузівській студентській конференції:
Соколов О., Репан Я., Назаренко В.
– під керівництвом старшого викладача Рибіцького С.Б. здійснено
підготовку 4 наукових статей студентами юридичного факультету Вовчук В.
М., Дубчев В. В., Репан Я. О.
– під керівництвом доцента Алфьорової Т.М. здійснено підготовку 15
студентів університету для виступу на Міжвузівській науковій конференції
«Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку
вітчизняного законодавства»: Мельник А.О., Чугай Н.О., Репан Я.О.,
Соколов О.О., Старунська Ю.І., Коба Я.О., Переверзов І.О., Рульов М.С.,
Круц М.С., Мороз К.Ю., Гончукова К.А., Шанька Я.А., Моря А.В.,
Біленко А.А., Тихонова К.О.
– під керівництвом доцента Алфьорової Т.М. здійснено підготовку 15
студентів університету для виступу на Міжнародній науково-практичній
конференції «Міжнародне та національне законодавство: способи
удосконалення»: Чугай Н.О., Соловйова К.О., Мирошниченко А.В.,
Іщенко Б.О., Мельник А.О., Назаренко В., Казиханова К.І., Драган Т.О.,
Зарвій А.Б., Грищенко О.Л., Мороз К.Ю., Гончукова К.А., Чабан А.О.,
Шанька Я.А., Біленко А.А.
У листопаді студенти 2-4 курсу спеціальності «Туризм» пройшли
навчання за програмою ЄС при підтримці Міністерства закордонних справ
Німеччини та прийняли участь у семінарі «Simulation for Moderm
Community», де закріпили знання з англійської мови й удосконалили
здібності у комунікації. За результатами активної роботи студенти отримали
міжнародні сертифікати.
29 листопада 2016 року в університеті було проведено круглий стіл на
тему «Інформаційне суспільство: право, інновації, бізнес». З доповідями на
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круглому столі виступили студенти груп Ю-311 та Т-211: Назаренко В.,
Мельник А., Чугай Н., Лужна М., Іщенко Б., Мельник Д., Супрунова К.
В грудні 2016 року кафедрою теорії та історії держави і права
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було
проведено конкурс наукових робіт за темою: «Теоретико-історична
юридична наука: стан і перспективи розвитку», присвяченого видатному
правознавцю Б.О. Кістяківському. За його результатами третє місце в
номінації «Теорія права» виборов студент групи Ю-411 Андрій Лукомський.
З 22 по 24 травня 2017 року на базі Національного університету
харчових технологій пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Туризм». Дніпропетровський гуманітарний університет
представляли студенти другого та третього курсів напряму підготовки
«Туризм» – Лужна Маргарита, Мошенський Ігор і Сльозка Владислав.
Команда університету достойно виступила у загальному заліку, а у квесті
посіла 1 місце.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що у 2016-2017 навчальному році
заплановані заходи з організації наукової роботи, в цілому, виконані.
VІ. Фінансово-господарська діяльність
Університет є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та
інші рахунки в установі КБ «Приватбанк», печатки та штампи зі своїм
найменуванням, бланки зі своїм повним найменуванням українською мовою,
власну емблему (символіку) та інші атрибути юридичної особи.
Для забезпечення діяльності університету за рахунок вкладів
учасників створений статутний капітал в розмірі 931 700,00 грн. (дев’ятсот
тридцять одна тисяча сімсот) сформований у відповідному співвідношенні.
Фінансування університету здійснюється його учасниками, а також
коштами від надання освітніх послуг, продаж майна, надання в оренду
приміщень, споруд, обладнання, відсотки банку, реалізації продукції.
Кошторис надходжень та використання коштів Дніпропетровського
гуманітарного університету на 2016-2017 навчальний рік затверджений
протоколом учасників з помісячним розподілом.
Надходження коштів за надання освітніх послуг затверджені в сумі
8 000,0 тис. грн. Фактично надійшло за навчання – 9 076,2 тис. грн., що
становить – 113,4% від планових надходжень. Також надійшло коштів за:
відсотки банку – 43,5 тис. грн., за оренду – 5,3 тис. грн. Всього надходжень за
2016-2017 навчальний рік – 9 125,0 тис. грн., що становить 114,0% від
планових надходжень.
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Видатки на забезпечення навчального процесу затверджені
кошторисними призначеннями в сумі – 6 850,0 тис. грн. Фактично
використано – 7 316,5 тис. грн., що становить 106,8% від планових витрат.
Збільшились видатки за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.
Фактично заробітна плата збільшилась і становить 106,8% від планових
показників.
Інформація щодо видатків для забезпечення навчального процесу
наведена у таблиці 21.
Таблиця 21
Інформація щодо видатків для забезпечення навчального процесу
у 2016-2017 навчальному році
Показники
Заробітна плата з нарахуванням
Податки
Оренда
Комунальні послуги
Послуги зв’язку
Послуги банку
Програмне забезпечення
Реклама
Передплатні видання
Службові відрядження
Юридичні послуги
Господарські матеріали
Канцелярські прилади
Студентське самоврядування
Дипломи, сертифікати, бланки
Комплектуючі для комп’ютерної техніки
Придбання літератури
Придбання техніки
Придбання меблів
Поточний ремонт будівлі, приміщень
Інші (семінари, навчання, футболки, статистичні
виписки)
Всього

