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І. Загальна характеристика університету
Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський 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.
Юридична та фактична адреса університету: 49064, м. Дніпро,
вул. Орловська, 1 Б.
Код ЄДРПОУ: 32495593.
Форма власності: приватна.
Види діяльності (КВЕД): 85.42 – вища освіта; 72.20; 85.60; 85.59; 68.20.
Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є ліцензія
на освітню діяльність у сфері вищої освіти, яка переоформлена наказом
Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2017 року № 202-л.
Відомості про право здійснення освітньої діяльності Дніпровським
гуманітарним університетом знаходяться на офіційному веб-сайті
Міністерства освіти і науки Украйни за посиланням: https://mon.gov.ua/
storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/06/26/gumanitarniyuniversitet1.pdf
Університет акредитований за спеціальностями 081 «Право»,
053 «Психологія» та 242 «Туризм» за IV рівнем акредитації.
Університет з 01 вересня 2018 року матиме у своєму складі
юридичний факультет, факультет психології і факультет туризму та
готельно-ресторанної справи, 9 кафедр, з яких кафедра соціальногуманітарних дисциплін та кафедра мовної підготовки діють як
загальноуніверситетські освітні підрозділи.
В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
денною і заочною формами навчання за 4 спеціальностями: 081 «Право»,
053 «Психологія», 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа» 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 освітнього процесу університет, крім власного потужного
науково-педагогічного потенціалу, залучав науково-педагогічних працівників
інших закладів вищої освіти та фахівців у відповідних галузях.
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Загальна характеристика освітньої діяльності університету станом на
31 серпня 2018 року наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Загальна характеристика
Дніпровського гуманітарного університету
№
з/п

Показники

Кількісні
параметри
Денна

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

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.)

Заочна

620
430
190
1439
700
31
7

739
33
7

4
3

4
3

9
4
3
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 освітнього 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
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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
організації освітнього процесу, підвищення ефективності наукових
досліджень, кадрові питання тощо.
У 2017-2018 навчальному році наказом ректора було затверджено
зміни до складу Вченої ради університету: з її складу було виведено
проректора з наукової роботи, кандидата юридичних наук, доцента Морозову
Вікторію Олексіївну; начальника відділу кадрового забезпечення Бабіча
Валерія Михайловича; доцента кафедри економіки та менеджменту
туристичної діяльності, кандидата економічних наук Стоян Катерину
Сергіївну; голову студентської ради університету, студента навчальної групи
Ю-411 Переверзова Івана Олександровича; заступника голова студентської
ради університету, студента навчальної групи П-411 Уманця Артема
Володимировича; студента навчальної групи Ю-511 Пасічника Олега
Юрієвича.
До складу Вченої ради було введено: доцента кафедри загальноправових дисциплін кандидата юридичних наук, доцента Легку Оксану
Володимирівну; завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін
доктора юридичних наук, доцента Негодченко Вадима Олександровича;
начальника відділу кадрів Зайцеву Юлію Борисівну; голову студентської
ради університету, студента навчальної групи Т-411 Сльозку Владислава
Олеговича; заступника голови студентської ради університету, студентку
навчальної групи П-311 Лазуткіну Тетяну Петрівну; заступника голова
студентської ради університету, студента навчальної групи Ю-211 Літау
Дениса Володимировича.
Всього протягом 2017-2018 навчального року було проведено
11 засідань Вченої ради, на яких розглядалися питання правових засад
діяльності, регламенту, кадрового забезпечення університету, освітньої та
методичної діяльності, наукової роботи, оптимізації структури університету,
бюджетно-фінансових питань, соціально-економічної і господарчої роботи,
діяльності органів студентського самоврядування, забезпечення навчального
процесу науковою та науково-методичної літературою, профорієнтаційної
роботи, міжнародного співробітництва, організації роботи та перспектив
діяльності юридичної клініки університету, рекомендувались до друку
навчальні посібники та монографії, затверджувались положення та концепції.
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Слід підкреслити, що у 2017-2018 навчальному році Вченою радою
відповідно до ст. 36 Закону України про вищу освіту було:
– затверджено 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);
– ухвалено за поданням ректора університету рішення про утворення
таких структурних підрозділів: інституту післядипломної освіти та
професійної підготовки при ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний
університет»; факультету психології; факультету туризму та готельноресторанної справи; кафедр загальної психології; педагогічної психології;
мовної підготовки; готельно-ресторанного бізнесу.
– затверджено положення про новостворені структурні підрозділи
університету, а також Концепцію освітньої діяльності з напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в
університеті; Положення про Приймальну комісію ВНПЗ «Дніпровський
гуманітарний університет»; Положення про прийом на навчання до Вищого
навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет»
для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році; Положення про
прийом на навчання до Вищого навчального приватного закладу
«Дніпровський гуманітарний університет» для здобуття освітнього ступеня
бакалавра за іншою спеціальністю у 2018 році; Положення про прийом на
навчання до Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський
гуманітарний університет» для здобуття освітнього ступеня магістра у 2018
році; Правила прийому до ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» у
2018 р. та інші.
затверджено плани роботи Вченої ради; Приймальної комісії щодо
підготовки і проведення вступної кампанії у 2018 році; плану науководослідної роботи ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» на 2018
рік тощо.
Протягом цього навчального року Вченою радою було заслухано
доповіді деканів факультетів про підсумки навчально-методичної роботи за
2016-2017 навчальний рік, перший та другий семестр 2017-2018 навчального
року, а також звіт завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін про стан
освітньої, методичної, наукової діяльності цього підрозділу університету за
останні два роки. Відповідні показники зазначених підрозділів університету
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були визнані задовільними та визначені шляхи удосконалення напрямів їх
роботи.
Протягом навчального року Вченою радою університету було
рекомендовано до друку:
– шість номерів журналу «Право і суспільство»;
– три навчальних посібники: «Основи наукових досліджень»,
підготовленого доктором економічних наук, доцентом Сардаком С.Е.;
«Безпека туризму», підготовленого доктором політичних наук, доцентом
Торяником В.М. та кандидатом економічних наук Джинжояном В.В.; «Судова
експертологія», підготовленого кандидатом юридичних наук, професором
Макаренком Є.І. (ДГУ) і доктором юридичних наук, доцентом
Щербаковським М.Г. (ХНУВС);
– дві монографії: «Провінціалізм і державотворення (український
контекст)» кандидата філософських наук Марасюка С.С. та «Давньоруська
державність: теолого-лінгвістична модель та принципи практичної реалізації»
кандидата економічних наук, доцента Виноградова Г.М.;
– один підручник: «Правнича допомога та захист у кримінальному
процесі», підготовлений професором Тертишником В.М. та академіком
Шемшученко Ю.С.
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 2017 року на конференції трудового колективу університету
був розглянутий і схвалений План основних організаційних та практичних
заходів Дніпропетровського гуманітарного університету на 2017-2018
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;
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– план роботи приймальної комісії університету;
– план запобігання проявам сепаратизму;
– план заходів щодо національно-патріотичного виховання студентів
університету;
– графік щорічних відпусток співробітників університету на 2018 рік
та інші плануючі документи.
2. Підготовлені та подані до Міністерства освіти і науки України
матеріали для акредитації освітньої програми «Психологія» спеціальності
053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та освітньої
програми «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти.
На засіданні Акредитаційної комісії України від 20 лютого 2018 року,
протокол № 128, було прийнято рішення щодо визнання акредитованими
освітньо-професійних програм «Психологія» та «Туризм».
Позапланово було здійснено розширення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої
освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».
На засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 21 червня 2018 року (протокол № 97/2) було прийнято позитивне рішення
щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, а
саме розширення у ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
освітньої діяльності за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 245
осіб (з урахуванням строків навчання) (наказ Міністерства освіти і науки
України від 21 червня 2018 року № 1352-л).
3. Проведені урочисті заходи, присвячені:
– початку нового навчального року «День знань»;
– посвяті у студенти;
– Всесвітньому дню туризму, Дню юриста, Дню психолога;
– Дню працівника освіти;
– 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;
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– Дню науки;
– Дню Конституції України;
– Дню незалежності України;
– випуску студентів.
4. Організовано забезпечення проходження практики студентами
денної та заочної форм навчання (підготовлено 17 наказів про організацію та
закріплення керівників практики).
5. Підготовлено статистичний звіт за формою 2-3 нк.
6. За підсумками атестації у 2017-2018 навчальному році здійснено
випуск 322 (у 2017 році – 371) студентів, з них отримали:
- диплом магістра – 99 осіб (у 2017 році – 71);
- диплом бакалавра – 223 особи (у 2017 році – 163).
Загальна кількість випускників 2017 року перевищує кількість
випускників 2018 року за рахунок останнього випуску фахівців освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» у кількості 137 осіб.
Отримали дипломи з відзнакою 41 випускник (12,7 %) (у 2017
році – 78).
За результатами атестації захистили випускні кваліфікаційні роботи, а
також склали комплексні атестаційні екзамени на оцінки «добре» та
«відмінно» 307 осіб (95,3 %). Склали комплексний атестаційний екзамен або
захистили випускні кваліфікаційні роботи на «відмінно» 87 осіб (27,0 %), з
них дипломи з відзнакою отримала 41 особа (12,7 % випускників). Один
студент не з’явився на складання атестації.
Інформація щодо виданих дипломів наведена у таблиці 2.
Таблиця 2
Інформація щодо виданих дипломів у 2017-2018 навчальному році
№
з/п

Видано дипломів
Всього
З відзнакою
Освітній ступінь «магістр»
спеціальність «Право»
48
16
спеціальність «Психологія»
25
5
спеціальність «Туризм»
26
3
Освітній ступінь «бакалавр»
напрям підготовки «Правознавство»
127
11
напрям підготовки «Психологія»
64
5
напрям підготовки «Туризм»
32
1
Всього
322
41
Напрям підготовки (спеціальність)
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7. Приймальною комісією університету здійснювався набір здобувачів
освіти на спеціальності, форми, освітні рівні.
Приймальна комісія здійснює діяльність відповідно до законодавства
України, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
13.10.2017 № 1378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.11.2017
№ 1397/31265 (далі – Умови прийому), Положення про приймальну комісію
вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15.10.2015
№ 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1353/27798,
Правил прийому до Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський
гуманітарний університет», Статуту університету, Плану роботи
Приймальної комісії з організації та проведення прийому на навчання
вступників у 2018 році.
Наказом ректора університету від 29 грудня 2017 року № 48-02
затверджено персональний склад приймальної комісії, до якого увійшли:
- Негодченко Олександр Володимирович, ректор університету, доктор
юридичних наук, професор – голова;
- Намлієв Євген Володимирович, проректор з профорієнтаційної
роботи та зовнішніх зв’язків, кандидат економічних наук – заступник голови;
- Намлієва Юлія Іванівна, адміністратор ЄДЕБО – відповідальний
секретар та уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних
заяв;
- Дубов Сергій Миколайович, начальник навчально-методичного
відділу – заступник відповідального секретаря,
члени приймальної комісії: проректори, декани факультетів, голови
предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, представники
органу студентського самоврядування університету.
У 2018 році зараховано на навчання 570 студентів (у минулому році –
475 студентів).
Кількість зарахованих на навчання студентів у порівнянні з 2017
роком збільшилася на 95 осіб.
Загальний ліцензований обсяг набору становить 620 осіб (у минулому
році – 555) без урахування зарахування на вакантні місця, з них 430 – за
програмою підготовки бакалавра, 190 – магістра.
Таким чином, на 1 вересня 2018 року університет здійснив набір на
навчання студентів у обсязі 91,9 % (у 2017 – 85,6 %, у 2016 – 83,9 %, у 2015
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році – 54,5 %) ліцензованого обсягу. Інформація
навчання у 2018 році наведена у таблиці 3.

