ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Національний технічний університет "Дніпровська
політехніка"

Освітня програма

31805 Право

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

081 Право

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма
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Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 36
Повна назва ЗВО

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО

02070743

ПІБ керівника ЗВО

Азюковський Олександр Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

http://www.nmu.org.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/36

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

31805

Назва ОП

Право

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 Право

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Повна загальна середня освіта

Структурний підрозділ (кафедра
або інший підрозділ),
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права

Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до реалізації
ОП

кафедра філософії і педагогіки; кафедра іноземних мов; кафедра
цивільного, господарського та екологічного права; кафедра публічного
права; кафедра ФМК; кафедра ІПТ; кафедра ФВС; кафедра ФП; кафедра
ОП та ЦБ; кафедра ІТКІ

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

367184

ПІБ гаранта ОП

Пушкіна Олена Вікторівна

Посада гаранта ОП

завідувач кафедрою

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

Pushkina.O.V@nmu.one

Контактний телефон гаранта ОП

+38(056)-373-08-01

Додатковий телефон гаранта ОП

+38(050)-453-08-40
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

очна денна

3 р. 10 міс.

заочна

3 р. 10 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Ліцензія на право здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 6.030401
Правознавство була отримана в 1997 р. З 2001 р. започаткував свою роботу Юридичний факультет
(правонаступником якого став ННІГСН), в межах діяльності якого здійснюється підготовка спеціалістів у сфері
права.
Особливістю освітньої програми є вирішення проблем захисту майнових та не майнових прав і інтересів фізичної
особи. Так, за останні роки «Адміністративне право та адміністративний процес», «Освітнє право», «Право
соціального забезпечення» додано до базових освітніх компонентів, що дозволило задовольнити потреби ринку
надання юридичних послуг у сфері захисту особистих немайнових прав особи, що забезпечують її соціальне
існування. Сприяє ефективності підготовки спеціалістів у сфері права запровадження навчальної дисципліни
«Клінічна юридична практика» з метою всебічного поєднання теоретичних та практичних знань. Набуття
соціальних навичок та адаптація в юридичній професії здійснюється шляхом опанування таких дисциплін, як
«Інформаційне забезпечення правничої діяльності», «Соціологія та основи гендерної політики». Досягненню
вирішення завдання підготовки спеціалістів у сфері права стало започаткування традиції у 2021 р. проведення
конкурсу соціальних роликів «Я маю право» в межах Угоди про співробітництво між Університетом та ПівденноСхідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

З

ОД

З

1 курс

2021 - 2022

44

38

5

1

0

2 курс

2020 - 2021

50

40

10

0

0

3 курс

2019 - 2020

49

28

21

0

0

4 курс

2018 - 2019

81

55

26

0

0

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

31805 Право

другий (магістерський) рівень

380 Право
32667 Міжнародне бізнес-право

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

37583 Право

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
самооцінювання, кв. м.
Загальна площа

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

123644

33045

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)

123644

33045

0

0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
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право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)
Приміщення, здані в оренду

2198

710

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

ОПП_бакалавр_081_Право_2020.
pdf

p8hHjNvxJvNloDM3EzFYS565A+ov0JlJJjvSp3N/K7g=

НП 081_2021.pdf

q+70uvmPgMUvQ/RFbvSTknaqfWXFGyV+Jur/bm12xW
I=

Рецензії та відгуки
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ_Коваленко.pdf

LCCx4ppvuO2LzigfnSD8/1ByA7wullTcjIQd35xWToA=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія_Миронюк.pdf

gi8ok9Ts+akIPAI79kozPTKEGkWyaS6Ks2nSNXSYgGo=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія_Вороніна.pdf

7zzLEPHnd1Jjj6LpVPp1CGKmhCXbrehzpJqj9AMEDKE=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія_Юрексім.pdf

x1pWo2TbNlnHZwoK6REQESp+y4CZWgfU75Vv1e7/mso
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