5 007,4
589,2
630,0
274,4
59,4
42,2
20,6
124,0
17,8
78,4
25,6
32,8
6,2
98,4
47,8
34,5
87,5
37,2
20,0

% від
загальних
видатків
68,4
8,1
8,6
3,8
0,8
0,6
0,3
1,7
0,2
1,0
0
0,3
0,4
0,1
1,3
0,6
0,5
1,3
0,6
0,3

93,1

1,1

7 316,5

100

Сума,
тис. грн.

Основні видатки на забезпечення навчального процесу:
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- заробітна плата, податки, комунальні послуги, оренда – 6 501,0 тис.
грн. – 88,9 %;
- послуги – 122,2 тис. грн. – 1,7 %;
- матеріали розвитку (придбання техніки, меблів, літератури) – 177,0
тис. грн. – 2,4 %;
- обслуговування приміщень, придбання дрібних матеріалів – 126,2
тис. грн. – 1,7 %;
- інші (реклама, поштові витрати, друк книжок, службові відрядження,
семінари) – 390,1 тис. грн. – 5,3 %;
Середньомісячна заробітна плата по університету за 2016-2017
навчальний рік становить 4 072,5 : 12 міс. : 76,0 чол. (приведений контингент
з погодинною оплатою) = 4 465,46 грн.
Порівняльний аналіз надходження та використання коштів у 20162017 навчальному у порівнянні з 2015-2016 навчальним роком наведено у
таблиці 22.
Таблиця 22
Інформація щодо надходження та використання коштів
у 2016-2017 та 2015-2016 році
Показники
Надходження, всього
у тому числі:
за навчання
інші
Видатки, всього
у тому числі :
Заробітна плата з нарахуванням
Податки
Оренда
Комунальні послуги
Послуги зв’язку
Послуги банку
Програмне забезпечення
Реклама
Передплатні видання
Службові відрядження
Юридичні послуги
Господарські матеріли

2016-2017
навчальний
рік, тис. грн.
9 125,0

2015-2016
Відхилення
навчальний
( +;- )
рік, тис. грн.
6 983,5
+2 141,5

9 076,2
48,8
7 136,5

6 944,9
38,6
5 337,2

+2 131,3
+10,2
+1799,3

5 007,4
589,2
630,0
274,4
59,4
42,2
20,6
124,0
17,8
78,4
25,6

4 283,0
126,2
263,7
74,0
38,6
18,7
53,2
16,1
17,4
60,0
29,9

+724,4
+463,0
+630,0
+10,7
-14,6
+3,6
+1,9
+70,8
+1,7
+61,0
-60,0
-4,3
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Канцелярські прилади
Студентське самоврядування
Дипломи, сертифікати, бланки
Комплектуючі для
комп’ютерної техніки
Придбання літератури
Придбання техніки
Придбання меблів
Поточний ремонт будівлі,
приміщень
Інші (семінари, навчання,
футболки, статистичні виписки)

32,8
6,2
98,4

30,5
35,4

+2,3
+6,2
+63,0

47,8

23,6

+24,2

34,5
87,5
37,2

9,0
68,3
40,2

+25,5
+19,2
-3,0

20,0

22,8

-2,8

93,1

126,6

-33,5

Наведені у таблиці дані свідчать, що:
– надходження за навчання – збільшилися на 2141,5 тис. грн.;
– збільшилися видатки на 1799,3 тис. грн.:
– збільшилася заробітна плата;
– збільшилися податки;
– сплачується орендна плата;
Дотримання порядку складання звітності, податкової звітності, в тому
числі відповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку та
достовірність віднесення сум касових і фактичних видатків відповідають
нормам чинного законодавства.
В університеті проведена інвентаризація основних засобів,
нематеріальних активів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей.
Проведена інвентаризація бібліотечного фонду.