щодо зарахування на
Таблиця 3

Інформація щодо зарахування на навчання у 2018 році

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Право
Психологія
Туризм
Готельно-ресторанна
справа
Всього

на старші
курси

Денна
форма

ступінь
бакалавра

Спеціальність

Кількість студентів
ступінь
магістра

20
83
47

25
34
22

12
7
10

20
18
3

21
8
1

61
81
15

56

20

–

–

–

6

206

101

29

41

30

163

Порівняльні показники зарахування у 2017 та 2018 роках наведені у
таблицях 4 та 5.
Таблиця 4
Порівняльна таблиця
щодо зарахування на денну форму навчання у 2017 та 2018 роках

2018 р.

2017 р.

різниця

9
22
9
–
40

+3
-15
+1
–
-11

21
8
1
–
30

31
5
5
–
41

-10 53
+3 98
-4 58
– 56
-11 265

різниця

різниця

25 -5 12
75 +8 7
50 -3 10
– +56 –
150 +56 29

2017 р.

2017 р.

20
83
47
56
206

2018 р.

2018 р.

різниця

ВСЬОГО

2017 р.

Право
Психологія
Туризм
ГРС
Всього

ступінь
бакалавра
2018 р.

Спеціальність

Кількість зарахованих осіб
ступінь
на старші
магістра
курси

65 -12
102 -4
64 -6
– +56
231 +34

Показники зарахування на І курс денної форми навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра залишилися на рівні минулого року, коли
університет вийшов в лідери з набору серед закладів вищої освіти приватної
форми власності України. У цьому році набір збільшився на 56 осіб (+56
зарахованих осіб за рахунок запровадження спеціальності «Готельноресторанна справа»). На 11 осіб зменшився показник зарахування для
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здобуття освітнього ступеня магістра. Показник зарахування на старші курси
за денною формою навчання також зменшився на 11 осіб. В цілому,
загальний набір за денною формою навчання збільшився на 34 особи.
Таблиця 5

2018 р.

2017 р.

різниця

2018 р.

2017 р.

різниця

2018 р.

2017 р.

різниця

різниця

2017 р.

Право
Психологія
Туризм
ГРС
Всього

2018 р.

Порівняльна таблиця
щодо зарахування на заочну форму навчання у 2017 та 2018 роках
Кількість зарахованих студентів
ступінь
ступінь
на старші
Спеціальність
ВСЬОГО
бакалавра
магістра
курси

25
34
22
20
101

15 +10 20
25 +9 18
20 +2 3
– +20 –
60 +41 41

15
30
16
–
61

+5 61
-12 81
-13 15
–
6
-20 163

68
42
13
–
123

-7
+39
+2
+6
+40

106
133
40
26
305

98
97
49
–
244

+8
+36
-9
+26
+61

Показники зарахування на І курс заочної форми навчання для
здобуття освітнього ступеня бакалавра у порівнянні з минулим роком
збільшилися на 41 особу (враховуючи зарахування 20 осіб за спеціальність
«Готельно-ресторанна справа»). На 20 осіб зменшився показник зарахування
для здобуття освітнього ступеня магістра. Показник зарахування на старші
курси за заочною формою навчання зріс на 40 осіб. В цілому, загальний набір
за заочною формою навчання зріс на 61 особу.
В цілому, слід зазначити, що заплановані організаційні заходи у 20172018 навчальному році були виконані.

ІІІ. Організація освітнього процесу
У 2017-2018 навчальному році освітній процес здійснювався
відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови»,
Положення про організацію освітнього процесу в університеті, Положення
про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в
університеті та інших нормативних документів.
Головними напрямками діяльності в навчальному році були:
– організація освітнього процесу з метою забезпечення якісного рівня
підготовки фахівців на рівні державних стандартів освіти напрямів
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підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється освітня діяльність в
університеті;
– здійснення запланованих заходів, що дало змогу успішно завершити
2017-2018 навчальний рік.
Навчально-методичним відділом розроблені та затверджені всі
необхідні плануючі документи: графік навчального процесу на 2017-2018
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 2017-2018 навчального року підготовлено 329 наказів з
особового складу студентів та організації навчально-методичної роботи
(більше 200 наказів щодо руху студентського контингенту та зміни прізвища,
37 наказів щодо зарахування на навчання, 9 наказів про допуск студентів до
атестації, 6 наказів про створення та організацію роботи екзаменаційних
комісій, 42 накази про підведення підсумків заліково-екзаменаційних сесій
заочної форми навчання, 4 накази про затвердження тем випускних
кваліфікаційних робіт та призначення наукових керівників, 17 наказів щодо
організації практик, 10 наказів про завершення навчання тощо).
На протязі 2017-2018 навчального року навчально-методичним
відділом складено 127 розкладів для денної форми та заочної форм навчання.
Здійснено замовлення на виготовлення 187 студентських квитків для
студентів набору 2017 року та 322 дипломів для випускників 2018 року.
Контингент студентів університету на 31 серпня 2018 року становить
1439 осіб, з них 70 – на денній формі навчання (у минулому році – 634), 739 –
на заочній формі (у минулому році – 629).
Загальна чисельність студентів денної та заочної форм навчання
наведена у таблицях 6, 7.
Таблиця 6
Загальна чисельність студентів денної форми навчання
у 2017-2018 навчальному році
Ступінь бакалавра
Спеціальність,
напрям підготовки

Право
Психологія

1 курс 2 курс
(набір (набір
2018) 2017)

20
83

30
77

Ступінь магістра

3 курс
4 курс
(набір
(набір
2016 +
2015)
м/с 2018)

75
51

59
22

1 курс
(набір
2018)

12
7

2 курс Всього
(набір
2017)

9
21

205
261
12

Ступінь бакалавра
Спеціальність,
напрям підготовки

1 курс 2 курс
(набір (набір
2018) 2017)

Туризм
Готельноресторанна справа
Всього

Ступінь магістра

3 курс
4 курс
(набір
(набір
2016 +
2015)
м/с 2018)

1 курс
(набір
2018)

2 курс Всього
(набір
2017)

47

48

49

17

10

7

178

56

-

-

-

-

-

56

206

155

175

98

29

37

700
Таблиця 7

Загальна чисельність студентів заочної форми навчання
у 2017-2018 навчальному році
Ступінь бакалавра
Ступінь магістра
3 курс
Спеціальність,
1 курс 2 курс (набір 4 курс 5 курс 1 курс 2 курс
напрям підготовки (набір (набір 2016 + (набір (набір (набір (набір Всього
2018) 2017) м/с 2015) 2014) 2018) 2017)
2018)

Право
Психологія
Туризм
Готельноресторанна справа

25
34
22

25
45
20

78
97
22

73
48
17

56
40
11

20
18
3

16
29
13

293
311
108

20

7

-

-

-

-

-

27

Всього

101

97

197

138

107

41

58

739

Протягом 2017-2018 навчального року відбувся наступний рух
контингенту студентів (таблиця 8).
Таблиця 8
Рух контингенту студентів у 2017-2018 навчальному році
Поновлено на
Переведено на
Надано
Відраховано,
навчання,
іншу форму
академічну переведено до
Напрям
переведено з
навчання
відпустку
інших ВНЗ
підготовки,
інших ВНЗ
спеціальність
2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 20162018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Право
16
7
19
22
48
15
Психологія

8

13

21

21

1

-

52

17

Туризм

7

7

4

5

1

1

32

4

Всього

31

27

44

48

2

1

132

36
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Причини відрахування студентів, які навчаються за спеціальністю
«Право» та напрямом підготовки «Правознавство»:
− за невиконання навчального плану та (або) порушення умов
контракту – 40 осіб;
− у зв’язку з переведенням до іншого ЗВО – 1 особа;
− як такого, що не з’явився на складання атестації без поважної
причини – 1 особа;
− за власним бажанням – 6 осіб.
Причини відрахування студентів, які навчаються за спеціальністю
(напрямом підготовки) «Психологія»:
− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість
– 40 осіб;
− у зв’язку з переведенням до іншого ЗВО – 1 особа;
− за власним бажанням – 11 осіб.
Причини відрахування студентів, які навчаються за спеціальністю
(напрямом підготовки) «Туризм»:
− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість
– 27 осіб;
− за власним бажанням – 5 осіб.
Згідно Плану заходів та графіку освітнього 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 2017-2018 навчального року відбулося 30 заліковоекзаменаційних сесій у студентів денної форми навчання і 41 навчальноекзаменаційна сесія у студентів заочної форми навчання. Результати
складання екзаменаційних сесій зазначені у таблиці 9.
Таблиця 9
Результати складання екзаменаційних сесій у 2017-2018 навчальному році
(денна форма навчання)
№
з/п

Ступінь

1. бакалавр

Напрям підготовки /
Успішніст
Курс
спеціальність
ь
Юридичний факультет
100
Право
1

Якість

Середній
бал

85,4

81

14

№
з/п
2.
3.
4.
5.

бакалавр
бакалавр
бакалавр
магістр

6.
7.
8.
9.
10.

бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
магістр

11.
12.
13.
14.
15.

бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
магістр

Ступінь

Напрям підготовки /
Успішніст
Курс
спеціальність
ь
95,4
Право
2
96,6
Правознавство
3
96,8
Правознавство
4
100
Право
1
97,8
В цілому
Факультет психології та туризму
95,2
Психологія
1
93,5
Психологія
2
96,6
Психологія
3
96,5
Психологія
4
84,7
Психологія
1
93,3
В цілому
95,4
Туризм
1
96,2
Туризм
2
95,1
Туризм
3
98,2
Туризм
4
100
Туризм
1
97,0
В цілому

Якість

Середній
бал

81,6
88,1
79,4
100
86,9

78
79
77
91
81

72,7
86,4
94,9
93,1
84,2
86,3
82,6
86,3
71,4
78,9
100
83,8

75
75
79
77
70
75
78
80
72
74
82
77

На оцінку «відмінно» склали зимову та літню екзаменаційні сесії
2017-2018 навчального року студенти, які здобувають перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти:
за спеціальністю «Право»:
на 1 курсі – Капустіна О.О., Ряснянський Я.С., Целіщева С.В.;
на 2 курсі – Анастасова Л.О., Бобровник Р.С., Гарбар К.Д., Коба Я.О.,
Корнєєва А.В., Шикалова В.С., Головаха Д.С., Савич В.О.;
за напрямом підготовки «Правознавство»:
на 3 курсі – Жила К.С., Кривонос К.М., Усенко Ю.С.;
на 4 курсі – Айрапетян А.Г., Іщенко Б.О., Репан Я.О., Соколов О.О.,
Чернуха А.А.;
за спеціальністю «Психологія»:
на 1 курсі – Зіненко І.О., Онойченко К.Л.;
на 2 курсі – Будинська А.В., Костюченко А.В.;
за напрямом підготовки «Психологія»:
на 3 курсі – Березовська А.Ю., Василенко К.А., Гавриш Ю.М.,
Романченко І.В.;
на 4 курсі – Гончарова Є.П., Іванова О.А., Тищенко А.О.
за спеціальністю «Туризм»:
на 1 курсі – Дубова А.С., Шубіна К.Д.;
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на 2 курсі – Катамадзе А.О., Скороход О.А., Соболєва Г.О., Турко В.І.,
Цабанова А.О., Чирець С.С., Бережна К.О., Огородній Д.С.;
за напрямом підготовки «Туризм»:
на 3 курсі – Лужна М.М.
На оцінку «відмінно» склали зимову та літню екзаменаційні сесії
2017-2018 навчального року студенти, які здобувають другий (магістерський)
рівень вищої освіти:
за спеціальністю «Право» на 1 курсі – Вовчук В.М., Єпанча М.Р.,
Заслонова К.О., Лукомський А.О.;
за спеціальністю «Психологія» на 1 курсі – Гунченко Я.В.;
за спеціальністю «Туризм» на 1 курсі – Волок В.В.
Порівняльні показники складання екзаменаційних сесій у 2017-2018
та 2016-2017 навчальних роках зазначені у таблиці 10.
Таблиця 10
Порівняльна таблиця складання екзаменаційних сесій у 2017-2018 та
2016-2017 навчальних роках (денна форма навчання)
№
з/п

Спеціальність /
напрям підготовки

1. Право / Правознавство
2. Психологія
3. Туризм
В цілому

Успішність

Якість

Середній бал

2017- 2016- різ- 2017- 2016- різ- 2017- 2016- різ2018 2017 ниця 2018 2017 ниця 2018 2017 ниця

