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І. Загальна характеристика університету 

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпропетровський 

гуманітарний університет» (далі – університет) здійснює свою діяльність у 

відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», указів Президента України та постанов Верховної Ради 

України, актів Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України та Статуту університету. 

ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» є юридичною 

особою і знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, вулиця 

Орловська, 1-Б.  

Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності є 

ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 458756 від 05 серпня 

2014 року та Акт узгодження спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу 

університету, затверджений Міністерством освіти і науки України від 

11 грудня 2015 року.  

Університет має у своєму складі юридичний факультет, 6 кафедр, з 

яких випускові кафедра психології і кафедра економіки та менеджменту 

туристичної діяльності діють як окремі структурні підрозділи. Кафедра 

соціально-гуманітарних дисциплін є загальноуніверситетською. 

В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 

денною і заочною формами навчання за 3 напрямами підготовки: 6.030102 

«Психологія», 6.030401 «Правознавство» та 6.140103 «Туризм», 

2 спеціальностями: 7.03010201 «Психологія» і 7.03040101 «Правознавство», 

8.03010201 «Психологія» і 8.03040101 «Правознавство». 

Науково-педагогічний склад кафедр університету укомплектований 

висококваліфікованими фахівцями: докторами наук (професорами) та 

кандидатами наук (доцентами), більшість з яких – штатні працівники. Для 

забезпечення навчального процесу університет, крім власного потужного 

науково-педагогічного потенціалу, залучав на умовах погодинної оплати 

науково-педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів та 

фахівців у відповідних галузях. 

Загальна характеристика освітньої діяльності університету станом на 

30 серпня 2016 р. наведена у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Загальна характеристика  
ВНЗП «Дніпропетровський гуманітарний університет» 

 

Кількісні 
параметри 

№ 
з/п Показники 

Денна Заочна 
1. Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів, разом: 345 265 
 у т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   
 - бакалавра 200 165 
 - спеціаліста 80 60 
 - магістра 65 40 
2. Кількість студентів, разом: 1064 
 у т.ч. за формами навчання:   
 - денна 608 - 
 - заочна - 456 
3. Кількість навчальних груп 26 28 
4. Кількість напрямів підготовки і спеціальностей, за 

якими ведеться підготовка фахівців, разом: 
8 7 

 у т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   
 - бакалавра 3 3 
 - спеціаліста 2 2 
 - магістра 3 2 
5. Кількість кафедр, разом: 6 
 З них випускових: 3 
6. Кількість факультетів разом: 1 
7. Загальні площі, які використовуються в навчальному 

процесі (кв.м.) 
12376,8 

 
 

ІІ. Організаційні заходи 

Основні напрями діяльності керівництва університету та його 
підрозділів були спрямовані на динамічний розвиток наукових досліджень, 
підтримання перспективних наукових напрямів, забезпечення 
міжнародновизнаних стандартів якості навчального процесу, високої 
конкурентоспроможності університету на регіональному та національному 
освітянських ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового 
потенціалу, виконання університетом його функцій. 

Постійна увага надавалася демократизації та оптимізації управління 
університетом в цілому та його підрозділами, розвитку студентського 
самоврядування, залученню максимально широкого кола членів колективу до 
обговорення, прийняття, реалізації управлінських рішень, контролю за їх 
виконанням. 
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Велику роль у життєдіяльності університету відіграє Наглядова рада, 
яка на протязі 2015-2016 навчального року розглядала шляхи перспективного 
розвитку університету, здійснювала громадський контроль за діяльністю 
адміністрації, забезпечувала ефективну взаємодію університету з органами 
державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними, 
виробничими, бізнесовими структурами. 

Активну роботу в забезпеченні управління університетом здійснює 
Вчена рада, в полі уваги якої постійно перебували питання вдосконалення 
організації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності наукових 
досліджень, кадрові питання тощо.  

На початку 2015-2016 навчального року у відповідності до статті 36 
Закону України «Про вищу освіту» було внесено та наказом ректора 
затверджено зміни до склад Вченої ради університету. Так до складу Вченої 
ради було введено: кандидата юридичних наук, доцента Морозову Вікторію 
Олексіївну; кандидата економічних наук Намлієва Євгена Володимировича; 
кандидата економічних наук Джинджояна Володимира Вергаровича; доктора 
економічних наук, доцента Белозубенко Володимира Станіславовича; 
кандидата економічних наук Стоян Катерину Сергіївну; кандидата 
юридичних наук Алфьорову Тетяну Миколаївну; кандидата юридичних наук 
Михайленко Дар’ю Олександрівну; голову студентської ради університету, 
студента навчальної групи П-211 Уманця Артема Володимировича та 
студентку навчальної групи П-211 Іванову Олену Андріївну. Зі складу Вченої 
ради було виведено: доктора юридичних наук, професора Тертишника 
Володимира Митрофановича; доктора психологічних наук, доцента 
Богучарову Олену Іванівну; доктора медичних наук, старшого наукового 
співробітника Охромій Галину Василівну; студентку 4 курсу Павленко Яніну 
Ігорівну; студента 3 курсу Солодченко Андрія Григоровича. 

Всього протягом 2015-2016 навчального року було проведено 13 
засідань Вченої ради, на яких розглядалися питання щодо кадрової роботи, 
навчально-виховної та методичної діяльності, правових засад діяльності та 
регламенту, наукової роботи, оптимізації структури університету, бюджетно-
фінансових питань, соціально-економічної і господарчої роботи, 
міжнародного співробітництва, рекомендувались до друку навчальні 
посібники та монографії, затверджувались положення та концепції. Слід 
підкреслити, що у 2015-2016 навчальному році Вченою радою шістьом 
співробітникам університету присуджено вчені звання: 

– професора: Деркач Лідії Миколаївні – професора кафедри 
психології; Сергієні Олені Віталіївні – професора кафедри психології; 
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– доцента: Алфьоровій Тетяні Миколаївні – доцента кафедри 
цивільно-правових дисциплін; Віхрову Володимиру Васильовичу – доцента 
кафедри кримінально-правових дисциплін; Михайленко Дар’ ї Олександрівні 
– доцента кафедри кримінально-правових дисциплін; Потіпу Миколі 
Миколайовичу – доцента кафедри цивільно-правових дисциплін. 

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 2015 року на конференції трудового колективу університету 
був розглянутий і схвалений План основних організаційних та практичних 
заходів Дніпропетровського гуманітарного університету на 2015-2016 
навчальний рік (далі – План заходів). 

У відповідності до Плану заходів в університеті були здійснені 
наступні заходи: 

1. Розроблені та затверджені: 
– план заходів щодо забезпечення діяльності університету у 

відповідності до нової редакції Закону України «Про вищу освіту»; 
– 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; 
– графік щорічних відпусток співробітників університету на 2016 рік 

та інші плануючі документи. 
2. Підготовлені та подані до Міністерства освіти і науки України 

матеріали щодо започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 
242 Туризм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

На засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
від 08 липня 2016 року (протокол № 11/1) прийнято позитивне рішення щодо 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, а саме 
започаткування у ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» 
освітньої діяльності за спеціальністю 242 Туризм за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 30 осіб (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 12 липня 2016 року № 1405л). 
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3. Проведені урочисті заходи, присвячені: 
– початку нового навчального року «День знань»; 
– посвяті у студенти; 
– дню туризму, юриста, психолога; 
– дню української писемності та мови; 
– Всеукраїнському дню студента; 
– Міжнародному жіночому дню; 
– дню науки. 
4. Організовано забезпечення проходження практики студентами 

денної та заочної форм навчання (підготовлено 8 наказів про організацію та 
закріплення керівників практики). 

5. Підготовлені статистичні звіти за формою 2-3 нк та звіт про видані 
документи про вищу освіту. 

6. Здійснено випуск 144 бакалаврів та 93 спеціалістів. Видано 237 
дипломів, з яких 33 – з відзнакою. 

7. Проведено набір студентів на напрями підготовки та спеціальності. 
В цілому, слід зазначити, що заплановані організаційні заходи у 2015-

2016 навчальному році були виконані. 

 

ІІІ. Навчально-методична робота 

У 2015-2016 навчальному році навчально-методична робота 
проводилась відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про мови», 
Положення про організацію освітнього процесу у ВНПЗ «Дніпропетровський 
гуманітарний університет», Положення про порядок створення та 
організацію роботи Екзаменаційної комісії у ВНПЗ «Дніпропетровський 
гуманітарний університет» та інших нормативних документів, які регулюють 
навчальний процес. 

Головними напрямками діяльності в навчальному році були: 
– організація навчального процесу з метою забезпечення якісного 

рівня підготовки фахівців на рівні державних стандартів освіти напрямів 
підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється освітня діяльність в 
університеті; 

– здійснення запланованих заходів, що дало змогу успішно завершити 
2015-2016 навчальний рік. 

Навчально-методичним відділом розроблені та затверджені всі 
необхідні плануючі документи: план розподілу навчального навантаження 
науково-педагогічних працівників університету, робочі навчальні плани, 



 7 

розклади навчальних занять та навчально-екзаменаційних сесій, розклади 
проведення семестрових заліків та екзаменів денної і заочної форм навчання, 
розклади атестації тощо. 