VІІІ. Висновки та пропозиції
Аналіз результатів роботи університету за 2016–2017 навчальний рік
дає підстави зробити наступні висновки та на їх основі надати необхідні
пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування університету.
1. Пропонується визнати діяльність керівництва, структурних
підрозділів, Вченої ради університету у 2016-2017 навчальному році
задовільною.
2. Стан навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового
забезпечення наявних напрямів підготовки та спеціальностей в цілому
відповідає вимогам освітянських стандартів щодо надання освітніх послуг
вищими навчальними закладами.
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3. Навчальний процес забезпечений усіма необхідними документами,
які визначають вимоги і зміст підготовки фахівців на протязі всього терміну
їх навчання в університеті.
Але існує необхідність звернути увагу на деякі недоліки і проблеми в
організації навчально-виховного процесу та функціонування університету, на
усунення яких має бути спрямована подальша робота колективу навчального
закладу, та окреслити напрями діяльності на наступний навчальний рік.
1. З 6 вересня 2014 року набрала чинності і діє нова редакція Закону
України «Про вищу освіту».
В університеті потрібно продовжувати реалізацію Плану заходів
щодо забезпечення діяльності навчального закладу у відповідності до нової
редакції Закону «Про вищу освіту».
2. У 2015 році Верховною Радою України прийнято закон «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
На виконання вимог зазначеного закону та статті 16 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань» змінити назву «Дніпропетровський гуманітарний
університет».
3. У 2017-2018 навчальному році університету необхідно підготувати
та подати до Міністерства освіти і науки України матеріали для повторної
акредитації спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, напряму підготовки 6.030102 «Психологія» за першим
(бакалаврським) рівнем та для першої акредитації спеціальності 242
«Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Факультету психології та туризму здійснити підготовку необхідних
матеріалів для проведення акредитації з урахуванням вимог нових
нормативно-правових документів.
4. У 2017-2018 навчальному році університету необхідно підготувати
та подати до Міністерства освіти і науки України матеріали для розширення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньонауковому рівні за спеціальністю 081 «Право».
Юридичному факультету здійснити підготовку необхідних
матеріалів для проведення розширення провадження освітньої діяльності на
третьому освітньо-науковому рівні з урахуванням вимог нових нормативноправових документів.
5. Вжити заходів щодо збільшення набору студентів до університету,
у точу числі за рахунок запровадження нових спеціальностей: 241 Готельно47

ресторанна справа; 035 Філологія (спеціалізація: 035.04 Германські мови та
літератури (переклад включно); 121 Інженерія програмного забезпечення або
123 Комп’ютерна інженерія.
6. Відповідно до Програми розвитку міжнародного співробітництва
Дніпропетровського гуманітарного університету на 2016-2018 роки
налагодити зв’язки та продовжити співробітництво з вищими навчальними
закладами інших країн.
7. Відповідно до укладених угод про співробітництво з вишамипартнерами Польщі створити в університеті Польсько-український центр.
8. Створити підготовче відділення для іноземців.
9. Запровадити в університеті Інститут підвищення кваліфікації для
науково-педагогічних працівників.
10. Здійснювати постійний контроль якості навчання студентів з
використанням тестових завдань, застосовувати для контролю комп’ютерне
тестування.
11. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних
працівників університету у провідних виданнях України та зарубіжжя,
зокрема включених до наукометричної системи «SPOCUS» (підготовка
1-ї статті і участь у 1-й науково-практичній конференції – мінімальна
кількість на одного науково-педагогічного працівника на навчальний рік).
12. Організувати та забезпечити проведення тематичних семінарів,
круглих столів і загально університетських і всеукраїнських конференцій з
актуальних питань розвитку юриспруденції, психології і туризму.
13. Розвивати науково-дослідницьку діяльність студентів шляхом їх
участі (під керівництвом викладачів) у науково-практичних конференціях,
підготовці конкурсних робіт тощо.
14. З урахуванням вимог МОН, залучити до викладання навчальних
дисциплін
науково-педагогічних
працівників,
які
є
визнаними
професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом.
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