97,8
93,3
97,0
96,0

99,5
96,0
97,4
97,6

-1,7
-2,7
-0,4
-1,6

86,9
86,3
83,8
85,7

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

-1,5
-4,7
-1,2
-1,4

81
75
77
78

80
78
81
80

-1
-3
-4
-2

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
зменшення показників успішності – на 0,4–2,7 %. Показники якості знань
зменшилися від 1,2 до 4,7 % – в цілому на 1,4 %. Загальні показники
успішності та якості навчання як за напрямами навчання (спеціальностями),
так і в цілому по університету відповідають вимогам МОН України.
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.
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Аналіз звітів науково-педагогічних працівників показав, що у 20172018 навчальному році заплановано 36281 година навчального навантаження,
фактично виконано 36239 годин. Причиною недовиконання навчального
навантаження науково-педагогічними працівниками (43 години – 0,0012%) є,
в основному, зменшення годин за рахунок великої кількості відрахованих
студентів протягом навчального року.
Суттєве перевиконання навчального навантаження спостерігається на
кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін (104 години – в основному за
рахунок викладання позапланової дисципліни «Релігієзнавство», кафедрі
психології (406 годин – за рахунок збільшення кількості студентів, які
виконували випускні (бакалаврські) роботи), а суттєве недовиконання – на
кафедрі загально-правових дисциплін (431 години за рахунок зменшення
годин, запланованих на проведення екзаменів, курсових, контрольних робіт,
а також за рахунок зменшення кількості студентів, які виконували випускні
(магістерські) роботи).
Перевиконали навчальне навантаження більш ніж на 100 годин
науково-педагогічні працівники: Негодченко О.В. – 155 год., Недов С.Л. –
105,5 год., Макушев П.В. – 129 год., Алфьорова Т.М. – 271 год., Татарінов В.І.
– 195,5 год., Іванський Р.Д. – 176 год., Казарова Г.С. – 159 год., Шевяков О.В.
– 162 год.
Недовиконали навчальне навантаження більш ніж на 100 годин
науково-педагогічні працівники: Михайленко Д.О. – 136,5 год. (внаслідок
зменшення годин на керівництво дипломними роботами та практикою),
Морозова В.О. – 169 год. (звільнення після І семестру), Мойсенко Г.П. – 208
год. (звільнення після І семестру), Ємець Л.О. – 166,5 год. (внаслідок
зменшення годин на керівництво дипломними роботами), Блінова Г.О. – 150
год. (внаслідок зменшення годин на керівництво та захист практики),
Теряєв О.Ю. – 319 год. (звільнення після І семестру), Аврахова Л.В. – 371
год. (декретна відпустка з листопада 2017 року), Ларіонова Т.В. – 137 год.
(хвороба), Іванченко Ю.С. – 117 год. (хвороба), Коміренко В.І. – 303 год.
(тимчасово не виконував навчальне навантаження внаслідок закордонного
стажування). З інших причин фактів суттєвого недовиконання навантаження
не було.
Показники
виконання
навчального
навантаження
науковопедагогічними працівниками кафедр університету у 2017-2018 навчальному
році наведені у таблиці 11.
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Таблиця 11
Показники виконання навчального навантаження науково-педагогічними
працівниками у 2017-2018 навчальному році
Фактично
№ П.І.Б. науково-педагогічного Заплановано,
з/п
працівника
год.
виконано, год.
Кафедра кримінально-правових дисциплін
1. Негодченко О.В.
0
155
2. Негодченко В.О.
307
207,5
3. Колесніков О.І.
426
343,5
4. Кисельов О.О.
443
403,5
5. Макаренко Є.І.
651
665
6. Михайленко Д.О.
500
363,5
7. Недов С.Л.
668
773,5
8. Сачко О.В.**
145
178,5
9. Шиян А.Г.
388
365
10. Олійников Г.В.**
57
67
По кафедрі:
3585
3522
Кафедра загально-правових дисциплін
1. Торяник В.М.
543
477
2. Макушев П.В.
540
669
3. Корнієнко М.В.
160
67
4. Легка О.В.
0
210
5. Лабенська Л.Л.
642
675,5
6. Хрідочкін А.В.
518
585
7. Рибіцький С.Б.
746
648
8. Бочарова Н.В.
233
241
9. Морозова В.О.
472
303
10. Мойсенко Г.П.
244
36
11. Ченцова Н.В.
108
108
12. Ємець Л.О.
329
162,5
13. Гладкий О.В.
117
39,5
По кафедрі:
4652
4222
Кафедра цивільно-правових дисциплін
1. Блінова Г.О.*
799
649
2. Мінка П.Я.
244
244
3. Алфьорова Т.М.*
750
1021
4. Морозова В.О.
77
62
5. Потіп М.М.*
812
845,5
6. Татарінов В.І.*
788
983,5
7. Теряєв О.Ю.
578
259
По кафедрі:
4048
4064

Різниця,
год.
+155
-99,5
-82,5
-39,5
+14
-136,5
+105,5
+33,5
-23
+10
-63
-66
+129
-93
+210
+33,5
+67
-98
+8
-169
-208
0
-167
-77,5
-431
-150
0
+271
-15
+33,5
+195,5
-319
+16
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№ П.І.Б. науково-педагогічного Заплановано,
Фактично
Різниця,
з/п
працівника
год.
виконано, год.
год.
Кафедра психології
1. Шевяков О.В.*
812
974
+162
2. Деркач Л.М.*
746
834,5
+88,5
3. Сергієні О.В.*
964
1038
+74
4. Пріснякова Л.М.*
902
983,5
+81,5
5. Бочелюк В.Й.
186
186
0
6. Іванченко Ю.С.
248
131
-117
7. Реуцький М.В.*
786
858
+72
8. Хмель-Дунай Г.М.
156
168
+12
9. Чередніченко О.М.
597
597
0
10. Чугай А.О.*
856
822
-34
11. Демчук Т.П.*
960
1047
+87
12. Гарець Н.О.
459
459
0
13. Прядко Н.В.
813
801
-12
14. Тарасевич І.Ю.
506
498
-8
По кафедрі:
8991
9397
406
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
1. Іванський Р.Д.
810
986
+176
2. Марасюк С.С.
983
982
-1
3. Аллахвердов С.Ю.
432
489
+57
4. Аврахова Л.В.
393
22
-371
5. Хмель-Дунай Г.М.
634
638
+4
6. Неженець Е.В.
166
164
-2
7. Полякова С.В.
361
373
+12
8. Кривуля В.О.
0
29
+29
9. Бударін О.С.
383
383
0
10. Дубов С.М.
112
112
0
11. Заяць Л.Г.
883
883
0
12. Знанецький В.Ю.
296
267
-29
13. Негодченко О.П.
273
268
-5
14. Поливяна О.В.
167
167
0
15. Родіонов О.Г.
570
588
+18
16. Бердо Р.С.
651
696
+45
17. Ларіонова Т.В.
487
350
-137
18. Казарова Г.С.
201
360
+159
19. Деркач І.В.
0
149
+149
По кафедрі:
7802
7906
104
Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності
1. Джинджоян В.В.
818
814
-4
2. Білозубенко В.С.
384
384
0
3. Коміренко В.І.
634
331
-303
4. Корнєєв М.В.
0
78
+78
19

№
з/п
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

П.І.Б. науково-педагогічного Заплановано,
Фактично
працівника
год.
виконано, год.
Сардак С.Е.
567
557
Аллахвердов С.Ю.
109
109
Гессен А.Є.
851
902
Намлієв Є.В.
601
548
Стоян К.С.
799
922
Чередніченко О.М.
330
318
Юдіна О.І.
753
688
Ісмайлова І.І.
731
712
Мінакова К.В.
626
605
Гриценко А.В.
0
160
По кафедрі:
7203
7128
Всього по університету:
36281
36239

Різниця,
год.
-10
0
+51
-53
+123
-12
-65
-19
-21
+160
-75
-43

* – виконання навантаження більш ніж 1,0 ставки
** – викладання на умовах погодинної оплати праці

Порівняльні показники виконання навчального навантаження
науково-педагогічними працівниками кафедр університету у 2017-2018 та
2016-2017 навчальних роках наведені у таблиці 12.
Таблиця 12
Порівняльна таблиця
показників виконання навчального навантаження науково-педагогічними
працівниками у 2017-2018 та 2016-2017 навчальних роках
2016-2017
№ П.І.Б. науково-педагогічного 2017-2018
працівника
н.р., год.
н.р., год.
з/п
Кафедра кримінально-правових дисциплін
1. Негодченко О.В.
155
427
2. Негодченко В.О.
207,5
41
3. Колесніков О.І.
343,5
817
4. Кисельов О.О.
403,5
240
5. Макаренко Є.І.
665
916
6. Михайленко Д.О.
363,5
728
7. Недов С.Л.
773,5
897
8. Сачко О.В.
178,5
383
9. Шиян А.Г.
365
594
10. Олійников Г.В.
67
36
По кафедрі:
3522
5187
Кафедра загально-правових дисциплін
1. Торяник В.М.
477
598
2. Макушев П.В
669
970

Різниця,
год.
-272
+166,5
-473,5
+163,5
-251
-364,5
-123,5
-204,5
-229
+31
-1665
-121
-301
20

№
з/п
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

П.І.Б. науково-педагогічного 2017-2018
2016-2017
працівника
н.р., год.
н.р., год.
Корнієнко М.В.
67
83
Легка О.В.
210
Лабенська Л.Л.
675,5
751
Хрідочкін А.В.
585
848
Рибіцький С.Б.
648
862
Бочарова Н.В.
241
Морозова В.О.
303
624
Мойсенко Г.П.
36
Ченцова Н.В.
108
Ємець Л.О.
162,5
Гладкий О.В.
39,5
По кафедрі:
4222
5291
Кафедра цивільно-правових дисциплін
Блінова Г.О.
649
1243
Мінка П.Я.
244
324
Алфьорова Т.М.
1021
1020
Морозова В.О.
62
Потіп М.М.
845,5
1155
Татарінов В.І.
983,5
989
Теряєв О.Ю.
259
По кафедрі:
4064
4962
Кафедра психології
Шевяков О.В.
974
790
Деркач Л.М.
834,5
695
Сергієні О.В.
1038
909
Пріснякова Л.М.
983,5
1030
Бочелюк В.Й.
186
Іванченко Ю.С.
131
Реуцький М.В.
858
977
Хмель-Дунай Г.М.
168
Чередніченко О.М.
597
656
Чугай А.О.
822
738
Демчук Т.П.
1047
1057
Гарець Н.О.
459
178
Прядко Н.В.
801
618
Тарасевич І.Ю.
498
541
По кафедрі:
9397
8553
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Іванський Р.Д.
986
739
Аврахова Л.В.
22
909
Аллахвердов С.Ю.
489
522
Марасюк С.С.
982
1056

Різниця,
год.
-16
-75,5
-263
-214
-321
-1069
-594
-80
+1
-309,5
-5,5
-898
+184
+139,5
+129
-46,5
-119
-59
+84
-10
+281
+183
-43
+844
+247
-887
-33
-74
21

№
з/п
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

П.І.Б. науково-педагогічного 2017-2018
2016-2017
Різниця,
працівника
н.р., год.
н.р., год.
год.
Неженець Е.В.
164
342
-178
Хмель-Дунай Г.М.
638
985
-347
Полякова С.В.
373
Кривуля В.О.
29
Бударін О.С.
383
Дубов С.М.
112
324
-212
Заяць Л.Г.
883
1132
-249
Знанецький В.Ю.
267
Негодченко О.П.
268
Поливяна О.В.
167
Родіонов О.Г.
588
Бердо Р.С.
696
714
-18
Ларіонова Т.В.
350
973
-623
Казарова Г.С.
360
Деркач І.В.
149
По кафедрі:
7906
7696
+210
Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності
Джинджоян В.В.
814
769
+45
Білозубенко В.С.
384
Коміренко В.І.
331
580
-249
Корнєєв М.В.
78
820
-742
Сардак С.Е.
557
406
+151
Аллахвердов С.Ю.
109
Гессен А.Є.
902
+902
Намлієв Є.В.
548
595
-47
Стоян К.С.
922
440
+482
Чередніченко О.М.
318
Юдіна О.І.
688
1176
-488
Ісмайлова І.І.
712
1045
-333
Мінакова К.В.
605
353
+252
Гриценко А.В.
160
По кафедрі:
7128
6288
+840
Всього по університету:
36239
37977
-1738

