


1.2 Екскурсологія 
План роботи 

кафедри 

Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного 

бізнесу 

Підручник 
Листопад 

2022 

Торяник В.В.,  

д-р. політ. наук, 

проф., професор 

кафедри; 

Хрідочкін А.В.,  

д-р. юрид. наук, доц.; 

Джинджоян В.В.,  

д-р. екон. наук, доц., 

професор кафедри 

1.3 
Управління проєктами 

та ризиками в туризмі 

План роботи 

кафедри 

Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного 

бізнесу 

Навчальний 

посібник 

Грудень 

2022 

Сазонець І.Л.,  

д-р. екон. наук, 

проф., професор 

кафедри;  

Сазонець О.М., 

д-р. екон. наук, 

проф., професор 

кафедри 

1.4 

Правове регулювання 

оперативно-розшукової 

діяльності 

План роботи 

кафедри 
Кафедра права 

Навчальний 

посібник 

Грудень 

2022 

Кириченко О.В.,  

д-р. юрид. наук, 

проф., професор 

кафедри 

1.5 
Кримінальне право 

України 

План роботи 

кафедри 
Кафедра права Практикум 

Січень 

2023 

Скок О.С., канд. 

юрид. наук, доц., 

завідувач кафедри 

1.6 

Економіка та 

менеджмент 

міжнародного туризму 

План роботи 

кафедри 

Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного 

бізнесу 

Навчальний 

посібник 

Березень 

2023 

Джинджоян В.В.,  

д-р. екон. наук, доц., 

професор кафедри; 

Корнєєв М.В.,  



д-р. екон. наук, 

проф.; 

Ходак О.В., старший 

викладач кафедри 

1.7 
Принципи судочинства 

в Україні 

План роботи 

кафедри 
Кафедра права 

Навчальний 

посібник 

Квітень 

2023 

Кол. авторів ; за заг. 

ред. канд. юрид. 

наук, доц. Скок О.С. 

1.8 Сімейне право України 
План роботи 

кафедри 
Кафедра права 

Навчальний 

посібник 

Травень 

2023 

Кол. авторів ; за заг. 

ред. канд. юрид. 

наук, доц. 

Лежнєвої Т.М. 

1.9 Кримінологія 
План роботи 

кафедри 
Кафедра права 

Навчальний 

посібник 

Травень 

2023 

Кириченко О.В.,  

д-р. юрид. наук, 

проф., професор 

кафедри; 

Негодченко В.О.,  

д-р. юрид. наук, 

проф., професор 

кафедри; 

Скок О.С., канд. 

юрид. наук, доц., 

завідувач кафедри 

1.10 
Як правильно вести 

наукову дискусію 

План роботи 

кафедри 
Кафедра психології 

Навчальний 

посібник 

Травень 

2023 

Самойлов О.Є.  

д-р. психол. наук, 

доц., професор 

кафедри 

1.11 

Англійська мова 

професійного 

спрямування 

План роботи 

кафедри 

Кафедра 

міжкультурної 

комунікації та 

Навчальний 

посібник 

Травень 

2023 

Крашеніннікова Т.В., 

канд. філол. наук, 



соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

доц., завідувач 

кафедри; 

Холод І.В., канд. пед. 

наук, доцент кафедри 

1.12 

Особливості 

формування емоційно-

вольових процесів 

особистості 

План роботи 

кафедри 
Кафедра психології Практикум 

Червень 

2023 

Пріснякова Л.М., 

канд. психол. наук, 

доц., завідувач 

кафедри; 

Агапова І.М., 

старший викладач 

кафедри; 

Варакута М.Л. 

викладач кафедри 

Розділ 2. Наукові дослідження 

2.1 

Мова української 

літературної казки ХІХ 

століття 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження на  

«Теоретично-

прикладні 

аспекти 

прикладної 

лінгвістики» 

Кафедра 

міжкультурної 

комунікації та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Монографія 
Листопад 

2022 

Крашеніннікова Т.В., 

канд. філол. наук, 

доц., завідувач 

кафедри 

2.2 

Теоретико-правові 

засади негласної роботи 

під час досудового 

розслідування та 

судового провадження 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

«Теоретико-

прикладні 

Кафедра права Монографія  
Грудень 

2022 

Кириченко О.В.,  

д-р. юрид. наук, 

проф., професор 

кафедри; 

Демиденко С.М.,  



проблеми 

забезпечення 

правопорядку та 

протидії 

злочинності» 

д-р. філос. у галузі 

права 

2.3 Злочинність в Україні 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

«Теоретико-

прикладні 

проблеми 

забезпечення 

правопорядку та 

протидії 

злочинності» 

Кафедра права 

Науково-

практичне 

видання 

Березень 

2023 

Скок О.С., канд. 