Протягом 2015-2016 навчального року підготовлено 259 наказів з 
особового складу студентів та організації навчально-методичної роботи 
(близько 180 наказів щодо руху студентського контингенту та зміни 
прізвища, 11 наказів про допуск студентів до атестації, 5 наказів про 
створення та організацію роботи Екзаменаційних комісій, 42 накази про 
підведення підсумків заліково-екзаменаційних сесій заочної форми навчання, 
2 накази про затвердження тем випускних кваліфікаційних робіт та 
призначення наукових керівників, 8 наказів щодо організації практик, 
11 наказів про випуск студентів тощо). 

Протягом навчального року навчально-методичним відділом складено 
193 розклади для денної форми та заочної форм навчання. 

У 2016 році зараховано на навчання 512* студентів. Загальний 
ліцензований обсяг набору становить 610 осіб без урахування зарахування на 
вакантні місця, з них 365 – за програмою підготовки бакалавра, 140 – 
спеціаліста, 105 – магістра. 

Таким чином, на 30 серпня 2016 року університет здійснив набір на 
навчання студентів у обсязі 83,9% (у 2015 році – 54,5%) ліцензованого 
обсягу. Інформація  щодо зарахування на навчання у 2016 році зазначена у 
таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Інформація щодо зарахування на навчання у 2016 році 
 

 

Кількість студентів 
ступінь 
бакалавра 

ОКР 
спеціаліста 

ступінь 
магістра 

На старші 
курси 

Напрям 
підготовки, 
спеціальність 

 
 
 Д

ен
на

 
ф
ор
м
а 

За
оч
на

 
ф
ор
м
а 

Д
ен
на

 
ф
ор
м
а 

За
оч
на

 
ф
ор
м
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Д
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на

 
ф
ор
м
а 

За
оч
на

 
ф
ор
м
а 

Д
ен
на

 
ф
ор
м
а 

За
оч
на

 
ф
ор
м
а 

Правознавство 60 * 50 50 25 25 27 32 
Психологія 55 * 29 10 25 - 3 32 
Туризм 50 * - - 12 15 7 5 
Всього 165 * 79 60 62 40 37 69 

* – зарахування на І курс заочної форми навчання відбудеться у 

термін до 15 вересня 2016 року. 
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Кількість зарахованих на навчання студентів у порівнянні з 2015 
роком збільшилася на 196 осіб (без урахування вступників на І курс заочної 
форми навчання). 

У 3,37 рази збільшилися показники зарахування на І курс денної 
форми навчання для здобуття ступеня бакалавра – 165 осіб (у 2015 році – 49). 
Планується також збільшення показників зарахування на І курс заочної 
форми навчання для здобуття ступеня бакалавра – на 30 серпня 2016 року 
подано понад 86 заяв (у 2015 році зараховано 23 особи). Відбулося зростання 
показників зарахування на старші курси за денною та заочною формами 
навчання – 106 осіб (у 2015 році – 69). Зарахування для здобуття ступеня 
магістра здійснено майже на 100% (не укомплектовано 3 вакантних місця на 
денній формі навчання за спеціальністю «Туризм»). Також майже на 100% 
зараховано на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста на денній формі навчання і 100% – на заочній формі навчання. 

Контингент студентів університету на 30 серпня 2016 року становить 
1064 особи, з них 608 – на денній формі навчання (у минулому році – 326), 
456 – на заочній формі (у минулому році – 512). 

Загальна чисельність студентів денної та заочної форм навчання 
наведена у таблицях 3, 4. 

 
Таблиця 3 

Загальна чисельність студентів денної форми навчання 
у 2015-2016 навчальному році 

 
 

Ступінь бакалавра Ступінь магістра 

Курс 1 курс 
(набір 
2016) 

2 курс 
(набір 
2015) 

3 курс 
(набір 
2014 + 
м/с 2016) 

4 курс 
(набір 
2013) 

ОКР 
спеціа-
ліст 

(набір 
2016) 

1 курс 
(набір 
2016) 

2 курс 
(набір 
2015) 

Всього 

Напрям підготовки та спеціальність «Правознавство» 
 60 19 49 36 50 25 24 263 

Напрям підготовки та спеціальність «Психологія» 
 55 19 27 24 29 25 22 201 

Напрям підготовки та спеціальність «Туризм» 

 50 15 30 37 - 12 - 144 
Всьо-
го 165 53 106 97 79 62 46 608 
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Таблиця 4 

Загальна чисельність студентів заочної форми навчання 
у 2015-2016 навчальному році 

 
 

Ступінь бакалавра 
Ступінь 
магістра 

Курс 1 курс 
(набір 
2016) 

2 курс 
(набір 
2015) 

3 курс 
(набір 
2014 + 
м/с 

2016) 

4 курс 
(набір 
2013) 

5 курс 
(набір 
2012) 

ОКР 
спеціа-
ліст 

(набір 
2016) 

1 курс 
(набір 
2016) 

2 курс 
(набір 
2015) 

Всього 

Напрям підготовки та спеціальність «Правознавство» 
 * 22 57 72 35 50 25 25 286 

Напрям підготовки та спеціальність «Психологія» 
 * 20 51 30 25 10 - - 136 

Напрям підготовки та спеціальність «Туризм» 
 * 4 12 3 - - 15 - 34 

Всьо

го * 46 120 105 60 60 40 25 456 
 

* – комплектування І курсу заочної форми навчання відбудеться у 

термін до 15 вересня 2016 року. 

 

Протягом 2015-2016 навчального року відбувся наступний рух 

контингенту студентів (таблиця 5). 

 
Таблиця 5 

Рух контингенту студентів у 2015-2016 навчальному році 
 

 

Переведено на 
іншу форму 
навчання 

Поновлено на 
навчання, 
переведено з 
інших ВНЗ 

Надано 
академічну 
відпустку 

Відраховано, 
переведено до 
інших ВНЗ 

Напрям 
підготовки, 
спеціальність 

2015/ 
2016 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2014/ 
2015 

Правознавство 38 28 13 26 - - 26 31 

Психологія 11 6 7 7 1 - 26 19 

Туризм - 1 5 1 - 1 6 6 

Всього 49 35 25 34 1 1 58 56 
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Причини відрахування студентів, які навчаються за напрямом 
(спеціальністю) «Правознавство»: 

− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість 
– 18 осіб; 

− як такого, що не з’явився на складання атестації без поважної 
причини – 1 особа; 

− за власним бажанням – 7 осіб. 
Причини відрахування студентів, які навчаються за напрямом 

(спеціальністю) «Психологія»: 

− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість 
– 16 осіб; 

− у зв’язку з переведенням до іншого ВНЗ – 4 особи; 

− за власним бажанням – 6 осіб. 
Причини відрахування студентів, які навчаються за напрямом 

підготовки «Туризм»: 

− за невиконання навчального плану та (або) фінансову заборгованість 
– 2 особи; 

− за власним бажанням – 4 особи. 
 
Здійснено замовлення на виготовлення 104 студентського квитка для 

студентів набору 2015 року та 237 дипломів для випускників 2016 року. 
 
За підсумками атестації 2016 року здійснено випуск 237 студентів, з 

них отримали: 
- диплом магістра – випуск не здійснювався у зв’язку зі збільшенням 

терміну підготовки фахівців до 1 року 6 місяців; 
- диплом спеціаліста – 93 особи; 
- диплом бакалавра – 144 особи. 
За результатами атестації захистили випускні кваліфікаційні роботи, а 

також склали комплексні атестаційні екзамени на оцінки «добре» та 
«відмінно» 218 осіб (92%). Склали комплексний атестаційний екзамен або 
захистили випускні кваліфікаційні роботи на «відмінно» 73 особи (30,8%), з 
них дипломи з відзнакою отримали 33 особи (13,9% випускників). 

Один студент не з’явився на складання атестації. 
Інформація щодо виданих дипломів наведена у таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Інформація щодо виданих дипломів у 2015-2016 навчальному році 
 

Видано дипломів № 
з/п 

Напрям підготовки (спеціальність) 
Всього З відзнакою 

 Освітньо-кваліфікаційного рівень «магістр» 
 спеціальність «Правознавство» - - 
 спеціальність «Психологія» - - 
 Освітньо-кваліфікаційного рівень «спеціаліст» 
 спеціальність «Правознавство» 74 12 
 спеціальність «Психологія» 19 - 
 Освітньо-кваліфікаційного рівень «бакалавр» 
 напрям підготовки «Правознавство» 74 8 
 напрям підготовки «Психологія» 54 8 
 напрям підготовки «Туризм» 16 5 
 Всього 237 33 

 

Згідно Плану заходів та графіку навчального процесу організовано 
проведення екзаменаційних сесій, їх методичне забезпечення з урахуванням 
вимог Міністерства освіти і науки України, контроль перебігу та аналіз 
результатів, підведення підсумків у навчальних групах, на курсах, 
факультетах. Підготовлені відповідні накази щодо підсумків сесій. 

Протягом 2015-2016 навчального року відбулися 32 заліково-
екзаменаційні сесії у студентів денної форми навчання і 42 навчально-
екзаменаційні сесії у студентів заочної форми навчання. Результати 
складання екзаменаційних сесій зазначені у таблиці 7. 