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 2017-2018 навчальному році наведена у таблиці 13.
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Таблиця 13
Інформація щодо здійснення педагогічних контролів,
взаємовідвідувань, проведення відкритих та показових занять
у 2017-2018 навчальному році
Вид контролю або заняття

проведено

різниця

проведено

заплановано

заплановано

різниця

6

проведено

5

6

0

7

7

38 36

-2

показові
заняття

заплановано

4

6

відкриті
заняття

різниця

3

різниця

2

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

проведено

1

Кафедра

взаємовідвідування

заплановано

№
з/п

педагогічні
контролі

0

-

-

0

-

-

0

48 36 -12

2

2

0

-

-

0

20 22 +2 20 22 +2

2

2

0

2

2

0

15 15

0

15 15

0

3

3

0

2

2

0

24 24

0

20 23 +3

0

1

+1

1

1

0

18 16

-2

32 32

0

1

1

0

1

1

0

121 119 -2 142 135 -7

8

9

+1

6

6

0

Порівняльні показники щодо здійснення педагогічних контролів,
взаємовідвідувань, проведення відкритих та показових занять у 2017-2018 та
2016-2017 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
Вид контролю або заняття

2017-2018

2016-2017

різниця

2017-2018

2016-2017

різниця

2017-2018

2016-2017

різниця

Кримінально-правових
дисциплін

показові
заняття

різниця

1

Кафедра

відкриті
заняття

2016-2017

№
з/п

взаємовідвідування

2017-2018

педагогічні
контролі

6

11

-5

7

12

-5

-

1

-1

-

-

0

23

2
3
4
5
6

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

36 38

-2

48 38 +10 2

4

-2

-

-

0

22 16 +6 20 15 +5

2

2

0

2

2

0

15 15

15 30 -15

3

6

-3

2

2

0

24 17 +7 20 16 +4

0

1

-1

1

-

+1

4 +12 32 10 +22 1

1

0

1

1

0

119 101 +18 142 121 +21 8

15

-7

6

5

+1

16

0

Станом на 31 серпня 2018 року книжковий фонд бібліотеки нараховує
26644 примірників, з них юридичної літератури – 12101 (45,4 %), психології
– 6804 (25,5 %), туризму – 3305 (12,4 %), соціально-гуманітарної – 4434
(16,7 %).
Видання українською мовою – 23947 примірників (89,8 %), іноземною
– 2697 (11,2 %).
Протягом 2017-2018 навчального року до бібліотеки надійшло 665
примірників: з видавництв – 229, науковцями університету передано 436
прим.
В 2017-2018 навчальному році бібліотека одержувала 17 найменувань
періодичних видань:
- фахові журнали: Вісник національної академії правових наук
України (Харків), Юридичний журнал «Право України», Юридична Україна
(Юрінком Інт.), Юридична наука (Нац. акад. управ.), Часопис Київського
університету. права, Держава і право (Інститут держави і права ім. В. М.
Корецького), Психологія і суспільство, Педагогіка і психологія. Вісник АПН
України;
- газети: Освіта України, Юридичний вісник України, Украинская
туристическая газета, Зоря (область), Наше місто;
- електронні наукові фахові видання юридичного напряму: «Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету» (Одеса), «Науковий
вісник Ужгородського національного університету», «Юридичний науковий
електронний журнал» Запорізького національного університету, «Юридичний
вісник Одеської юридичної академії»;
- електронні наукові фахові видання з психології: «Вісник
Дніпровського національного університету». Педагогіка і психологія,
«Вісник Миколаївського національного університету». Психологія, «Вісник
Харківського педагогічного університету ім. Г. Сковороди». Психологія,

24

«Наука і освіта». Серія «Психологія» Одеського національного університету,
«Соціальні технології» Запорізького класичного приватного університету;
- електронні наукові фахові видання туристичного напряму: «Науковий
вісник Інституту міжнародних відносин НАУ». Серія: «Економіка, право,
політологія, туризм», «Географія і туризм» Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка», «Вісник Дніпровського національного
університету ім. О. Гончара. Економіка», «Вісник Одеського національного
ун-ту ім. Мечнікова. Економіка», «Науковий вісник Міжнародного
гуманітарного ун-ту. Економіка і менеджмент», «Економічний простір» :
збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури, «Науковий вісник Херсонського державного ун-ту». Економічні
науки.
Протягом навчального року фонд бібліотеки поповнився літературою
з дисциплін, раніше відсутніх: «Теорія правозастосування», «Менеджмент в
державному управлінні», «Програмний туроперейтинг», «Безпека туризму»,
«Педагогіка та психологія вищої школи», «Основи екологічної психології».
Але, потрібно доукомплектовувати навчальною літературою дисципліни:
«Конституційний процес», «Реабілітаційна психологія», «Філософія
психології», «Туризмологія», «Управління проектами в туризмі» та звернути
особливу увагу на комплектування підручниками нової спеціальності
«Готельно-ресторанна справа».
В цілому навчальні дисципліни забезпечені літературою. Не достатньо
підручників на юридичному факультеті з дисциплін підготовки здобувачів
освітнього ступеня магістра: «Актуальні проблеми теорії держави і права»,
«Актуальні проблеми міграційного права», «Конституційний процес»,
«Міжнародні стандарти в галузі кримінального судочинства», на факультеті
психології та туризму: «Реабілітаційна психологія», «Філософія психології»,
«Туризмологія», «Державне та регіональне управління туризмом»,
«Управління розвитком туризму».
В разі відсутності підручників студенти користуються електронними
носіями (лекціями викладачів, електронними підручниками).
До уваги читачів пропонуються наукові видання, навчальнометодичні матеріали, нові закони, нормативні акти та наукові статті, що
публікуються на сторінках періодичних видань, а також автореферати
дисертацій. Зараз їх налічується 280. Розпочато формування бази дисертацій
– передано 4 примірники. Організовано роботу щодо оновлення науковопедагогічними працівниками кафедр методичного забезпечення дисциплін.
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В подальшому для забезпечення якісної підготовки фахівців
необхідно особливу увагу звернути на комплектування навчальної літератури
юридичного напряму в зв’язку зі змінами в законодавстві та прийняттям
нових кодексів, окрему увагу приділяти комплектуванню фонду на
електронних носіях, особливо наукових фахових видань та разом з науковопедагогічними працівниками університету популяризувати серед студентів
періодичні видання юридичного, психологічного, туристичного напрямів.
Кафедрами розроблені засоби унаочнення, у тому числі підготовлені
презентації до навчальних дисциплін. Інформація щодо наявних презентацій
до навчальних дисциплін відображена у таблиці 15.
Таблиця 15
Інформація щодо наявних презентацій до навчальних дисциплін
Підготовлено презентацій до
№
з/п

Підрозділ

лекцій

семіпрактичнарських
них
занять
занять

1

Юридичний факультет

364

131

47

2

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

393

365

281

39

39

-

23

1

7

819

536

335

3
4

Підводячи підсумки, слід зазначити, що у 2017-2018 навчальному році
заплановані заходи з організації освітнього процесу, в цілому, виконані.
Показники успішності та якості знань студентів відповідають встановленим
вимогам Міністерства освіти і науки України.