юрид. наук, доц., 

завідувач кафедри 

2.4 

Моделювання психічних 

процесів: проблеми 

теорії та практики 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження  

«Моделювання 

психічних 

процесів» 

Кафедра психології 

Науково-

практичне 

видання 

Березень 

2023 

Кол. авторів ; за заг. 

ред. канд. психол. 

наук, доц. 

Пріснякової Л.М.  

2.5 

Трансформації 

особистості в умовах 

соціально-політичних та 

економічних змін 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

Кафедра психології 
Колективна 

монографія 

Квітень 

2023 

Кол. авторів ; за заг. 

ред. канд. психол. 

наук, доц. 

Пріснякової Л.М. 



«Моделювання 

психічних 

процесів» 

2.6 

Актуальні питання 

теорії та практики 

правозастосування 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

«Теоретико-

прикладні 

проблеми 

забезпечення 

правопорядку та 

протидії 

злочинності» 

Кафедра права; 

наукові, науково-

педагогічні 

працівники інших 

закладів вищої 

освіти та наукових 

установ 

Колективна 

монографія  

Квітень 

2023 

Кол. авторів ; за заг. 

ред. д-р. юрид. наук, 

проф. 

Кириченка О.В. та 

канд. юрид. наук, 

доц. Скок О.С. 

2.7 

Управління розвитком 

туризму та гостинності в 

Україні на основі 

співпраці з 

міжнародними 

організаціями 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

«Теоретико-

прикладні 

проблеми 

розвитку 

індустрії 

туризму та 

гостинності у 

конкурентному 

середовищі» 

 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

актуальних 

проблем 

менеджменту та 

гостинності 

Колективна 

монографія 

Квітень 

2023 

Кол. авторів ; за заг. 

ред. д-р. екон. наук, 

проф. Сазонця І.Л. 



2.8 

Оперативно-розшукова 

протидія кримінальним 

правопорушенням в 

системі протидії 

злочинності: проблеми 

теорії та практики 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

«Теоретико-

прикладні 

проблеми 

забезпечення 

правопорядку та 

протидії 

злочинності» 

Кафедра права Монографія 
Травень 

2023 

Кириченко О.В.,  

д-р. юрид. наук, 

проф., професор 

кафедри 

2.9 

Філософія 

інформаційної 

(цифрової) економіки: 

теоретико-методологічні 

і праксеологічні виміри 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

«Теоретико-

прикладні 

проблеми 

розвитку 

індустрії 

туризму та 

гостинності у 

конкурентному 

середовищі» 

Кафедра 

туристичного та 

готельно-

ресторанного 

бізнесу  

Монографія Травень 

2023 

Тесленко Т.В., 

канд. екон. наук, 

доц., завідувач 

кафедри 

2.10 

К проблемі 

парадоксального 

мислення 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

актуальних 

проблем 

Монографія Червень 

2023 

Самойлов О.Є.,  

д-р. психол. наук, 

доц., завідувач НДЛ 



«Моделювання 

психічних 

процесів» 

юриспруденції та 

психології 

2.11 

Філософсько-

педагогічна 

майстерність XVII-XX 

століття 

Загально-

університетська 

тема 

дослідження 

«Теоретично-

прикладні 

аспекти 

прикладної 

лінгвістики» 

Кафедра 

міжкультурної 

комунікації та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Монографія 
Червень 

2023 

Крашеніннікова Т.В., 

канд. філол. наук, 

доц., завідувач 

кафедри;  

Кузьменко В.В., д-р. 

філос. наук, проф., 

професор кафедри 

Розділ 3. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 

3.1 

Молодіжний проєкт 

Школа ораторської 

майстерності 

«Перуниця» 

План роботи 

наукового гуртка Кафедра 

міжкультурної 

комунікації та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Тематичні 

засідання 

Вересень 

2022 – 

червень 

2023 

Крашеніннікова Т.В., 

канд. філол. наук, 

доц., завідувач 

кафедри;  

Кузьменко В.В.,  

д-р. філос. наук, 

проф., професор 

кафедри 

3.2 

Студентський науковий 

гурток «Правознавець» 

План роботи 

наукового гуртка 
Кафедра права 

Тематичні 

засідання 

Вересень 

2022 – 

червень 

2023 

Трескін Д.О., 

старший викладач 

кафедри 

3.3 

Студентський науковий 

гурток «Сузір’я 

гостинності» 

План роботи 

наукового гуртка 
Кафедра 

туристичного та 

готельно-

Тематичні 

засідання 

Вересень 

2022 – 

червень 

2023 

Байдак Л.А.,  

канд. іст. наук, 

доцент кафедри 