 

Таблиця 7 

Результати складання екзаменаційних сесій у 2015-2016 навчальному році 
 

Успішність Якість Середній бал 
№ 
з/п 

Напрям підготовки / 
спеціальність 2015-

2016 
2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

Денна форма навчання 
1. Правознавство 98,1 100 81,6 79,6 78 80 
2. Психологія 94,9 100 84,5 79,4 77 81 
3. Туризм 95,0 99,8 69,5 82,4 75 83 

Заочна форма навчання 
4. Правознавство 98,6 100 85,1 81,4 77 78 
5. Психологія 90,9 100 83,2 91,6 74 82 
6. Туризм - - - - - - 
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Аналізуючи показники результатів складання екзаменів студентами 
слід зауважити, що показники успішності у порівнянні з минулим роком 
значно не змінилися – на всіх формах навчання за всіма напрямами та 
спеціальностями незначне зменшення показників успішності – на 1,4–5,1%, 
за виключенням заочної форми навчання напряму підготовки (спеціальності) 
«Психологія», де зниження показника успішності складає 9,1%. Показники 
якості знань зросли на 2,0–5,1 %, за виключенням денної форми навчання 
напряму підготовки (спеціальності) «Туризм», де відбулося зниження на 
12,9%, та заочної форми навчання напряму підготовки (спеціальності) 
«Психологія» – зниження на 8,4%. Але загальні показники успішності та 
якості навчання як за напрямами навчання (спеціальностями), так і в цілому 
по університету відповідають вимогам МОН України. 

Найкращі показники виявили студенти з дисциплін «Основи 
римського приватного права» (викл. Алфьорова Т.М.: успішність – 100%, 
якість знань – 83,3%, середній бал – 81), «Сімейне право» (викл. Потіп М.М.: 
успішність – 100%, якість знань – 83,3%, середній бал – 80), «Цивільно-
процесуальне право» (викл. Мінка П.Я., Татарінов В.І.: успішність – 100%, 
якість знань – 82,6%, середній бал – 79), «Юридична психологія» (викл. 
Михайленко Д.О., Колесніков О.І.: успішність – 96,9%, якість знань – 96,9%, 
середній бал – 76), «Актуальні проблеми теорії держави і права» (викл. 
Макушев П.В.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 83), 
«Філософія та соціологія права» (викл. Торяник В.М.: успішність – 100%, 
якість знань – 100%, середній бал – 83), «Філософія» (викл. Марасюк С.С.: 
успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 83), 
«Експериментальна психологія» (викл. Шевяков О.В.: успішність – 100%, 
якість знань – 100%, середній бал – 84), «Психологічний спецпрактикум за 
спеціалізаціями» (викл. Тарасевич І.Ю.: успішність – 100%, якість знань – 
100%, середній бал – 82), «Нейропсихологія» (викл. Сергієні О.В.: успішність 
– 100%, якість знань – 100%, середній бал – 77), «Охорона праці в галузі» 
(викл. Хмель-Дунай Г.М.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній 
бал – 77), «Психологія ведення ділових переговорів» (викл. Реуцький М.В.: 
успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 77), «Когнітивна 
психологія» (викл. Деркач Л.М.: успішність – 100%, якість знань – 100%, 
середній бал – 84), «Рекреаційні комплекси світу» (викл. Чередніченко О.М., 
Ісмайлова І.І.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 82), 
«Основи міжнародного туризму» (викл. Стоян К.С.: успішність – 100%, якість 
знань – 82,4%, середній бал – 82), «Організація екскурсійних послуг» (викл. 
Намлієв Є.В.: успішність – 100%, якість знань – 100%, середній бал – 89). 
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Недостатні показники виявили студенти з дисциплін «Історія 
української культури» (група Т-211, викл. Аврахова Л.В.: успішність – 100%, 
якість знань – 36,0%, середній бал – 69), «Інформаційні системи і технології в 
туризмі» (група Т-211, викл. Бердо Р.С.: успішність – 88,5 %, якість знань – 
34,6 %, середній бал – 63), «Право» (група Т-211, викл. Рибіцький С.Б.: 
успішність – 96,2%, якість знань – 30,8%, середній бал – 68), 
«Психодіагностика» (група П-421, викл. Лисиця М.В.: успішність – 53,3%, 
якість знань – 53,3%, середній бал – 45). 

Проректором за навчальної роботи спільно з навчально-методичним 
відділом здійснювався контроль та аналіз виконання науково-педагогічним 
складом університету плану навчального навантаження та індивідуальних 
планів роботи. 

Аналіз звітів науково-педагогічних працівників показав, що у 2015-
2016 навчальному році заплановано 28908 годин навчального навантаження, 
фактично виконано 29283 годин. Причиною перевиконання навчального 
навантаження науково-педагогічними працівниками (375 годин – 1,28%) є 
збільшення навантаження на 4 курсі денної форми навчання напряму 
підготовки «Правознавство» (в ІІ семестрі заняття проводилися у двох 
навчальних групах у зв’язку з переведенням студентів на денну форму 
навчання). 

Суттєве перевиконання навчального навантаження спостерігається на 
кафедрі цивільно-правових дисциплін (265 годин за рахунок збільшення 
кількості студентів, які виконували випускні кваліфікаційні роботи, та 
збільшення навантаження на 4 курсі денної форми навчання), а суттєве 
недовиконання – на кафедрі психології (228 годин за рахунок зменшення 
кількості студентів, яким було заплановано виконання випускних 
кваліфікаційних робіт). 

Перевиконали навчальне навантаження більш ніж на 75 годин 
науково-педагогічні працівники: Макаренко Є.І. – 123 год., Рибіцький С.Б. – 
106 год., Потіп М.М. – 410 год., Алфьорова Т.М. – 320 год., Шевяков О.В. – 
209 год., Сергієні О.В. – 89 год., Стоян К.С. – 210 год., Юдіна О.І. – 245 год., 
Ісмайлова І.І. – 110 год. 

Суттєво недовиконали навчальне навантаження Блінова Г.О. – 523 
год. (декретна відпустка), Пріснякова Л.М. – 101 год. (зменшення кількості 
студентів, яким було заплановано керівництво випускними кваліфікаційними 
роботами), Прядко Н.В. – 239 год. (зменшення кількості студентів, яким було 
заплановано керівництво випускними кваліфікаційними роботами, 63 год. 
перерозподілені на Шевякова О.В.), Дубов С.М. – 183 год. (години передані 
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Бердо Р.С., яка почала працювати у ІІ семестрі), Джинджоян В.В. – 126 год. 
(перерозподілені на Самойленко А.О.), Чередніченко О.М. – 117 год. 
(перерозподілені на Ісмайлову І.І.), Самойленко А.О. – 100 год. 
(перерозподілені на Стоян К.С., Юдіну О.І.). З інших причин фактів 
суттєвого недовиконання навантаження не було. 

Показники виконання навчального навантаження науково-
педагогічними працівниками кафедр університету у 2015-2016 навчальному 
році наведені у таблиці 8. 

Таблиця 8 
 

Показники виконання навчального навантаження науково-педагогічними 

працівниками у 2015-2016 навчальному році 
 

№ 
з/п 

П.І.Б. науково-педагогічного 
працівника 

Заплановано, 
год. 

Фактично 
виконано, год. 

Різниця, 
год. 

Кафедра кримінально-правових дисциплін 
1. Макаренко Є.І. 556 679 +123 
2. Колесніков О.І. 562 614 +52 
3. Негодченко О.В. 183 256 +73 
4. Недов С.Л. 707 677 -30 
5. Михайленко Д.О. 532 456 -76 
6. Шиян А.Г. 649 559 -90 
7. Фалько В.І.  704 605 -99 
8 Олійников Г.В. ** 90 90 0 
 По кафедрі: 3983 3936 -47 

Кафедра загально-правових дисциплін 
1. Торяник В.М. 790 735 -55 
2. Макушев П.В 757 747 -10 
3. Морозова В.О. 635 693 +58 
4. Лабенська Л.Л. * 822 785 -37 
5. Хрідочкін А.В. * 845 879 +34 
6. Рибіцький С.Б. 769 875 +106 
7. Мовчан О.Г. 36 36 0 
 По кафедрі: 4654 4750 +96 

Кафедра цивільно-правових дисциплін 
1. Блінова Г.О. * 876 353 -523 
2. Мінка П.Я. 259 259 0 
3. Потіп М.М. * 895 1305 +410 
4. Алфьорова Т.М. * 904 1224 +320 
5. Татарінов В.І. * 803 861 +58 
 По кафедрі: 3737 4002 +265 
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№ 
з/п 

П.І.Б. науково-педагогічного 
працівника 

Заплановано, 
год. 

Фактично 
виконано, год. 

Різниця, 
год. 