ІV. Кадрова та виховна робота
У 2017-2018 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.
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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 2017 року по 31 серпня 2018 року
відділом кадрів був проведений певний обсяг роботи, пов’язаний з
формуванням кадрового складу і підвищенням працездатності колективу.
Так, в університеті був оголошений та проведений конкурс на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр (наказ
від 21 травня 2018 року № 18-02).
У зв’язку з реорганізацією структури університету було створено
факультет психології, за яким закріплені кафедра загальної психології,
кафедра педагогічної психології, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,
та факультет туризму та готельно-ресторанної справи, за яким закріплені
кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності, кафедра
готельно-ресторанного бізнесу, кафедра мовної підготовки.
Був оголошений та проведений додатковий конкурс на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр (наказ від 31
липня 2018 року № 25-02).
Вперше прийняті на посади і будуть забезпечувати освітній процес в
університеті 9 науково-педагогічних працівників:
Агеєв Юрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, на посаду
доцента кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності на 1,0
ставки посадового окладу;
Бабіч Пилип Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу на 1,0 ставки
посадового окладу;
Виноградов Геннадій Миколайович, кандидат історичних наук,
доцент, на посаду доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу на 0,75
ставки посадового окладу;
Гайова Олена Володимирівна, на посаду викладача кафедри мовної
підготовки на 1,0 ставки посадового окладу;
Дяченко Олександр Миколайович, на посаду викладача кафедри
мовної підготовки на 1,0 ставки посадового окладу;
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Климова Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу на 0,5 ставки
посадового окладу;
Крашеніннікова Тетяна Валеріївна, кандидат філологічних наук,
доцент, на посаду заступника начальника навчально-методичного відділу;
Корсунська Вікторія Валентинівна, на посаду викладача кафедри
педагогічної психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Набока Юрій Васильович, на посаду викладача кафедри готельноресторанного бізнесу на 0,25 ставки посадового окладу;
Панов Микита Сергійович, кандидат психологічних наук, на посаду
доцента кафедри загальної психології на 0,25 ставки посадового окладу.
Призначені на керівні посади та підвищені у займаних посадах
6 науково-педагогічних працівників:
Бочарова Наталія Василівна, кандидат історичних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри загально-правових дисциплін на 0,5 ставки
посадового окладу;
Деркач Лідія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, на
посаду завідувача кафедри педагогічної психології на 1,0 ставки посадового
окладу;
Легка Оксана Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, на
посаду завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін на 1,0 ставки
посадового;
Полякова Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, на
посаду завідувача кафедри мовної підготовки на 1,0 ставки посадового
окладу;
Тарасевич Інна Юріївна, на посаду старшого викладача кафедри
загальної психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Торяник Володимир Миколайович, доктор політичних наук, доцент,
на посаду декана факультету туризму та готельно-ресторанної справи із
збереженням посади завідувача кафедри загально-правових дисциплін;
Юдіна Олена Іванівна, кандидат економічних наук, на посаду
завідувача кафедри готельно-ресторанного бізнесу на 1,0 ставки посадового
окладу.
Повторно обрано за конкурсом та призначено на посади 12 науковопедагогічних працівників:
Алфьорова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри цивільно-правових дисциплін на 1,0 ставки
посадового окладу;
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Бердо Рімма Сергіївна, на посаду викладача кафедри соціальногуманітарних дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу;
Гарець Надія Олексіївна, на посаду викладача кафедри педагогічної
психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Гессен Анатолій Євгенович, кандидат економічних наук, на посаду
доцента кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності на 1,0
ставки посадового окладу;
Демчук Тимофій Павлович, на посаду старшого викладача кафедри
загальної психології на 1,0 ставки посадового окладу;
Ісмайлова Ірина Іванівна, на посаду старшого викладача кафедри
економіки та менеджменту туристичної діяльності на 1,0 ставки посадового
окладу;
Казарова Галина Сергіївна, на посаду старшого викладача кафедри
мовної підготовки 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 окладу;
Михайленко Дар’я Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент,
на посаду доцента кафедри педагогічної психології на 1,0 ставки посадового
окладу;
Мінакова Катерина Василівна, на посаду старшого викладача кафедри
економіки та менеджменту туристичної діяльності на 0,75 ставки посадового
окладу;
Рибіцький Сергій Борисович, на посаду старшого викладача кафедри
загально-правових дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу;
Шевяков Олексій Володимирович, доктор психологічних наук,
професор, на посаду завідувача кафедри загальної психології на 1,0 ставки
посадового окладу;
Крім зазначених співробітників, для забезпечення навчального
процесу з 03 вересня 2018 року будуть залучені 10 зовнішніх сумісників:
Білозубенко Володимир Станіславович, доктор економічних наук,
доцент, на посаду професора кафедри економіки та менеджменту
туристичної діяльності на 0,5 ставки посадового окладу.
Знанецький В’ячеслав Юрійович, на посаду старшого викладача
кафедри мовної підготовки з погодинною оплатою праці;
Кривуля Валентина Олексіївна, кандидат філологічних наук, на
посаду доцента кафедри мовної підготовки на 0,25 ставки посадового окладу;
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М’ячин Валентин Георгійович, кандидат технічних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу на 0,5 ставки
посадового окладу;
Олійников Георгій Вікторович, кандидат медичних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри кримінально-правових дисциплін з погодинною
оплатою праці;
Охромій Галина Василівна, доктор медичних наук, професор, на
посаду професора кафедри готельно-ресторанного бізнесу на 0,25 ставки
посадового окладу;
Розгон Олександр Григорович, на посаду викладача кафедри
цивільно-правових дисциплін на 0,5 ставки посадового окладу;
Сардак Сергій Едуардович, доктор економічних наук, доцент на
посаду професора кафедри економіки та менеджменту туристичної
діяльності на 0,5 ставки посадового окладу;
Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, на
посаду доцента кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності
на 0,5 ставки посадового окладу;
Шаталович Олександр Михайлович, доцент, доктор філософських
наук, на посаду професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін на 0,5
ставки посадового окладу.
Для плідного функціонування закладу вищої освіти, крім вище
зазначених, прийнято 4 працівники:
Братчікову Юлію Костянтинівну – секретарем;
Дубову Олену Володимирівну – бібліотекарем;
Кадацьку Євгенію Сергіївну – методистом Інституту післядипломної
підготовки та професійної освіти;
Круть Володимира Олексійовича – спеціалістом з міжнародної освіти
та юридичного супроводу Інституту післядипломної підготовки та
професійної освіти.
У 2017-2018 навчальному році освітній процес також забезпечували:
Аллахвердов Сергій Юрійович – старший викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін на 0,75 ставки посадового окладу;
Бударін Олександр Сергійович – старший викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін з погодинною оплатою праці;
Гриценко Андрій Вадимович – старший викладач кафедри економіки
та менеджменту туристичної діяльності на 0,25 ставки посадового окладу;
Деркач Ірина Володимирівна – викладач кафедри соціальногуманітарних дисциплін з погодинною оплатою праці;
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Знанецький В’ячеслав Юрійович – старший викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін з погодинною оплатою праці;
Іванченко Юлія Сергіївна – старший викладач кафедри психології на
1,0 ставки посадового окладу;
Івашина Лілія Леонідівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного
бізнесу на 1,0 ставки посадового окладу;
Корнєєв Максим Володимирович – професор кафедри економіки та
менеджменту туристичної діяльності з погодинною оплатою праці;
Кривуля Валентина Олексіївна – доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін з погодинною оплатою праці;
Михайловський Віктор Ігорович – викладач кафедри цивільноправових дисциплін на 0,25 ставки посадового окладу;
Поливяна Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін з погодинною оплатою праці;
Резунова Олена Сергіївна – доцент кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін з погодинною оплатою праці;
Родіонов Олег Григорович – старший викладач кафедри соціальногуманітарних дисциплін на 1,0 ставки посадового окладу;
Ченцова Надія Володимирівна – викладач кафедри загально-правових
дисциплін на 0,3 ставки посадового окладу.
На протязі навчального року було звільнено 6 науково-педагогічних:
Гладія Олександра Васильовича – викладача кафедри загальноправових дисциплін;
Мойсенко Галину В’ячеславівну – викладача кафедри загальноправових дисциплін;
Морозову Вікторію Олексіївну – проректора з наукової роботи,
доцента кафедри загально-правових дисциплін;
Спицьку Ліану Вікторівну – доцента кафедри психології;
Теряєва Олександра Юрійовича – викладача кафедри цивільноправових дисциплін;
В 2017-2018 навчальному році було заохочено 15 працівників
університету грошовими преміями (Заславську Н.Г., Макушева П.В.;
Недова С.Л., Татарінова В.І., Алфьорову Т.М., Фалько О.І., Михайленко Д.О.,
Дубова С.М., Намлієва Є.В., Шевякова О.В., Демчука Т.П., Мазного С.Г.,
Зайцеву Ж.А., Алєксєєнко В.В., Полуектову В.В.);
За активну участь у житті університету та бездоганну роботу в складі
приймальної комісії у 2017 році Грамотами ректора університету відзначені
6 студентів: Бабченко Інна Вікторівна – студент групи П-17-5, Гунченко
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Яна Володимирівна – студент групи П-17-5, Кадацька Євгенія Сергіївна –
студент групи Т-17-5, Мокієнко Ірина Олександрівна – студент групи П-175, Прокопенко Анастасія Вячеславівна – студент групи ТЗ-17-5, Шапрунова
Наталія Сергіївна – студент групи П-17-5.
З нагоди відзначення Міжнародного дня студента:
9 студентів нагороджені Грамотами за успіхи в навчанні, участь у
громадському житті університету: Бобровник Роман Сергійович – студент
групи Ю-211; Гарбар Ксенія Дмитрівна – студент групи Ю-211; Коба Яна
Олександрівна – студент групи Ю-211; Репан Яна Олексіївна – студент групи
Ю-411; Братчікова Юлія Костянтинівна – студент групи П-611; Соловйова
Дар’я Володимирівна – студент групи П-611; Десятерик Аліна Вікторівна –
студент групи Т-211; Катамадзе Анна Олегівна – студент групи Т-211;
Бережна Карина Олександрівна – студент групи Т-212.
15 студентів отримали Подяки за успіхи в навчанні, участь у
громадському житті університету: Анастасова Лілія Олександрівна – студент
групи Ю-211; Шикалова Вікторія Сергіївна – студент групи Ю-211;
Якименко Тимур Сергійович – студент групи Ю-211; Головаха Дмитро
Сергійович – студент групи Ю-212; Савич Валерія Олегівна – студент групи
Ю-212; Жила Катерина Сергіївна – студент групи Ю-311; Соколов Олег
Олексійович – студент групи Ю-411; Чугай Наталія Олександрівна – студент
групи Ю-411; Бабченко Інна Вікторівна – студент групи П-17-5; Лісовицький
Максим Сергійович – студент групи П-17-5; Москова Інна Валеріївна –
студент групи П-17-5; Пальчун Тетяна Анатоліївна – студент групи П-17-5;
Литвищенко Анна Юріївна – студент групи Т-211; Соболєва Ганна
Олександрівна – студент групи Т-211; Лужна Маргарита Миколаївна –
студент групи Т-311.
15 студентів занесені на Дошку «Відмінники навчання»: Анастасова
Лілія Олександрівна – студент групи Ю-211; Бобровник Роман Сергійович –
студент групи Ю-211; Гарбар Ксенія Дмитрівна – студент групи Ю-211; Коба
Яна Олександрівна – студент групи Ю-211; Корнєєва Аліса Володимирівна –
студент групи Ю-211; Шикалова Вікторія Сергіївна – студент групи Ю-211;
Головаха Дмитро Сергійович – студент групи Ю-212; Будинська Анжела
Валентинівна – студент групи П-211; Костюченко Альона Віталіївна –
студент групи П-211; Королева Анастасія Олегівна – студент групи П-212;
Говоруха Аліна Романівна – студент групи П-212; Цабанова Анна Олексіївна
– студент групи Т-211; Чернявська Катерина Миколаївна – студент групи
Т-211; Чирець Софія Сергіївна – студент групи Т-211; Котенко Денис
Олександрович – студент групи Т-411.
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З нагоди урочистостей, присвячених врученню дипломів фахівців:
5 випускників юридичного факультету напряму підготовки 6.030401
«Правознавство» нагороджені Грамотами за відмінні успіхи у навчанні,
ініціативу, старанність, зразкову поведінку та досягнення значних успіхів у
творчій роботі: Мельник Андрій Олексійович, Репан Яна Олексіївна,
Соколов Олег Олексійович, Чернуха Анастасія Андріївна, Чугай Наталія
Олександрівна.
2 випускників факультету психології та туризму напряму підготовки
6.030102 «Психологія» нагороджені Грамотами за відмінні успіхи у навчанні,
старанність, зразкову поведінку, успіхи у творчій роботі та активну участь у
громадському житті університету: Гончарова Єлизавета Павлівна, Іванова
Олена Андріївна.
Нагороджено Грамотою за сумлінне ставлення до навчання,
старанність, зразкову поведінку, успіхи у творчій роботі та активну участь у
громадському житті університету випускника факультету психології та
туризму напряму підготовки 6.030102 «Психологія» Уманця Артема
Володимировича.
5 випускників факультету психології та туризму напряму підготовки
6.140103 «Туризм» нагороджені Грамотами за ініціативність, старанність,
зразкову поведінку, успіхи у творчій роботі та активну участь у
громадському житті університету: Воробйов Максим Олегович, Котенко
Денис Олександрович, Мошенський Ігор Миколайович, Рогіз Дар`я
Володимирівна, Сльозка Владислав Олегович.
Отримали Подяки батьки 7 студентів юридичного факультету, які
показали відмінні успіхи в навчанні, ініціативу та старанність, зразкову
поведінку, відповідальність, працьовитість та порядність: Дубчева Владислава
Володимировича; Мельника Андрія Олексійовича; Мирошниченко Альони
Вікторівни; Переверзова Івана Олександровича; Соколова Олега Олексійовича;
Чернухи Анастасії Андріївни; Чугай Наталії Олександрівни.
Велика кількість студентів отримала нагороди за участь у спортивних
змаганнях, що проводилися в стінах університету.
Так, за призові місця у спортивних змаганнях «А нумо, хлопці»,
присвячених Дню захисника України, нагороджені грамотами та дипломами:
Дубчев Владислав Володимирович – студент групи Ю-411 (двічі),
Матвєєнко Микита Володимирович – студент групи П-17-1 (тричі),
Лисичний Іван Іванович – студент групи Ю-17-1 (двічі), Козинець Сергій
Сергійович – студент групи Ю-211, Курін Дмитро Сергійович – студент
групи Ю-411, Восканян Оганес Суренович – студент групи Ю-311, Омельчук
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Ілля Михайлович – студент групи Ю-17-1, Зіненко Ігор Олександрович –
студент групи П-17-2, Ряснянський Ян Сергійович – студент групи Ю-17-1,
Перепечкін Дмитро Андрійович – студент групи П-17-1, Мельников Микита
Сергійович – студент групи Ю-211, Кравчук Вадим Анатолійович – студент
групи Т-211, Царенко Кирило Васильович – студент групи Ю-17-5,
Тремтячий Роман Богданович – студент групи П-17-1, Переверзов Іван
Олександрович – студент групи Ю-411.
У чемпіонаті університету з настільного тенісу збірна команда
факультету психології та туризму спеціальності «Психологія» у складі:
Матвєєнко Микита, Кремена Олександр, Ясковець Олександр, Зуб Єлизавета,
Хромих Валерія нагороджені грамотами за І загальнокомандне місце; збірна
команда юридичного факультету у складі: Козинець Сергій, Хоруженко
Владислав, Паляничка Станіслав – за ІІ загальнокомандне місце, збірна
команда факультету психології та туризму спеціальності «Туризм» у складі:
Кіріченко Владислав, Фартушний Олександр, Джиг Андрій, Шпак Аліна,
Лужна Маргарита – за ІІІ загальнокомандне місце.
За зайнятті призові місця у спортивних змаганнях «А нумо, дівчата»,
присвячених Міжнародному жіночому дню, нагороджені грамотами та
дипломами:
Маркова Марія Георгіївна – студент групи П-17-3, Румянцева Орина
Андріївна – студент групи Т-17-1 (двічі), Григорова Кароліна Володимирівна
– студент групи Т-212 (двічі), Соклакова Світлана Юріївна – студент групи
Ю-17-1, Литвищенко Анна Юріївна – студент групи Т-211, Титаренко
Альона Валеріївна – студент групи Т-17-1, Літуча Валерія Миколаївна –
студент групи Ю-17-1 (двічі), Москалець Карина Дмитрівна – студент групи
Ю-17-1, Дубова Анастасія Сергіївна – студент групи Т-17-1.
У чемпіонаті університету з шахів, присвячених Дню психолога
України, нагороджені грамотами та дипломами: збірна команда факультету
психології та туризму спеціальності «Психологія» у складі: Обушенко
Максим, Зіненко Ігор, Зуб Єлизавета – за І загальнокомандне місце; збірна
команда юридичного факультету у складі: Омельчук Ілля, Ряснянський Ян,
Юрчак Анастасія – за ІІ загальнокомандне місце; збірна команда факультету
психології та туризму спеціальності «Туризм» у складі: Федотов Микита,
Акіншин Олексій, Литвищенко Анна – за ІІІ загальнокомандне місце.
За зайняте І місце у чемпіонаті університету з шашок нагороджена
грамотою збірна команда факультету психології та туризму спеціальності
«Туризм» у складі: Акіншин Олексій, Федотов Микита, Дубова Анастасія,
Шпак Аліна.
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Збірна команда факультету психології та туризму спеціальності
«Психологія» у складі: Обушенко Максим, Заруба Діана, нагороджена
грамотою за ІІ місце у чемпіонаті університету з шашок.
Велика кількість студентів, крім того, нагороджені дипломами та
грамотами за індивідуальні спортивні досягнення.
У 2017-2018 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.
29 вересня 2017 року відбулося посвячення в першокурсники
студентів спеціальності «Туризм», яке було приурочене до Міжнародного
дня туризму і Всеукраїнського дня туризму та проводилося на туристичній
базі.
З нагоди Дня юриста України, 6 жовтня 2017 року, студенти
юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету взяли
участь у Брейн-рингу «Знавців кримінального процесуального права та
криміналістики».
Вже в п’ятий раз, 12 жовтня 2017 року, на базі факультету психології
та туризму Дніпровського гуманітарного університету відбувся традиційний
День професії – свято прикладних психологічних технологій допомоги
особистості. Цього року майстер-класи з сучасних напрямів психотерапії
охопили близько 300 учасників із ДГУ, Університету імені Альфреда Нобеля,
Міжрегіональної Академії управління персоналом, психологічних служб та
центрів міста, шкіл та центрів соціальних служб для сім’ї та молоді.
07 листопада 2017 року у Дніпровському гуманітарному університеті
відбулась цікава зустріч студентів юридичного факультету з відомим
адвокатом Рябчій Ярославом Михайловичем.
09 листопада 2017 року в день вшанування пам’яті Преподобного
Нестора Літописця, викладачами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
було проведено конкурс до Дня української писемності та мови,
переможцями якого стали:
І місце: Бережна Карина Олександрівна – група Т-212, Соколов Олег
Олексійович – група Ю- 411, Литвищенко Анна Юріївна – група Т-211,
Харченко Олена Юріївна – група Т-211;
ІІ місце: Жамська Євгенія Ярославівна – група Т-212, Десятерик Аліна
Вікторівна – група Т-211, Скирда Анастасія Анатоліївна – група Т-211;
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ІІІ місце: Толошна Ірина Вікторівна – група Т-212, Точиліна Юлія
Іванівна – група Т-211, Гутнік Інна Станіславівна – група Т-212, Кубрак
Дарина Вячеславівна – група Т-212, Чирець Софія Сергіївна – група Т-211.
14 листопада 2017 року проведено зустріч студентів з практичним
працівником відділу по нагляду за додержанням законів органами СБУ та
державної прикордонної служби Прокуратури Дніпропетровської області
Мащуком С.А.
28 листопада 2017 року студенти 1-го та 2-го курсів факультету
психології та туризму університету разом з доцентом кафедри соціальногуманітарних дисциплін С.В. Поляковою відвідали прем’єру вистави «Сто
тисяч».
21 грудня 2017 року студенти університету організували новорічний
концерт.
21 грудня 2017 року студенти Дніпровського гуманітарного
університету відвідали Дніпропетровську обласну прокуратуру, де перший
заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Сосков відзначив
почесними дипломами учасників конкурсу творчих та наукових робіт на
теми прокурорсько-слідчої діяльності серед студентів вишів нашого регіону.
17 лютого 2018 року у місті Дніпро відбувся IV благодійний
Віденський бал у РК «Хутір». У балі взяли участь студенти юридичного
факультету університету Анастасія Мазур та Анастасія Луніна.
14 квітня на базі Дніпровського гуманітарного університету відбувся
міжнародний «Avatar Yoga Festival», який проводився в серії марафонів
містами України в рамках Avatar Yoga Festival 2018.
24 квітня 2018 року відбувся 6-й «День професії» – презентація
сучасних напрямів психологічної роботи з особистістю від провідних
практикуючих психологів Дніпра, демонстрація технологій консультування
та психотерапевтичної взаємодії, індивідуальної та групової психологічної
роботи.
16 травня 2018 року співробітники та студенти університету
відзначали День вишиванки.
20 травня 2018 року, відзначаючи День пам’яті жертв політичних
репресій, співробітники
та
студенти
Дніпровського
гуманітарного
університету поклали квіти до меморіалу жертвам політичних репресій та
голодомору. В фойє бібліотеки університету організована інформаційноосвітня виставка, яка присвячена цієї події.
У травні 2018 року старшим викладачем кафедри соціальногуманітарних дисциплін Негодченко О. П. проведено конкурс творчих робіт
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на тему «Особливості побудови фортець». За результатами голосування
перше місце зайняла Власенко Альона Андріївна – студент групи Т-17-1,
ІІ місце – Капустіна Олена Олександрівна студент групи Ю-17-1, ІІІ місце –
Іваницька Кристина Олегівна студент групи П-17-1.
Крім того, відповідно до Плану основних організаційних та
практичних заходів Дніпровського гуманітарного університету на 2017-2018
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 2017-2018 навчальному році
заплановані заходи з кадрової та виховної роботи виконані.