Кафедра психології 
1. Шевяков О.В. 768 977 +209 
2. Деркач Л.М. 771 698 -73 
3. Сергієні О.В. 740 829 +89 
4. Пріснякова Л.М. 721 620 -101 
5. Реуцький М.В. 730 677 -53 
6. Чугай А.О. 729 667 -62 
7. Тарасевич І.Ю. 538 586 +48 
8. Демчук Т.П. 731 739 +8 
9. Лисиця М.В. 749 695 -54 
10. Прядко Н.В. 637 398 -239 
 По кафедрі: 7114 6886 -228 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 
1. Іванський Р.Д. * 850 890 +40 
2. Марасюк С.С. * 980 994 +14 
3. Аврахова Л.В. 469 465 -4 
4. Неженець Е.В. 291 284 -7 
5. Хмель-Дунай Г.М. 692 747 +55 
6. Заяць Л.Г. 735 735 0 
7. Дубов С.М. ** 599 416 -183 
8. Бердо Р.С. ** 0 219 +219 
9. Ларіонова Т.В. 709 706 -3 
 По кафедрі: 5325 5456 +131 

Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності 
1. Джинджоян В.В. 816 690 -126 
2. Білозубенко В.С. 338 340 +2 
3. Сардак С.Е. 152 100 -52 
4. Намлієв Є.В. 472 458 -14 
5. Стоян К.С. 439 649 +210 
6. Чередніченко О.М. 410 293 -117 
7. Юдіна О.І. 406 651 +245 
8. Курінний В.О. 36 36 0 
9. Ісмайлова І.І. 495 605 +110 
10. Самойленко А.О. 531 431 -100 
 По кафедрі: 4095 4253 +158 
 Всього по університету: 28908 29283 +375 

 

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

 

Навчально-методичним відділом здійснювався контроль та аналіз 
дотримання науково-педагогічними працівниками трудової та виконавчої 
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дисципліни, графіків педагогічного контролю, взаємовідвідувань, стану 
навчально-методичного забезпечення. 

Інформація щодо здійснення педагогічних контролів, взаємовідвідувань, 
проведення відкритих та показових занять у 2015-2016 навчальному році 
наведена у таблиці 9. 

Таблиця 9 
 

Інформація щодо здійснення педагогічних контролів,  
взаємовідвідувань, проведення відкритих та показових занять  

у 2015-2016 навчальному році 
 

Вид контролю або заняття 
педагогічні 
контролі 

взаємовід-
відування 

відкриті 
заняття 

показові 
заняття 

№ 
з/п 

Підрозділ 

за
пл
ан
ов
ан
о 

пр
ов
ед
ен
о 

за
пл
ан
ов
ан
о 

пр
ов
ед
ен
о 

за
пл
ан
ов
ан
о 

пр
ов
ед
ен
о 

за
пл
ан
ов
ан
о 

пр
ов
ед
ен
о 

1 
Кафедра кримінально-правових 
дисциплін 

12 12 21 21 - - - - 

2 
Кафедра загальноправових 
дисциплін 

36 36 46 40 - - - - 

3 
Кафедра цивільно-правових 
дисциплін 

11 10 17 15 - - - - 

4 Кафедра психології 15 15 15 15 6 6 2 2 

5 
Кафедра економіки та 
менеджменту туристичної 
діяльності 

17 17 17 17 2 2 1 1 

6 
Кафедра соціально-гуманітарних 
дисциплін 

4 4 8 10 1 1 1 1 

 Всього 95 94 124 118 9 9 4 4 
 

Станом на 31.08.2016 р. книжковий фонд бібліотеки нараховує 25580 
примірника, з них юридичної літератури – 11442 одиниць (44,7%), психології 
– 6649 (26%),  туризму – 1190 ( 4,7 %), економічної літератури – 1960 (7,6%), 
соціально-гуманітарної – 4339 прим. (17%).  

Видання українською мовою – 22846 прим. (89,3%), іноземною – 2734 
(10,7%). 

Бібліотека одержує 15 найменувань періодичних видань, а також 
наукові фахові видання: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету» (Одеса), «Науковий вісник Ужгородського національного 
університету», «Юридичний науковий електронний журнал» Запорізького 
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національного університету, «Юридичний вісник» Одеської юридичної 
академії, «Юридична наука» Національної академії управління, «Фінансове 
право» Національного університету ДПС України, «Вісник 
Дніпропетровського національного університету. Педагогіка і психологія», 
«Вісник Миколаївського національного університету. Психологія», «Вісник 
Харківського педагогічного університету ім. Г. Сковороди. Серія 
«Психологія», «Наука і освіта. Серія «Психологія»  Одеського національного 
університету, «Соціальні технології» Запорізького  класичного  приватного 
університету); «Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. 
Серія: економіка, право, політологія, туризм», «Географія і туризм» 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Вісник 
національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 
«Актуальні проблеми економіки», «Вісник Донецького інституту 
туристичного бізнесу», «Вісник Київського національного торговельно-
економічного університету», «Економічна стратегія і перспективи розвитку 
сфери торгівлі та послуг», «Управління проектами, системний аналіз і 
логістика». 

В цілому навчальні дисципліни забезпечені літературою. Не вистачає 
підручників з дисциплін: «Методологія сучасного правознавства», 
«Актуальні проблеми теорії держави і права», «Актуальні проблеми 
конкурентного права», «Актуальні проблеми корпоративного права», 
«Актуальні проблеми міграційного права», «Конституційний процес», 
«Теорія правозастосування», «Реабілітаційна психологія», «Філософія 
психології», «Туризмологія», «Управління проектами в туризмі», «Державне 
та регіональне управління туризмом», «Управління розвитком туризму». 

В випадку відсутності підручників студенти користуються 
електронними носіями (лекціями викладачів, електронними підручниками). 

Протягом навчального року організовано роботу щодо оновлення 
науково-педагогічними працівниками кафедр методичного забезпечення 
дисциплін. 

Слід зазначити, що майже 100% дисциплін забезпечені необхідними 
методичними матеріалами. Кафедрою економіки та менеджменту 
туристичної діяльності підготовлено навчально-методичні комплекси для 
викладання навчальних курсів студентам, які у 2016 році вступили на 
навчання і з 2016-2017 н.р. здобуватимуть освітній ступінь магістра за 
спеціальністю 242 Туризм. 
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Потрібно активізувати роботу науково-педагогічних працівників у 
напряму підготовки навчальних посібників для осіб, які здобувають освітній 
ступінь магістра. 

Кафедрами розроблені засоби унаочнення, у тому числі підготовлені 
презентації до навчальних дисциплін. Інформація щодо наявних презентацій 
до навчальних дисциплін відображена у таблиці 10. 

 

Таблиця 10 
 

Інформація щодо наявних презентацій до навчальних дисциплін 
 

Підготовлено презентацій до 

№ 
з/п 

Підрозділ 
лекцій 

семі-

нарських 

занять 

практич-

них 

занять 

1 
Кафедра соціально-гуманітарних 
дисциплін 

8 - 3 

2 Юридичний факультет 226 53 42 

3 Факультет психології 404 366 287 

4 
Економіки та менеджменту туристичної 
діяльності 

10 10 - 

 Всього 648 429 332 
 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що у 2015-2016 навчальному році 
заплановані заходи з організації навчально-методичної роботи, в цілому, 
виконані. Показники успішності та якості знань студентів відповідають 
встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України. 
 
 

ІV. Кадрова та виховна робота 

У 2015-2016 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 підрозділу кадрового забезпечення. 

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. 
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Протягом навчального року відбулися наступні зміни в штатному 
розписі університету. 

Прийнято 9 працівників, з них – 8 науково-педагогічних працівників: 
Білозубенко Володимир Станіславович, доктор економічних наук, 

доцент – на посаду завідувача кафедри економіки та менеджменту 
туристичної діяльності; 

Сардак Сергій Едуардович, доктор економічних наук, доцент – на 
посаду професора кафедри економіки та менеджменту туристичної 
діяльності (на 0,5 ставки за зовнішнім сумісництвом); 

Корнєєв Максим Валерійович, доктор економічних наук, доцент – на 
посаду доцента кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності (з 
погодинною оплатою праці за зовнішнім сумісництвом); 

Олійников Георгій Вікторович, кандидат медичних наук, доцент – на 
посаду доцента кафедри кримінально-правових дисциплін (з погодинною 
оплатою праці за зовнішнім сумісництвом); 

Аврахова Лаура Вікторівна, кандидат філософських наук – на посаду 
доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (0,5 ставки); 

Бердо Ріма Сергіївна – на посаду викладача кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін (з погодинною оплатою праці за зовнішнім 
сумісництвом); 

Костенко Ольга Володимирівна – на посаду викладача кафедри 
загально-правових дисциплін (0,25 ставки); 

Міськевич Анна Володимирівна – на посаду викладача кафедри 
загально-правових дисциплін (0,25 ставки); 

Намлієва Юлія Іванівна – на посаду адміністратора бази ЄДЕБО. 
Звільнилися з займаних посад або не укладено з працівниками новий 

контракт – 6 штатних осіб, з них 4 науково-педагогічних працівників: 
Білозубенко Володимир Станіславович – завідувач кафедри економіки 

та менеджменту туристичної діяльності; 
Костенко Ольга Володимирівна – викладач кафедри загально-

правових дисциплін; 
Міськевич Анна Володимирівна – викладач кафедри загально-

правових дисциплін; 
Мовчун Олег Геннадійович – викладач кафедри загально-правових 

дисциплін; 
Дубина Юлія Володимирівна – методист навчально-методичного 

відділу; 
Зайцев Дмитро Іванович – спеціаліст профорієнтації та 
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працевлаштування випускників. 
На виконання наказу ректора університету від 08.06.2016 № 22-02 КЗ 

проведено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників кафедр. 

Прийняті на посади і будуть забезпечувати навчальний процес на 
кафедрах університету 3 особи: 

Бердо Ріма Сергіївна – викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін; 

Кучма Костянтин Сергійович – викладач кафедри загально-правових 
дисциплін; 

Чухлебов Ігор Олександрович – викладач загально-правових 
дисциплін. 

Укладено контракти на новий термін з 9 науково-педагогічними 
працівниками: 

Шевяков Олексій Володимирович – завідувач кафедри психології, 
доктор психологічних наук, професор; 

Макаренко Євген Іванович – завідувач кафедри кримінально-правових 
дисциплін, кандидат юридичних наук, професор; 

Пріснякова Людмила Макарівна – професор кафедри психології, 
кандидат психологічних наук, доцент; 

Деркач Лідія Миколаївна – професор кафедри психології, доктор 
психологічних наук, професор; 

Недов Сергій Леонідович – професор кафедри  кримінально-правових 
дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент; 

Лабенська Лілія Леонідівна – доцент кафедри загально-правових 
дисциплін,  кандидат юридичних наук, доцент; 

Чугай Анатолій Олександрович – доцент кафедри психології, 
кандидат технічних наук, доцент; 

Татарінов Віктор Іванович – старший викладач кафедри цивільно-
правових дисциплін; 

Колесніков Олександр Іванович – старший викладач кафедри 
кримінально-правових дисциплін. 

В період  з 1 вересня 2015 року по теперішній час заохочено: 
2 співробітників грошовими преміями (Дубов С.М., Блінова Г.О); 
8 співробітників грамотами університету (Деркач Л.М., Сергієні О. В., 

Пріснякова Л.М., Алфьорова Т.М., Хмель-Дунай Г.М., Хрідочкін А.В., 
Юдіна О.І., Самойленко А.О.); 

7 співробітників подякою ректора університету (Іванський Р.Д., 
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Шевяков О.В., Намлів Є.В., Чугай А.О., Реуцький М.В., Демчук Т.П., 
Лисиця М.В.). 

З нагоди відзначення Всеукраїнського дня психолога: 
10 студентам вручені Похвальні грамоти (Потока Т.В., Тумайова А.А., 

Янчук Є.В., Березовська А.Ю., Ващенко Є.І., Лазуткіна Т.П., Мокієнко І.О., 
Пономаренко А.І., Кононенко К.С., Братчікова Ю.К.); 

3 студенти  отримали Подяки за активну участь у громадському житті 
університету (Іванова О.А., Уманець А.В., Кірсанова І.В.); 

6 студентів занесено на Дошку «Відмінники навчання» (Билиба Е.Г., 
Гончарова Є.П., Тищенко А.О., Гунченко Я.В., Шапрунова Н.С., 
Ткаченко Н.О.); 

За результатами загальноуніверситетського конкурсу есе на тему «Що 
для мене патріотизм і любов до Батьківщини?» нагороджено 6 студентів: 

– дипломом за І місце (Лукомський А.О., Братчікова Ю.К.); 
– дипломом за ІІ місце (Руденко І.О., Кузнецов А.О.); 
– дипломом за ІІІ місце (Гончарова Є.П., Куцевол В.О.). 
З нагоди урочистостей, присвячених врученню дипломів фахівців за 

відмінні успіхи у навчанні, ініціативу та старанність, зразкову поведінку, 
відповідальність, працьовитість та порядність 10 студентам університету 
вручені Похвальні грамоти (Деліта А.О., Пасічник О.Ю., Ровнягіна Д.О., 
Гамагін О.К., Дьоміна А.А., Петров Д.А., Жибак М.Ю., Бенера Н.А., 
Братчікова Ю.К., Зима Л.О., Камінська Я.В., Потока Т.В., Ткаченко Н.О., 
Тумайова А.А., Янчук Є.В., Воскобойник М.О., Коломієць К.Ю., Пікуш А.Г., 
Рудіченко І.А). 

У 2015-2016 навчальному році у напряму соціально-виховної роботи 
були проведені наступні заходи. 

Розроблені і затверджені:  
– Концепція виховної роботи університету на 2015-2020 рр.; 
– План патріотичного виховання молоді; 
– План з протидії проявам сепаратизму; 
– План виховної роботи. 
Затверджені куратори навчальних груп денної форми навчання. 
11 вересня 2015 року відбулася зустріч студентів-психологів 

Дніпропетровського гуманітарного університету та психологічних 
факультетів Дніпропетровська з відомим американським психологом Отисом 
Тейлором – провідним фахівцем із роботи з залежною поведінкою та 
наслідками посттравматичних стресових розладів, у тому числі – серед 
ветеранів АТО, а 22 вересня 2015 року – зустріч з військовим психологом, 
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провідним фахівцем із психологічного впливу та маніпуляцій особистістю 
Петуховим Володимиром Едуардовичем. 

28 вересня 2015 року проректор з виховної, профорієнтаційної роботи 
та зовнішніх зв’язків Євген Намлієв та голова Студентської ради 
університету Артем Уманець взяли участь у організаційно-координаційній 
нараді з організаторами проекту «СКАЖИ СВОЄ СЛОВО!», мета якого – 
підвищення рівня обізнаності молоді щодо децентралізації, місцевих виборів 
та реальної громадянської (молодіжної) участі. За наслідками наради в 
університеті організовано виставку «Кожен має право знати свої права», яка 
відбулася 07 жовтня 2015 року. 

У грудні 2015 року проведено конференцію студентів навчального 
закладу, на якій шляхом голосування обрано Голову студентської ради 
університету – студентку 3 курсу напряму підготовки «Туризм» Прокопенко 
Анастасію. 

З нагоди Дня юриста України 8 жовтня 2015 року в університеті 
відбувся традиційний Брейн-ринг «Знавців Кримінального процесуального 
права», в якому взяли участь студенти юридичних факультетів вишів нашого 
міста: Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
Національного гірничого університету, Університету митної справи та 
фінансів, Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля та 
Дніпропетровського гуманітарного університету. Наша команда в черговий 
раз виявила високий рівень підготовки і, у підсумку, виборола перше місце. 

11 листопада 2015 року відбувся захід, присвячений Дню української 
писемності та мови під керівництвом доцента кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Аврахової Л. В., в якому взяли участь студенти-
першокурсники денного відділення усіх напрямів підготовки. Було 
організовано тематичну виставку, де глядачі мали змогу милуватися 
вишитими рушниками, розписаними тарілками, українськими національними 
костюмами. 

4 грудня 2015 року у актовій залі університету відбулося урочисте 
відкриття виставки «С Любовью, о Любви и Мире». Роботи Ольги Шпак 
презентувалися у поєднанні з музично-поетичними композиціями та 
включали в своїй основі «Три кроки»: крок до себе, крок до родини та крок 
до людей. 

У березні 2016 року в університеті відбулися спортивні змагання: «А 
нумо, дівчата», присвячені Міжнародному жіночому дню. 19 квітня 2016 
року в університеті відбулися спортивні змагання «А нумо, хлопці», 
присвячені Всеукраїнському дню психолога (організатор – Заєць Л.Г.). 
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Спортивні свята зібрали студентів всіх факультетів і спеціальностей 
підготовки університету. У підсумку перше місце зайняли команда дівчат 
напряму підготовки «Туризм», на другу сходинку піднялися представниці 
напряму підготовки «Правознавство», третє місце посіла команда дівчат, які 
навчаються за напрямом підготовки «Психологія». Серед хлопців кращими 
стали студенти напряму підготовки «Туризм», на другу сходинку піднялися 
студенти напряму підготовки «Правознавство», третє місце дісталося 
студентам, що навчаються за напрямом підготовки «Психологія». 

Крім того, студент спеціальності «Правознавство» Петров Денис 
встановив абсолютний рекорд університету у силовій вправі «жим лежачи» – 
155 кг, а 22 травня 2016 року під час проведення Кубка світу з пауерліфтингу 
Денису вдалося зайняти третє місце та отримати звання майстра спорту 
України з жиму лежачи за правилами GPF. 

21 квітня 2016 року напередодні святкування Всеукраїнського дня 
психолога на базі університету відбувся черговий День професії – маленький 
фестиваль психологічної практики та сучасних технологій консультативної 
та психокорекційної роботи. Традиційно партнерами заходу стали центр 
«Студія практичної психології» та Центр практичної психології «MyPsy», 
тренери яких взяли активну участь у проведенні майстер-класів та 
демонстрації передових досягнень психологічної практики. 

Крім того, відповідно до Плану основних організаційних та 
практичних заходів Дніпропетровського гуманітарного університету на 2015-
2016 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 та проведені тематичні бесіди та виховні години зі 
студентами, заходи щодо профілактики наркоманії, алкогольної та 
тютюнової залежності, захворювання на СНІД; 

– 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 2015-2016 навчальному році 
заплановані заходи з кадрової та виховної роботи виконані. 
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V. Наукова та видавнича робота 

У 2015-2016 навчальному році науково-дослідна робота в університеті 
здійснювалася відповідно до плану НДР університету, факультетів та 
індивідуальних планів науково-педагогічних працівників. 