V. Наукова та видавнича робота
У 2017-2018 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
протягом 2017 та 2018 років науково-педагогічними працівниками кафедр
підготовлено та видано 6 монографій, 1 підручник, 11 навчальних посібників,
6 навчально-методичних посібників, 2 методичних рекомендацій.
Інформація щодо видання друкованих праць у 2017-2018 навчальному
році наведена у таблиці 16.
Таблиця 16
Інформація щодо видання друкованих праць
у 2017-2018 навчальному році
№
з/п

Вид

Автор (автори)

1. Монографія Макушев П.В.

Назва
Монографії
Адміністративноправовий статус
державної виконавчої

Де опубліковане
чи видане
ФОП Середняк
Т.К. 2017 –
472с.
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№
з/п

Вид

Автор (автори)

Назва

служби в Україні:
становлення та
перспективи
Кримінологічне
Негодченко О.В.,
дослідження злочинів
2. Монографія Ломакіна А.А.,
проти інтелектуальної
Хрідочкін А.В.
власності
Імплементація
міжнародних стандартів
адміністративної
3. Монографія Легка О.В.
відповідальності у
законодавство України

4. Монографія

Shevyakov O.V.,
LysenkoY.O.

Ergonomic provision of
processes modernization
of metallurgical
production management.
Development and
modernization of
pedagogical and
psychological sciences:
experience of Poland and
prospects of
Ukraine:Collective
monograph.Vol.3.

Де опубліковане
чи видане

Дніпро:
Видавничий дім
«Гельветика»,
2017 – 240 с.
Київ: МАУП,
2017. 454 с.

Lublin:Izdevnieci
ba “Baltija
Publishing”,2017
.-P.313-330

5. Монографія Shevyakov O.V

Розвиток соціотехнічних
систем діяльності в
контексті поведінкової
економіки: моделювання
лідерського потенціалу // Sandomierz,
European vector of
Poland, 2018.contemporary psychology, P.431-449.
pedagogy and social
sciences: the experience of
Ukraine and the republic
of Poland. Vol.2.
Collective monograf.-

6. Монографія Деркач Л.М.

Моделі професійних
кар’єр в Україні:
еолюція та надбання/
Кол. моногр.

Ужгород. –
С.20-35.
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№
з/п

Вид

Автор (автори)

Назва

Де опубліковане
чи видане

Навчальні посібники та підручники
Торяник В.М.,
Навчальний Пєтков В.П./ за
1.
посібник
заг.ред. О.В.
Негодченко
Хрідочкін А.В.,
Навчальний
2.
Макушев П.В.
посібник

3.

Навчальний Макушев П.В.,
посібник
Хрідочкін А.В.

Шевяков О.В. /
Мешко Н.П.,
Навчальний
Редько В.Є.,
4.
посібник
Шевяков О.В. та
ін.

5.

Навчальний
Бочелюк В.Й.
посібник

Менеджмент у
державному управлінні

Дніпро:
Дніпропетровсь
кий
гуманітарний
університет,
2017 – 401 с.

Методологія сучасного
правознавства

Дніпро:
Видавничий дім
«Гельветика» 368 с.

Теорія
правозастосування

Дніпро:
Видавничий дім
«Гельветика»,
2018 - 360 с.

Регіональний туризм:
стратегія, ресурси,
перспективи розвитку

Дніпро: Акцент
ПП,2017.-321 с.

Психологія спорту

Київ: Ін-т
психології ім.
Г.С. Костюка
НАПН
України,2017. 360 с.

Особливості формування
Сергієні О.В.,
синдрому емоційного
Навчальний
6.
Пріснякова Л.М., вигорання медичних
Люблін,2017
посібник
працівників середнього
Тітов Г.І.
рівня
Навчальний
Основи наукових
Д. : ДГУ, 2018. –
7.
Сардак С.Е.
посібник
досліджень
90 с.
8.

Навчальний Сардак С.Е.,
Маркетинг
посібник
Джинджоян В.В.

Д. : ДГУ, 2018. –
242 с.

9.

Навчальний Торяник В.М.,
Безпека туризму
посібник
Джинджоян В.В.

Д. : ДГУ, 2018. –
284 с.

10 Посібник

Джинджоян В.В. Основи туризмознавства

Дніпро: ДГУ,
2017 – 60 с.
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№
з/п

Вид

Автор (автори)

Назва

Шевяков А.В.,
Навчальний ДемчукТ.П.,
Политическая
11
посібник
Приснякова Л.М. психология
и др.
12 Підручник

Де опубліковане
чи видане
Дніпро.ДГУ,2017.-85 с.

Днепр:ДГУ,
Инженерная психология. 2018.-83 c.

Шевяков О.В.

Інші видання
Метод.
пособие для
1.
студентовпсихологов
Метод.
пособие для
2.
студентовпсихологов
Метод.
пособие для
3.
студентовпсихологов

Шевяков А.В.,
Демчук Т.П.,
Приснякова Л.М.
и др.
Шевяков А.В.,
Демчук Т.П.,
Приснякова Л.М.
и др.
Шевяков А.В.,
Демчук Т.П.,
Приснякова Л.М.
и др.
О.В. Шевяков,
Навчальний О.В. Сергієні,
4.
посібник
М.В. Реуцький та
ін.
О.В. Шевяков,
Навчальний О.В. Сергієні,
5.
посібник
М.В. Реуцький та
ін

НауковоШевяков О.В.,
6 методичні Дорогань С.Б.,
рекомендації Шевченко О.А

7

Методичні
Іванський Р.Д.
рекомендації

Социальная психология

ДГУ,2017.-85 с.

Дніпр.Математические методы
ДГУ,2017.-53с.
в психологии
Организация
деятельности
психологической
службы
Навчально-методичні
матеріали для студентівмагістрів заочної форми
навчання

Дніпро.ДГУ,2017.-85 с.
Навч. посібн.ДГУ,2017.-132
с.