У відповідності до Плану науково-дослідної роботи університету 
заплановано протягом 2015 та 2016 років підготувати 6 монографій, 8 
навчальних посібників та підручників. За звітний період науково-
педагогічними працівниками кафедр підготовлено та видано 6 монографій, 
6 навчально-методичних посібників та підручників, 1 словник-довідник, 
2 науково-практичних коментарі. 

Інформація щодо видання друкованих праць у 2015-2016 навчальному 
році наведена у таблиці 11. 

Таблиця 11 

Інформація щодо видання друкованих праць у 2015-2016 навчальному році 
 

№ 
з/п 

Вид Автор (автори) Назва Обсяг Де опубліковане чи 
видане 

Монографії 
1. Монографія Шевяков О.В. Сучасні напрямки 

психологізації 
професійної 
підготовки фахівців 

2,0 д.а. Запоріжжя, КПУ 

2. Колективна 
монографія 

Макушев П.В., 
Блінова Г.О.  
/ За заг. ред.  
В.М. Стратонова, 
Є.Л. Стрельцова 

Військові злочини: 
кримінально-правова, 
криміналістична та 
кримінологічна 
характеристика 

340 с. Херсон,  
Видавничий дім 
«Гельветика» 

3. Монографія  Макаренко Є.І. Затримання 
підозрюваних у 
вчиненні кримінальних 
правопорушень: 
проблеми теорії, 
законодавства та 
практики його 
застосування в Україні 

480 с. Дніпропетровськ, 
Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет, 2016 

4. Монографія Глуховеря В.А., 
Негодченко О.В. 

Адміністративно-
правовий захист 
суспільних відносин в 
сфері обігу інформації 
з обмеженим доступом 
в Україні 

 Дніпропетровськ, 
ДДУВС, 2016 

5. Монографія Лясковець О.В., 
Макушев П.В. 

Позитивістська 
парадигма в 
українській юридичній 
думці ХІХ – початку 
ХХ сторіччя 

176 с. Дніпропетровськ, 
Середняк Т.К., 
ДГУ, 2015 
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№ 
з/п 

Вид Автор (автори) Назва Обсяг Де опубліковане чи 
видане 

6. Монографія Сардак С.Е. Пріоритетні напрями 
та важелі розкриття 
соціально-
економічного 
потенціалу держави в 
умовах глобалізації 

510 с. Дніпропетровськ: 
«Інновація» 

Навчальні посібники та підручники 
1. Навчальний 

посібник 
Шевяков О.В., 
Крупський О.П. 
Євдокимова Н.О. 

Психологія туризму 15 д.а. Дніпропетровськ, 
ТОВ «Ліра», 2015 

2. Навчальний 
посібник 

Алфьорова Т.М. / 
Керівник авт. кол. 
к.ю.н. Т.М.Лежнєва 

Практикум з 
навчальної дисципліни 
«Трудове право» 

185 с. Дніпропетровськ, 
ДДУВС, 2015 

3. Навчальний 
посібник 

Негодченко О.В., 
Торяник В.М., 
Макушев П.В. 

Правове регулювання 
туристичної 
діяльності» 

234 с. Дніпропетровськ, 
ДДУВС, 2016 

4. Навчальний 
посібник 

Макушев П.В., 
Чукаєва В.О. 

Теорія держави і права 
(посібник з підготовки 
до екзамену) 

126 с. Дніпропетровськ, 
ДГУ, 2015 

5. Навчальний 
посібник 

Макушев П.В., 
Торяник В.М. 

Юридична деонтологія  168 с. Дніпропетровськ, 
ДДУВС, 2015 

6. Навчальний 
посібник 

Макаренко Є.І. Розшук і затримання 
підозрюваних у 
вчиненні злочинів 

 Дніпропетровськ, 
2016 

Інші видання 
1. Словарь-

справочник 
Макушев П.В., 
Хридочкин А.В. 

Международное право  410 с. Днепропетровск, 
2016  

2. Науково-
практичний 
коментар 

Негодченко О.В. / 
За заг. ред. 
Литвинова О.М. 

Науково-практичний 
коментар 
Кримінального 
кодексу України 

536 с. Київ, «Центр 
учбової 
літератури», 2016 

3. Науково-
практичний 
коментар 

Макушев П.В. /  
За заг. ред.  
Пєткова С.В. 

Науково-практичний 
коментар Кодексу 
України про 
кримінальні 
правопорушення 

552 с. Київ, «Центр 
учбової 
літератури», 2016 

 

 

Залишаються невиданими навчальні посібники: «Цивільне право (для 
студентів денного та заочного навчання)» (Блінова Г.О., Татарінов В.І., 
Алфьорова Т.М.), «Правове регулювання відносин власності» (Блінова Г.О., 
Татарінов В.І., Алфьорова Т.М.). 

Науково-педагогічними працівниками кафедр опубліковано 60 
наукових статей, 17 тез доповідей. Інформацію щодо публікацій наукових 
статей та підготовки тез доповідей у 2015-2016 навчальному році наведено у 
таблиці 12. 
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Таблиця 12 

Інформація щодо публікацій наукових статей та підготовки  
тез доповідей у 2015-2016 навчальному році 

 

№ 
з/п 

Кафедра 
Кількість 
наукових 
статей 

Тез 
доповідей 

1 Соціально-гуманітарних дисциплін 5  
2 Загально-правових дисциплін 25 8 
3 Кримінально-правових дисциплін 10  
4 Цивільно-правових дисциплін 11  
5 Психології 7  
6 Економіки та менеджменту туристичної діяльності 2 9 

 Всього 60 17 
 

27–28 листопада 2015 року в Дніпропетровському гуманітарному 
університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Право, 
держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі 
євроінтеграції»,  у якій взяли участь 124 представники навчальних закладів 
України, а також таких країн як Білорусь, Російська Федерація, Молдова, 
Польща, Чехія та Словаччина. Конференція пройшла в форматі жвавої 
наукової дискусії, практичні аспекти якої висвітлювали представники 
прокуратури, органів внутрішніх справ, органів юстиції, адвокатури, 
нотаріату тощо. 

12 травня 2016 року у Дніпропетровському гуманітарному 
університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 
науковців, молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми та перспективи 
сталого розвитку підприємств та регіонів України». Даний організаційний 
захід було включено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України до Плану проведення міжнародних, всеукраїнських 
науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених на 
2016 рік. Організаторами конференції виступили: Дніпропетровський 
гуманітарний університет, Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя, Український державний хіміко-технологічний 
університет, Черкаський державний технологічний університет, Луцький 
національний технічний університет, Одеський національний економічний 
університет, Ужгородський національний університет, Асоціація лідерів 
турбізнесу України, Департамент економічного розвитку Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації. Окрім представників заявлених 
співорганізаторів у конференції взяли участь й представники інших вишів: 
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Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Університету 
Державної фіскальної служби України, Дніпропетровського транспортно-
економічного коледжу та інші. 

Загалом науково-педагогічні працівники кафедр у 2015-2016 
навчальному році взяли участь у 23 наукових зібраннях – конференціях, 
симпозіумах, семінарах. Всього приймали участь 41 науково-педагогічний 
працівник – інформація подана у таблиці 13. 

Таблиця 13 

Інформація щодо участі у наукових зібраннях-конференціях,  
симпозіумах, семінарах у 2015-2016 навчальному році 

 

Кількість конференцій, 
у яких взято участь / 
кількість науково-
педагогічних 

працівників кафедри, 
що взяли участь 

№ 
з/п 

Кафедра 

ре
гі
о-

на
ль
на

 

вс
еу
кр

аї
нс
ьк
а 

м
іж
на

-
ро
дн
а 

1 Соціально-гуманітарних дисциплін 5 / 6 - / - - / - 
2 Загально-правових дисциплін 1 / 1 1 / 1 1 / 5 
3 Кримінально-правових дисциплін - / - - / - 1 / 1 
4 Цивільно-правових дисциплін 3 / 5 - / - 1 / 4 
5 Психології - / - 1 / 1 4 / 4 
6 Економіки та менеджменту туристичної д-ті - / - 1 / 6 4 / 7 

 Всього 9 / 12 3 / 8 11 / 21 
 

Протягом 2015-2016 навчального року 5 науково-педагогічних 
працівників університету захистили дисертації щодо здобуття: наукового 
ступеня доктора наук (Корнєєв М.В. – економічних); наукового ступеня 
кандидата наук (Костенко О.В. та Міскевич А.О. – юридичних, Самойленко 
А.О. – економічних, Демчук Т.П. – доктора філософії у психології 
Міжнародної академії інформаційних технологій, Білорусь). 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 2015-
2016 навчальному році наведена у таблиці 14. 
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Таблиця 14 

Інформація щодо виконання науково-педагогічними працівниками 
дисертаційних робіт у 2015-2016 навчальному році 

 

Термін 
 виконання 

 
 
 
№ 
з/п 

 
 

Прізвище, ім’я та   
по-батькові 
дисертанта 

 
Вид 
дисер-
тації 

(докт., 
канд.) 

 
Прізвище, ім’я та   
по-батькові 
наукового 
консультанта 
(керівника) 

Форма 
підготовки 
(докторан-
тура, аспі-
рантура, 
СНС, МНС, 
ініціативна)  

 
Поча-
ток 

(дата) 

 
Закін-
чення 
(дата) 

Захист дисертаційного дослідження відбувся у 2015-2016 н.р. 

1. Корнєєв М.В. д.е.н Козьменко С.М. 

Докторантура 
Української 
академії 
банківської 
справи 

2012 2016 

2. Самойленко А.О. к.е.н. Сардак С.Е. 
Аспірантура 

ДНУ 
2011 

квітень 
2016 

3. Костенко О.В. к.ю.н. Макушев П.В. 
Аспірантура 

ЗНУ 
2013 

2016 
квітень 

4. Міскевич  А.О. к.ю.н. Коломоєць Т.О. 
Аспірантура 

ЗНУ 
2013 

2016 
квітень 

5. Демчук Т.П. 
д.ф. у 
псих. 

Бочелюк В.Й. 
Аспірантура 

КПУ 
2011 2016 

Дисертаційні дослідження, що виконуються 

1. Макаренко Є.І. д.ю.н. Лукашевич В.Ф. ініціативна 2011 
листопад 

2016 

2. Макушев П.В. д.ю.н. Негодченко О.В. ініціативна 2011 
листопад 

2016 

3. Блінова Г.О. д.ю.н. Негодченко О.В. ініціативна 
січень 
2013 

2017 

4. Пріснякова Л.М. д.пс.н. Максименко С.Д. ініціативна 2012 2017 

5. Іванський Р.Д. д.флл.н. - ініціативна 2014 - 

6. Марасюк С.С. д.ф.н. - ініціативна 2014 - 

7. Хрідочкін А.В. к.ю.н. Макушев П.В. ініціативна 2013 2017 

8. Прядко Н.В. к.пс.н. Бочелюк В.Й. ініціативна 2014 - 

9. Лисиця М.В. к.пс.н. Бочелюк В.Й. Аспірантура 2014 - 

10. Мінакова К.В. к.і.н. Ромашко В.А. 
Аспірантура 

ДНУ 
2013 2016 

11. Ларіонова Т.В. к.флл.н. - ініціативна 2014 - 

 
Кафедрою психології здійснюється науково-дослідна робота в межах 

кафедральної теми «Психологічне забезпечення життєдіяльності людини», 
яку планується виконувати протягом 5 років. 
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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. 

Три співробітники кафедри економіки та менеджменту туристичної 
діяльності (Джинджоян В.В., Стоян К.С., Самойленко А.О.) пройшли 
стажування у Дніпропетровському національному університеті; старший 
викладач кафедри ЕМТД Ісмайлова І.І. пройшла 6-місячне стажування у 
Туристичній компанії «Пардус»; викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Ларіонова Т.В. пройшла підвищення кваліфікації в мовному 
центрі Interpipe тренінг “Бізнес-англійсьий” та у Компанії «Jappi Corporate»; 
декан юридичного факультету Макушев П.В. пройшов підвищення 
кваліфікації на кафедрі теорії держави та права Запорізького національного 
університету; доцент кафедри загально-правових дисциплін Хрідочкін А.В. 
пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі інтелектуальної власності 
Запорізького національного університету. 

Велика увага приділялася залученню студентів університету до 
наукової роботи, керівництву науково-дослідною роботою студентів під час 
підготовки наукових статей, тез доповідей на конференціях, участі у круглих 
столах тощо.  

В межах цієї роботи: 
– видано черговий науковий збірник «Магістерські студії», який 

містить 21 статтю студентів спеціальності «Психологія»; 
– студенти спеціальності «Психологія» брали участь у науково-

пошуковій студентській групі під керівництвом проф. Деркач Л.М.; 
– працюють наукові гуртки з загальної та соціальної психології під 

керівництвом проф. Пріснякової Л.М. та проф. Сергієні О.В., доц. Чугая А.О.; 
науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін (доц. Алфьорова 
Т.М., зав. кафедри Блінова Г.О., доц. Потіп М.М., ст. викл. Татарінов В.І.);   

– під керівництвом д.п.н. Торяника В.М. 2 студенти юридичного 
факультету опублікували наукові статті в фаховому виданні «Право і 
суспільство»; 

– до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 
здійснено написання робіт під керівництвом доц. Хрідочкіна А.В. (студент 
Єпанча М. «Правові аспекти використання інтелектуальної власності»), 
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студентами 3-4 курсів юридичного факультету під керівництвом 
Блінової Г.О., Алфьорової Т.М., Потіпа М.М., Шияна А.Г.; 

– під керівництвом доц. Хрідочкіна А.В. підготовлено 14 виступів на 
наукових конференціях студентами 1-4 курсів юридичного факультету: 
Лукомський А., Пасічник О., Ровнягіна Д., Городничий С., Назаренко Ю., 
Радченко І., Деліта А., Єпанча М., Заслонова К., Мармазюк М., Овчаренко Є., 
Солоджук Я., Переверзов І.; 

– під керівництвом проф. Макушева П.В. здійснено підготовку 
наукової статті студентом юридичного факультету Єпанча М.; 

– під керівництвом доц. Лабенської Л.Л. здійснено підготовку тез 
доповідей для участі у Міжнародній науково-студентській конференції 
3 студентами 2-го курсу юридичного факультету (Соколов О., Репан Я., 
Назаренко В.); 

– під керівництвом викл. Рибіцького С.Б. здійснено підготовку 
4 наукових статей студентами юридичного факультету Вовчук В., Репан Я., 
Лукомський А.; 

– у листопаді 2015 р. студенти напряму підготовки «Туризм» брали 
участь у міжнародному заході «Training Seminar – Simulation for a Moderm 
Community» в рамках програми ЄС та МЗС Німеччини, що підтверджено 
відповідними сертифікатами, а також приймали участь у Всеукраїнській 
науково-практичної конференції науковців, молодих вчених і студентів 
«Актуальні проблеми та перспективи сталого розвитку підприємств та 
регіонів України» (Дніпропетровськ, ДГУ); Міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції 
та інноваційного розвитку» (Дніпропетровськ, ДНУ ім. О.Гончара);   
Міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми 
соціально-економічного розвитку» (м. Чернівці); «Фінансово-економічні та 
соціальні чинники розвитку міжнародних відносин» (м. Київ); «Сталий 
розвиток територій. Проблеми та шляхи вирішення» (Дніпропетровськ: 
ДРІДУ НАДУ ); 

– у Міжвузівській науковій конференції «Право, держава та 
громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі 
євроінтеграції» взяли участь підготовлені викладачами кафедри цивільно-
правових дисциплін студенти Гамагін О., Любченко О., Пасічник О. (керівник 
Блінова Г.О.), Заслонова К. (керівник Алфьорова Т.М.); 

– з нагоди 100-річчя з дня смерті видатного австрійського слідчого і 
вченого, засновника криміналістичної науки Ганса Густава Адольфа Гросса 
підготовлено  команду «ГроссМЕНів», яка взяла участь і виборола 1-ше місце 
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в традиційній «Вікторині з криміналістики», що відбулася 17 грудня 2015 року 
в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ; 

– 13-14 травня 2016 року студенти 3-го курсу напряму підготовки 
«Правознавство» Лукомський А. та Кузнецов А. у складі команди 
«Гуманітарні підприємці», яка представляла Дніпропетровський 
гуманітарний університет, взяли участь у ХVІ Всеукраїнських змаганнях з 
господарського права та процесу ім. професора С. З. Михайліна (Донецький 
національний університет, м. Вінниця), і, у підсумку, зайняли друге місце у 
категорії «Кращий відповідач»; 

– в Івано-Франківську на олімпіаді студенти 3-го курсу напряму 
підготовки «Правознавство» Кузнецов А. та Лукомський А. зайняли шосте 
місце, а в конкурсі «Судові дебати» у м. Вінніця отримали друге місце. 

– у місті Вінниця в конкурсі «Судові дебати» студенти 3-го курсу 
напряму підготовки «Правознавство» Кузнецов А. та Лукомський А. зайняли 
друге місце. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що у 2015-2016 навчальному році 
заплановані заходи з організації наукової роботи, в цілому, виконані. 

 
 

VІ. Фінансово-господарська діяльність 
Кошторис надходжень та використання коштів Дніпропетровського 

гуманітарного університету на 2015-2016 навчальний рік затверджений 
протоколом учасників з помісячним розподілом. 

Надходження коштів за надання освітніх послуг затверджені в сумі 
6500,0 тис. грн. Фактично надійшло за навчання – 6944,9 тис. грн., що 
становить – 106,8% від планових надходжень. Також надійшло коштів за: 
відсотки банку – 25,5 тис. грн., за оренду – 8,8 тис. грн., інші надходження – 
4,3 тис. грн.  Всього надходжень за 2015-2016 навчальний  рік – 6983,5 тис. 
грн., що становить – 107,4% від планових надходжень. 

Видатки на забезпечення навчального процесу затверджені 
кошторисними призначеннями в сумі 6000,0 тис. грн. Фактично використано 
5938,3 тис. грн., що становить 99% від планових витрат. У фактичних 
видатках рахується заборгованість по заробітній платі з нарахуванням в сумі 
– 345,3 тис. грн. за минулий період. Фактично видатки зменшені на 93,2%. 

Видатки щодо забезпечення навчального процесу наведені у  
таблиці 15. 
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Таблиця 15 

Видатки щодо забезпечення навчального процесу у 2015-2016 н.р. 