Навчально-методичні
матеріали для студентів- ДГУ,2017.-53
заочної форми навчання
Визначення та
профілактика радіо
тривожних станів
населення на територіях
з підприємствами
ядерно-енергетичного
комплексу (науковометодичні рекомендації)
Методичні рекомендації
з підготовки та
написання курсової
роботи з дисципліни
“Педагогіка та психологія вищої школи”

Київ: МОЗ
України.
55.17/139.17,
2017.- 20 с.

Дніпро:
Дніпровський
гуманітарний
університет. 2017, - 10с

40

№
з/п

Вид

Автор (автори)

Методичні
Марасюк С.С.
рекомендації

8

Де опубліковане
чи видане
Методичні рекомендації Дніпро:
з підготовки та
Дніпровський
написання контрольної гуманітарний
університет. роботи дисципліни
“Філософія”
2017, - 10с
Назва

Науково-педагогічними працівниками кафедр опубліковано 51 наукову
статтю, 21 тезу доповідей. Інформацію щодо публікацій наукових статей та
підготовки тез доповідей у 2017-2018 навчальному році наведено у
таблиці 17.
Таблиця 17
Інформація щодо публікацій наукових статей та підготовки
тез доповідей у 2017-2018 навчальному році
Кількість
Тез
№
Кафедра
наукових
з/п
доповідей
статей
1 Загально-правових дисциплін
9
12
2 Кримінально-правових дисциплін
15
2
4 Цивільно-правових дисциплін
5
16
4 Психології
24
27
5 Економіки та менеджменту туристичної діяльності
10
18
6 Соціально-гуманітарних дисциплін
1
6
Всього
51
21
Порівняльні показники щодо публікацій наукових статей та
підготовки тез доповідей у 2016-2017 та 2017-2018 навчальних роках
наведені у таблиці 18.
Таблиця 18

2017-2018

2016-2017

різниця

Загально-правових дисциплін
Кримінально-правових дисциплін
Цивільно-правових дисциплін

різниця

1
2
3

Кафедра

2016-2017

№
з/п

2017-2018

Порівняльна таблиця
щодо публікацій наукових статей та підготовки тез доповідей
у 2016-2017 та 2017-2018 навчальних роках
Кількість
Тез доповідей
наукових статей

9
15
5

5
6
3

+4
+9
+2

12
2
16

3
8

+9
+2
+8
41

Психології
24
23
+1
27
4
+23
Економіки та менеджменту
5
10
8
+2
18
+18
туристичної діяльності
6 Соціально-гуманітарних дисциплін
1
1
0
6
+6
Всього
64
46 +18 81
15 +66
У 2017-2018 навчальному році Дніпровським гуманітарним
університетом було видано 6 Випусків Всеукраїнського наукового журналу
«Право і суспільство», який включено до міжнародної наукометричної
бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
24-25 листопада 2017 року в Дніпровському гуманітарному
університеті пройшла міжнародна науково-практична конференція «Правові
реформи: міжнародний і український досвід». За результатами конференції
було видано Матеріали конференції (тези доповідей).
01-02 квітня 2018 року в Дніпровському гуманітарному університеті
пройшла міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та
національне законодавство: способи удосконалення». За результатами
конференції було видано Матеріали конференції (тези доповідей).
18 травня 2018 року в Дніпровському гуманітарному університеті
пройшла міжнародна Всеукраїнська науково-практична конференція
викладачів, молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми та шляхи
економічного розвитку підприємств та індустрії туризму в Україні». За
результатами конференції було видано Матеріали конференції.
Загалом науково-педагогічні працівники кафедр у 2017-2018
навчальному році взяли участь у 88 наукових зібраннях – конференціях,
симпозіумах, семінарах. Всього приймали участь 45 науково-педагогічний
працівник – інформація подана у таблиці 19.
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Таблиця 19

міжнародна

Соціально-гуманітарних дисциплін
Загально-правових дисциплін

всеукр
аїнська

1
2

регіональна

№
з/п

Інформація щодо участі у наукових зібраннях-конференціях,
симпозіумах, семінарах у 2017-2018 навчальному році
Кількість конференцій,
у яких взято участь /
кількість науковопедагогічних
працівників
кафедри,
Кафедра
що взяли участь

2/5
2/2

1/1
3/3

1 /1
6/6
42

3
4
5
6

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

-/ 1/1
-/3 /4
8 / 12

1/1
4/2
3/4
6/4
3 / 3 19 / 26
29 / 33 4 / 1
40 / 44 40 / 40

Протягом 2017-2018 навчального року науково-педагогічні
працівники університету захистили дисертації щодо здобуття: наукового
ступеня доктора наук (Легка О.В. – юридичних); кандидата наук
(Мінакова К.В. – доктор філософії з інформаційних систем (археологія) та
Гриценко А.В. – економічних). Також присвоєно наукове звання доцента
(Джинджояну В.В., Стоян К.С.; Демчук Т.П.; Прядко Н.В., Тарасевич І.Ю.).
6 науково-педагогічних працівників університету працюють над здобуттям
наукового ступеня доктора наук, 5 – кандидата наук. Інформація щодо
виконання науково-педагогічними працівниками кафедр дисертаційних робіт
у 2017-2018 навчальному році наведена у таблиці 20.
Таблиця 20
Інформація щодо виконання науково-педагогічними працівниками
дисертаційних робіт у 2017-2018 навчальному році

Прізвище, ім’я та
№
по-батькові
з/п
дисертанта

Вид
дисертації
(докт.,
канд.)

Форма
Прізвище, ім’я та підготовки
по-батькові
(доктораннаукового
тура, аспіконсультанта
рантура,
(керівника)
СНС, МНС,
ініціативна)

Термін
виконання

Поча- Закінток
чення
(дата) (дата)

Дисертаційні дослідження, що виконуються
1.

Ємець Л.О.

д.ю.н.

Негодченко О.В. ініціативна

2016

2019

2.

Макаренко Є.І.

д.ю.н.

Лукашевич В.Ф. ініціативна

2011

2019

3.

Блінова Г.О.

д.ю.н.

Негодченко О.В. ініціативна

2016

2019

4.

Пріснякова Л.М. д.пс.н.

Максименко С.Д. ініціативна

2012

2019

5.

Іванський Р.Д.

д.флл.н.

-

ініціативна

2014

-

6.

Марасюк С.С.

д.ф.н.

-

ініціативна

2014

-

7.

Хрідочкін А.В.
Гриценко А.В.

к.ю.н.
Кандидатська

Макушев П.В.
Корнєєв М.В.

ініціативна
ініціативна

2013
2015

2019
2018

8.

43

Прізвище, ім’я та
№
по-батькові
з/п
дисертанта

Вид
дисертації
(докт.,
канд.)

Форма
Прізвище, ім’я та підготовки
по-батькові
(доктораннаукового
тура, аспіконсультанта
рантура,
(керівника)
СНС, МНС,
ініціативна)

Термін
виконання

Поча- Закінток
чення
(дата) (дата)

КандиРомашко В.А. аспірантура 2013 2019
датська
Рh.D
10. Ларіонова Т.В.
ініціативна 2016
філософії
Рh.D
11. Бердо Р.С.
ініціативна 2016
філософії
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.
Робота з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
кафедр проводилась відповідно планів кафедр.
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:
- на кафедрах Дніпровського гуманітарного університету працюють
наукові гуртки, наукові дослідження в яких здійснювались виходячи із
наукових тем кафедр;
- під керівництвом проф. Сергієні О.В. студентами Раковською О.В.
та Соловйовою Д.В. підготовлено 2 статті до збірників міжнароднопрактичних конференцій по психології;
9.

Мінакова К.В.
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- під керівництвом проф. Пріснякової Л.М. студентами Братчиковою
Ю.К. та Соловйовою Д.В. підготовлено 2 статті до збірників міжнароднопрактичних конференцій по психології;
- під керівництвом доц. Сардака С.Е. та ст. викладача Ісмайлової І.І.
студентами М. М. Лужна, А. В. Жарікова, Лидаві В.Е. було підготовлено
доповіді на міжнародно-практичні конференції;
- робота наукових проблемних груп при кафедрі соціальногуманітарних дисциплін Дніпровського гуманітарного університету в 20172018 навчальному році проводилась керівниками-викладачами доц.
Іванським Р.Д., доцентом кафедри Марасюк С.С., доц. Хмель-Дунай Г.М.,
викладачами кафедри Ларіоновою Т.В. та Бердо Р.С. за темами: «Мова,
право, культура», «Філософія та політологія», «Інформатика, комунікація»,
«Валеологія»;
- члени наукового гуртка «Актуальні проблеми практичної
психології», під керівництвом доцента Чередниченко О.М. взяли участь у
Міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми
практичної психології» (Херсонський державний університет, Херсон, 25-27
травня 2017р.); «Актуальні проблеми психології та педагогіки» (Ніжинський
державний університет, Ніжин, 20-22 жовтня 2017р.); «Актуальні проблеми
соціальної психології» (Херсонський державний університет, Херсон, 15-18
квітня 2018 р);
- під керівництвом доц. Лабенської Л.Л. студенти Бобровник Р.,
Анастасова Л., Гарбар К., Літау Д., Шикалова В., підготували тези та взяли
участь у ІХ Міжнародній конференції ДНУ ім. О.Гончара 1-2 грудня 2017
року;
- під керівництвом доц. Хрідочкіна А.В. студентами було
підготовлено 22 доповіді та тез на науково-практичні конференції;
- доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін Алфьоровою Т.М.
та старшим викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін Татаріновим
В.І. були підготовлені студенти юридичного факультету Дніпровського
гуманітарного університету Роман Бобровник, Владислав Назаренко та
Андрій Лукомський до у часті участь в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з
правознавства, яка відбулася 11-12 квітня 2018 року на базі юридичного
факультету Запорізького національного університету;
- 21 грудня 2017 року студенти Дніпровського гуманітарного
університету відвідали Дніпропетровську обласну прокуратуру та отримали
відзнаки за підготовлені під керівництвом доцента кафедри цивільно45

правових дисциплін Алфьорової Т.М. та доцента кафедри цивільно-правових
дисциплін Потіпа М.М. наукові роботи.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що у 2017-2018 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.
Університет здійснює всі види освітньої діяльності виключно у
відповідності до ліцензій та сертифікатів про акредитацію, отриманими на
підставі рішень Ліцензійної та Акредитаційної комісій Міністерства освіти і
науки України, й надає додаткові освітні послуги, які передбачені Законом
України «Про вищу освіту», постановами КМУ, іншими актами
законодавства України.
Відповідно до Статуту учасники університету здійснюють контроль за
фінансово-господарською діяльністю університету, беруть участь в
управлінні університетом, додержуються вимог законодавства про освіту,
виконують зобов’язання з майновою участю.
Фінансування університету здійснюється його учасниками, а також
коштами від надання освітніх послуг, продаж майна, надання в оренду
приміщень, споруд, обладнання, відсотки банку, реалізації продукції.
Розмір плати за надання освітніх та додаткових послуг
встановлюється у договорі, що укладається між університетом та особою, яка
навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання.
Кошторис надходжень та використання коштів Дніпровського
гуманітарного університету на 2017-2018 навчальний рік затверджений
протоколом учасників з помісячним розподілом.
Надходження коштів за надання освітніх послуг затверджені в сумі
9 400,0 тис. грн. Фактично надійшло за навчання – 10 517,6 тис. грн., що
становить – 111,9% від планових надходжень. Також надійшло коштів за:
відсотки банку – 21,3 тис. грн., за оренду – 7,1 тис. грн., розробка альбому
«Етнопарки Дніпропетровщини» – 80,1 тис. грн., участь у конференції – 3,2
тис. грн.
Всього надходжень за 2017-2018 навчальний рік – 10 629,3 тис. грн.,
що становить – 113,1% від планових надходжень.
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Видатки на забезпечення освітнього процесу затверджені
кошторисними призначеннями в сумі – 7 800,0 тис. грн. Фактично
використано – 9 151,1 тис. грн., що становить 117,3% від планових витрат.
Збільшились видатки за рахунок збільшення мінімальної заробітної
плати. Фактично заробітна плата збільшилась і становить 105,9% від
планових показників, також збільшилися видатки на податки та орендну
плату.
Видатки для забезпечення освітнього процесу у відсотках наведені у
таблиці 21.
Таблиця 21
Інформація щодо видатків для забезпечення освітнього процесу
у 2017-2018 навчальному році
Показники

Сума,
тис. грн.