 

Показники 
Сума,  
тис. грн. 

% від 
загальних 
видатків 

Заробітна плата з нарахуванням 4283,0 72,1 
Податки 126,2 2,1 
Оренда 0 0 
Комунальні послуги 263,7 4,4 
Послуги зв’язку 74,0 1,2 
Послуги банку 38,6 0,7 
Програмне забезпечення 18,7 0,3 
Реклама 53,2 0,9 
Передплатні видання 16,1 0,3 
Службові відрядження 17,4 0,3 
Юридичні послуги 60,0 1,0 
Господарські матеріли 29,9 0,5 
Канцелярські прилади 30,5 0,5 
Дипломи, сертифікати, бланки 35,4 0,6 
Комплектуючі для комп’ютерної техніки 23,6 0,4 
Придбання літератури 9,0 0,1 
Придбання техніки 68,3 1,2 
Придбання меблів 40,2 0,7 
Поточний ремонт будівлі, приміщень 22,8 0,4 
Інші (судовий збір, податок, позика, військовий 
збір) 

727,7 12,3 

Всього 5938,3 100 
 

Основні видатки на забезпечення навчального процесу (5938,3 – 601,1 
= 5337,2):  

– з/плата, податки, комунальні послуги, оренда – 4672,9 тис. грн. 
(87,5%); 

– послуги – 208,7 тис. грн. (3,9%); 
– матеріали розвитку (придбання техніки, меблів, літератури) – 133,6 

тис. грн. (2,5%); 
– обслуговування приміщень, придбання дрібних матеріалів – 142,2 

тис. грн. (2,7%); 
– інші (реклама, поштові витрати, друк книжок) – 179,8 тис. грн. 

(23,4%). 
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Порівняльний аналіз надходження та використання коштів у 2015-
2016 навчальному у порівнянні з 2014-2015 навчальним роком наведено у 
таблиці 16.  

Таблиця 16 

Інформація щодо надходження та використання коштів 
у 2014-2015 та 2015-2016 році 

 

Показники 
2014-2015 
навчальний 
рік, тис.  грн. 

2015-2016 
навчальний 
рік, тис. грн. 

Відхилення 
( +;- ) 

Надходження, всього 5 727,8 6 983,5  +1 255,7  
у тому числі:    
за навчання 5 711,9  6 944,9 +1 233,0 
інші 15,9 38,6 +22,7 
Видатки, всього 5 286,2 5 337,2 +51,0 
у тому числі :    

Заробітна плата з нарахуванням 3 898,9 4 283,0 
+384,1 
(+38,3) 

Податки 415,5 126,2 -289,3 
Оренда 524,0 0 -524,0 
Комунальні послуги 98,3 263,7 +165,4 
Послуги зв’язку  53,9 74,0 +20,1 
Послуги банку 34,7 38,6 +3,9 
Програмне забезпечення 20,6 18,7 -1,9 
Реклама 46,1 53,2 +7,1 
Передплатні видання 13,4 16,1 +2,7 
Службові відрядження 19,9 17,4 -2,5 
Юридичні послуги 20,0 60,0 +40,0 
Господарські матеріли 8,7 29,9 +21,2 
Канцелярські прилади 18,6 30,5 +11,9 
Дипломи, сертифікати, бланки 51,4 35,4 -16,0 
Комплектуючі для 
комп’ютерної техніки 

10,4 23,6 +13,2 

Придбання літератури 1,7 9,0 +7,3 
Придбання техніки 10,9 68,3 +57,4 
Придбання меблів 0 40,2 +40,2 
Поточний ремонт будівлі, 
приміщень 

0 22,8 +22,8 

Інші (держмито, експертиза, 
експерт. оцінка, позика, 
благодійна допомога, 
акредитація) 

39,2 126,6 +87,4 



 34

Наведені у таблиці дані свідчать, що: 
– надходження за навчання – збільшилися на 1255,7 тис. грн.; 
– збільшилися видатки на 51,0 тис. грн.: 
– зменшились податки, проте збільшились комунальні послуги;  
– не платилася орендна плата, проте збільшилися юридичні послуги та 

судовий збір;  
– вимушено придбали електростанцію та електричний котел; 
– придбали парти в кількості 15 шт.  
 
 

VІІ. Перелік зауважень контролюючих органів 
та заходи щодо їх усунення 

На виконання Акту перевірки додержання суб’єктами 
господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог 
законодавства про вищу освіту комісією Державної інспекції навчальних 
закладів України у період з 16.06.2015 по 19.06.2015 р. підготовлено План 
заходів щодо усунення зауважень і недоліків у діяльності 
Дніпропетровського гуманітарного університету. 

Більшість заходів щодо усунення зауважень і недоліків було виконано 
у 2014-2015 н.р. 

У 2015-2016 н.р. було здійснено наступні заходи: 
– розроблено Концепції діяльності (напрямів та спеціальностей); 
– погоджено ОКХ та ОПП зі спеціальності 8.03010201 «Психологія» в 

Інституті інноваційних технологій та змісту освіти МОН України; 
– розроблено та затверджено засоби діагностики якості вищої освіти; 
– розроблено та затверджено Положення про організацію освітнього 

процесу в ДГУ»; 
– доопрацьовано структуру програм навчальних дисциплін (тематика 

індивідуальних занять, система нарахування балів за модулями навчальної 
дисципліни); 

– приведено у відповідність до вимог підпункту 4.4 підпункту 4 
пункту 2.1 розділу ІІ Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів; 

– вжито заходів щодо усунення недоліків в оформленні 
індивідуальних навчальних планів роботи науково-педагогічних працівників, 
залікових книжок студентів, випускових кваліфікаційних робіт, тестових 
завдань з атестації студентів; 
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– привести особові справи працівників університету у відповідність до 
вимог законодавства (додано контракти, згоди на обробку персональних 
даних, зобов’язання про нерозголошення персональних даних, витяги з 
наказів про прийняття на роботу, документи конкурсного відбору, документи 
про підвищення кваліфікації за останні п’ять років); 

– зареєстровано накази по особовому складу за 2014, 2015 роки. 
 
 

VІІІ. Висновки та пропозиції 
Аналіз результатів роботи університету за 2015–2016 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 2015-2016 навчальному році 
задовільною. 

2. Стан навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового 
забезпечення наявних напрямів підготовки та спеціальностей в цілому 
відповідає вимогам освітянських стандартів щодо надання освітніх послуг 
вищими навчальними закладами. 

3. Навчальний процес забезпечений усіма необхідними документами, 
які визначають вимоги і зміст підготовки фахівців на протязі всього терміну 
їх навчання в університеті. 

Але існує необхідність звернути увагу на деякі недоліки і проблеми в 
організації навчально-виховного процесу та функціонування університету, на 
усунення яких має бути спрямована подальша робота колективу навчального 
закладу, та окреслити напрями діяльності на наступний навчальний рік. 

1. З 6 вересня 2014 року набрала чинності і діє нова редакція Закону 
України «Про вищу освіту». 

В університеті потрібно продовжувати реалізацію Плану заходів 

щодо забезпечення діяльності навчального закладу у відповідності до нової 

редакції Закону «Про вищу освіту». 

2. У 2016-2017 навчальному році університету необхідно підготувати 
та подати до Міністерства освіти і науки України матеріали для повторної 
акредитації спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти. 

Факультету психології та туризму здійснити підготовку необхідних 

матеріалів для проведення повторної акредитації з урахуванням вимог нових 

нормативно-правових документів. 
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3. У 2016-2017 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 освітньо-
науковому рівні за спеціальностями 081 Право та 053 Психологія. 

Юридичному факультету та факультету психології та туризму 

здійснити підготовку необхідних матеріалів для проведення розширення 

провадження освітньої діяльності з урахуванням вимог нових нормативно-

правових документів. 

4. Здійснювати постійний контроль якості навчання студентів з 

використанням тестових завдань, застосовувати для контролю 

комп’ютерне тестування. 

5. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників у напряму 

підготовки навчальних посібників для здобувачів освітнього рівня магістра. 

6. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних 

працівників університету у провідних виданнях України та зарубіжжя, 

зокрема включених до наукометричної системи «SPOCUS» (підготовка  

1-ї статті і участь у 1-й науково-практичній конференції – мінімальна 

кількість на одного науково-педагогічного працівника на навчальний рік). 

7. Організувати та забезпечити проведення тематичних семінарів, 

круглих столів і загально університетських і всеукраїнських конференцій з 

актуальних питань розвитку юриспруденції, психології і туризму. 

8. Розробити Стратегію реалізації профорієнтаційної діяльності та 

інноваційного розвитку Дніпропетровського гуманітарного університету на 

2016-2018 роки. 

9. Розробити Програму розвитку міжнародного співробітництва 

Дніпропетровського гуманітарного університету на 2016-2018 роки. 

10. Розвивати науково-дослідницьку діяльність студентів шляхом їх 

участі (під керівництвом викладачів) у науково-практичних конференціях, 

підготовці конкурсних робіт тощо. 

11. З урахуванням вимог МОН, залучити до викладання навчальних 

дисциплін науково-педагогічних працівників, які є визнаними професіоналами 

з досвідом практичної роботи за фахом. 
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