Заробітна плата з нарахуванням
Податки
Оренда
Комунальні послуги
Послуги зв’язку
Послуги банку
Програмне забезпечення
Реклама
Передплатні видання
Службові відрядження
Юридичні послуги
Господарські матеріли
Канцелярські прилади
Студентське самоврядування
Дипломи, бланки
Комплектуючі для комп’ютерної техніки
Придбання літератури
Придбання техніки
Придбання меблів
Поточний ремонт будівлі, приміщень
Інші (семінари, навчання, футболки, статист.
виписки )
Всього

6 166,0
884,6
846,0
210,7
72,9
53,8
40,3
126,0
33,4
81,9
20,0
81,2
70,5
7,3
53,1
37,4
27,2
79,4
52,6
83,3
123,5

% від
загальних
видатків
67,4
9,7
9,2
2,3
0,8
0,6
0,4
1,4
0,3
0,9
0,2
0,9
0,8
0,1
0,6
0,4
0,3
0,9
0,6
0,9
1,3

9 151,1

100
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Основні видатки на забезпечення освітнього процесу:
- заробітна плата, податки, комунальні послуги, оренда – 8 107,3 тис.
грн. – 88,6 %;
- послуги – 187,0 тис. грн. – 2,0 %;
- матеріали розвитку (придбання техніки, меблів, літератури) – 192,6
тис. грн. – 2,1%;
- обслуговування приміщень, придбання дрібних матеріалів – 235,0
тис. грн. – 2,6%;
- інші (реклама, поштові витрати, друк книжок,службові відрядження,
семінари) – 429,2 тис. грн. – 4,7 %;
Середньомісячна заробітна плата по університету за 2017-2018
навчальний рік становить 4 990,3 : 12 міс. : 89,0 чол. (приведений контингент
з погодинною оплатою) = 4 672,54 грн.
Порівняльний аналіз надходження та використання коштів у 20172018 навчальному у порівнянні з 2016-2017 навчальним роком наведено у
таблиці 22.
Таблиця 22
Інформація щодо надходження та використання коштів
у 2017-2018 та 2016-2017 році
2016-2017
ВідхиПоказники
2017-2018
лення
навчальний навчальний
рік, тис. грн. рік, тис. грн.
(+;- )
Надходження, всього
10 629,3
9 125,0
+ 1 504,3
у тому числі :
за навчання
10 517,6
9 076,2
+ 1 441,4
інші
111,7
48,8
+ 62,9
Видатки, всього
9 151,1
7 316,5
+ 1 834,6
у тому числі :
Заробітна плата з нарахуванням
6 166,0
5 007,4
+ 1 158,6
Податки
884,6
589,2
+295,4
Оренда
846,0
630,0
+216,0
Комунальні послуги
210,7
274,4
- 63,7
Послуги зв’язку
72,9
59,4
+13,5
Послуги банку
53,8
42,2
+11,6
Програмне забезпечення
40,3
20,5
+19,8
Реклама
126,0
124,0
+2,0
Передплатні видання
33,4
17,8
+15,6
Службові відрядження
81,9
78,4
+3,5
Юридичні послуги
20,0
0
+20,0
Господарські матеріли
81,2
25,6
+55,6
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Канцелярські прилади
70,5
32,8
+32,8
Студентське самоврядування
7,3
6,2
+1,1
Дипломи, сертифікати, бланки
53,1
98,4
-35,3
Комплектуючі для комп’ютерної
37,4
47,8
-10,4
техніки
Придбання літератури
27,2
34,5
-7,3
Придбання техніки
79,4
87,5
-8,1
Придбання меблів
52,6
37,2
+15,4
Поточний
ремонт
будівлі,
83,3
20,0
+63,3
приміщень
Інші (семінар, навчання, статист.
123,5
83,2
+40,3
виписки, футболки, )
Наведені у таблиці дані свідчать, що надходження за навчання –
збільшилися на 1504,3 тис. грн. за рахунок збільшення кількості набору
студентів; збільшилися видатки на 1834,6 тис. грн. майже по всім
показникам.
Відповідальними посадовими особами за ведення касових операцій у
звітний період були головний бухгалтер університету Алєксєєнко Вікторія
Вікторівна.
Наявність готівкових коштів на початок та кінець перевірного періоду
відсутні. Обороти за 2017-2018 навчальний рік становили 112,5 тис. грн.
(службові відрядження – 78,9 тис. грн., канцелярські, господарські товари –
33,6 тис. грн.). Ведення касових операцій здійснювалось у відповідності до
вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні», затвердженого постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти
оприбуткування в касу, а також зарахування виданих з каси коштів
відповідає чинному законодавству.
Дотримання вимог по відшкодуванню витрат на відрядження в межах
України, та за її межами, своєчасності звітування підзвітними особами також
відповідають прийнятим нормам.
У звітний період дотримання порядку складання та затвердження
штатного розкладу встановлено, що загальна чисельність працівників
затверджується протоколами учасників.
Станом на 01 вересня 2017 року штатна чисельність складала 89,5
одиниць, станом на 31 серпня 2018 року фактична чисельність – 89,0
одиниць, з яких 6 посад сумісників працюють на 0,25 ставки, 22 посади
сумісників працюють на 0,5 ставки.
До складу науково-педагогічних працівників університету входять:
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- працівники, які мають вчене звання доктора наук та наукову ступінь
професора – 8 осіб;
- працівники, які мають вчене звання доктора наук та наукову ступінь
доцента – 5 особи;
- працівники, які мають вчене звання кандидат наук та наукову
ступінь професора – 1 особа;
- працівники, які мають вчене звання кандидат наук та наукову
ступінь доцента – 24 особи;
- працівники, які мають вчене звання кандидат наук – 11 осіб;
- працівника, які не мають наукового ступеня – 14 осіб.
Всього науково-педагогічних працівників – 63 особи.
Виділення сум асигнувань на оплату праці, нарахування на заробітну
плату та фактичного їх використання відповідає кошторисним призначенням.
Встановлення посадових окладів, надбавок та доплат, а також
операцій з оплати праці сумісникам та за трудовими договорами,
правильності застосування розмірів погодинної оплати праці науковопедагогічним
працівникам
відповідають
чинному
законодавству.
Заборгованість по виплаті заробітної плати та відрахування до
загальнодержавних установ в університеті відсутня.
Бухгалтерський облік в університеті ведеться відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16
липня 1999 року № 996-ХІV із застосуванням ліцензійного програмного
забезпечення.
Згідно балансу на звітну дату в університеті рахується:
- основні засоби 2 106,1 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи – 1 508,6 тис. грн.
- нарахований знос – 2 591,2 тис. грн.
- статутний капітал – 931,7 тис. грн.
- нарахований податок на прибуток – 699,8 тис. грн.
- витрати на заробітну плату з нарахуванням – 6 166,0 тис. грн.
- витрати на комунальні послуги – 210,7 тис. грн.
- послуги зв’язку – 72,9 тис. грн.
- послуги банку – 53,8 тис. грн.
- послуги програмного забезпечення – 40,3 тис. грн.
- рекламні послуги – 126,0 тис. грн.
- витрати на відрядження – 81,9 тис. грн.
- передплатні видання – 33,4 тис. грн.
- ремонт техніки – 37,4 тис. грн.
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- ремонт приміщень – 83,3 тис. грн.
і- нші видатки – 123,5 тис. грн.
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.
Підготовка фахівців на платній основі в університеті здійснюється
відповідно до затверджених учасниками кошторисів вартості навчання на
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 навчальні роки за
відповідними напрямами (спеціальностями) та освітніми ступенями.
Кошториси розроблені на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами». Розмір вартості
встановлювався виходячи із витрат для забезпечення освітнього процесу.
Згідно бухгалтерським даним станом на 01 вересня 2017 року
кількість студентів, які навчаються в університеті становила 1273 особи (у
2010 році в університеті навчалось 1479 студентів). На 01 вересня 2018 року
кількість студентів, які навчаються та будуть навчатися, становитиме
приблизно 1450 осіб.
Вартість навчання денної форми – підготовка бакалавра (грн.):
набір 2014 р. – 11600,00; 9800,00; 8500,00
набір 2015 р. – 11800,00; 9800,00
набір 2016 р. – 11800,00; 9800,00
набір 2017 р. – 12800,00; 10800,00
Вартість навчання денної форми – підготовка магістра (грн.):
набір 2016 р. – 17000,00; 15000,00
набір 2017 р. – 17000,00; 15000,00
Вартість навчання заочної форми – підготовка бакалавра (грн.):
набір 2013 р. – 6300,00 ; 5300,00
набір 2014 р. – 6300,00 ; 5300,00
набір 2015 р. – 7000,00; 6000,00; 6000,00
набір 2016 р. – 7000,00; 6000,00; 7000,00
набір 2017 р. – 7800,00; 6700,00
Вартість навчання заочної форми – підготовка магістра (грн.):
набір 2016 р. – 15000,00; 11000,00
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набір 2017 р. – 15000,00; 11000,00
Оплачено студентами майбутніх періодів – 834,4 тис. грн.
Заборгованість студентами за надання освітніх послуг становить – 1082,6 тис.
грн.
Плата за навчання, надання додаткових освітніх послуг може
вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками –
помісячно, по семестрах, щорічно. З усіма прийнятими на навчання
студентами укладені договори про надання освітніх послуг з відповідних
напрямів (спеціальностей).

VІІІ. Висновки та пропозиції
Аналіз результатів роботи університету за 2017–2018 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 2017-2018 навчальному році
задовільною.
2. Стан організації освітнього процесу, кадрової та соціально-виховної
роботи, наукової роботи, фінансово-господарської діяльності в цілому
відповідає вимогам освітянських стандартів щодо надання освітніх послуг
закладами вищої освіти.
3. Освітній 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 освітнього процесу та функціонування університету, на усунення
яких має бути спрямована подальша робота колективу закладу вищої освіти,
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», а також, з вересня 2017 року, і Закону «Про
освіту».
В університеті потрібно продовжувати реалізацію Плану заходів
щодо забезпечення діяльності закладу вищої освіти у відповідності до нової
редакції Закону «Про вищу освіту» та Закону «Про освіту».
2. У 2018-2019 навчальному році університету необхідно підготувати
та подати до Міністерства освіти і науки України матеріали для повторної
акредитації напряму підготовки 6.030102 «Психологія» та напряму
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підготовки 6.140103 «Туризм» за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти.
Факультету психології та факультету туризму та готельноресторанної справи здійснити підготовку необхідних матеріалів для
проведення акредитації з урахуванням Ліцензійних вимог провадження
освітньої діяльності, які прийняті у 2018 році, та інших нормативноправових документів.
3. У 2018-2019 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 Ліцензійних вимог
провадження освітньої діяльності, які прийняті у 2018 році, та інших
нормативно-правових документів.
4. Запровадити одну або дві нові спеціальності з переліку: 035
Філологія (спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад
включно); 225 Медична та психологічна реабілітація; 012 Дошкільна освіта;
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) тощо.
5. Відповідно до Програми розвитку міжнародного співробітництва
Дніпровського гуманітарного університету на 2016-2018 роки продовжити та
розширити співробітництво з закладами вищої освіти Польщі та інших країн.
6. Створити ліцей при Дніпровському гуманітарному університеті.
7. Покращити методичне забезпечення освітнього процесу, особливу
увагу приділити спеціальностям, що запроваджені уперше.
8. Розширити навчально-матеріальну базу університету.
9. Здійснювати постійний контроль якості навчання студентів з
використанням тестових завдань, застосовувати для контролю комп’ютерне
тестування.
10. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних
працівників університету у провідних виданнях України та зарубіжжя,
зокрема включених до науко метричних баз.
11. Організувати та забезпечити проведення тематичних семінарів,
круглих столів і загально університетських і всеукраїнських конференцій з
актуальних питань розвитку юриспруденції, психології, туризму та готельноресторанної справи.
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