рецензия Ващилко.pdf

hTF6tSxlfbV72MqDAHg2NYnFKTTdTscaIXb/ax4dvpQ=

Освітня програма
Навчальний план за ОП

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Метою і цілями ОП «Право» є формування загальних та фахових компетентностей майбутніх правників для
успішного здійснення професійної діяльності у сфері правореалізації, правозастосування й правового захисту,
формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту
його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Характерні
особливості ОП «Право»:
1.Залучення до проведення занять представників юридичних служб, органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади, судів, прокуратури, адвокатури, поліції.
2.Дисципліни процесуального напрямку проводяться у тренінг-аудиторії «Зал судових засідань» (Ф08, Ф13, Ф16,
Ф18) й у Юридичній клініці «PRO BONO» (Ф03).
3.З метою формування професійних компетентностей до навчального плану ОП введено курсову роботу з цивільного
права (Ф13) та навчальну дисципліну «Порівняльне правознавство» (Ф09).
4.Акцентуація підготовки здобувачів вищої освіти в межах ОП спрямовується на опанування проблематики
здійснення та захисту особистих немайнових прав особи, що відображується в межах окремих тем таких навчальних
дисциплін, як «Цивільне право (загальна частина)», «Кримінальне право» (особлива частина), «Екологічне право»
та ін.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Згідно із Стратегією розвитку на 2019-2026 рр. (http://surl.li/amhvc) й Стратегічного плану розвитку НТУ «ДП» до
2026 р. (http://surl.li/aplwi) місія полягає у забезпеченні еволюції освітньо-наукового простору на принципах
академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей, національної ідентичності та креативне становлення
людини і суспільства майбутнього, що корелюється із ціллю освітньої програми, спрямованої на подолання проблем
правового регулювання та захисту особистих немайнових прав особи, визначених як складові Національної стратегії
у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015.
Стратегічними напрями діяльності НТУ «ДП», зокрема, визначено: формування соціокультурного мотиваційного
середовища ун-ту, що забезпечує високу якість освіти, отримання нових знань та їх передачу студентам; формування
моделі діяльності ун-ту на основі поєднання освіти, науки та інновацій, забезпечення інтеграції до міжнародного
науково-освітнього простору; розвиток матеріально-технічного, фінансового та ресурсного забезпечення освітньонаукового процесу.
Реалізація цілей ОП, що полягають у пошуку напрямів оптимізації правотворчої, правозастосовчої та правозахисної
діяльності у сфері регулювання суспільних відносин в цілому, і зокрема, з питань реалізації та захисту особистих
немайнових прав особи, корелюється із місією та стратегією НТУ «ДП» як складової освітньо-наукового простору
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України.
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОП кожного року проводяться засідання науково-методичної комісії спеціальності, де
розглядаються пропозиції здобувачів вищої освіти (Козацька І.В., Кошарного М.А., Шияна І.О., Северин В.А.
протоколи НМК №1 від 31.08.2020; №5 від 20.12.2020) та випускників програми (Борисенко А.О. протокол НМК
№1 від 31.08.2020) на засіданнях випускових кафедр, науково-практичних конференціях університету, а також під
час різноманітних науково-практичних заходів, що проводяться в університеті із запрошенням випускників.
Інтереси здобувачів вищої освіти було враховано під час формування сукупності результатів навчання, спрямованих
на розвиток особистісних якостей. Наприклад, РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки та РН22. Готувати проекти
необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях, у
т.ч. у вигляді звітів, тез і доповідей на конференціях (забезпечується дисциплінами: Адміністративна
відповідальність; Цивільний процес; Кримінальний процес; Господарське процесуальне право).
- роботодавці
Інтереси цієї групи стейкхолдерів враховані в орієнтації ОП на формування професійних компетентностей.
Враховано думку начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Дніпропетровської обласної
прокуратори Вороніної К., першого заступника начальника міжрегіонального управління, директора Дніпровського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги Ващилко О.П., які надали листи-підтримки на
програму, в яких підтвердили потребу установ публічного та приватного права у фахівцях рівня бакалавр, здатних
забезпечувати ефективність механізму реалізації та захисту майнових та особистих немайнових прав і свобод
людини. Бачення роботодавців відображені в формуванні змісту дисциплін та результатів навчання такого блоку
дисциплін як: «Адміністративне право та процес», «Кримінальний процес», «Цивільне право (загальна частина)»,
«Цивільне право (особлива частина)».
Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється шляхом проведення щорічних спільних заходів, конференцій та
круглих столів, тощо.
- академічна спільнота
Враховано пропозиції професора кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професора Р.В. Миронюка щодо покращення
освітньої програми стосовно перегляду її змісту шляхом доповнення новою навчальною дисципліною «Міжнародне
приватне право».
Академічна спільнота чітко розуміє важливість активізації викладацької діяльності для досягнення цілей та
результатів, виконання компонентів та складових ОП. Забезпечено права викладачів щодо академічної мобільності,
саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними партнерами. Працівники
університету залучені до виконання наукових проєктів, результати яких використовуються під час перегляду
структури та змісту ОП, зокрема проєктів, ініційованих Центром українсько-європейського наукового
співробітництва.
- інші стейкхолдери
Перегляд структури та змісту ОПП здійснено з врахуванням рецензії, наданої представниками ГО "Центр
українсько-європейського наукового
співробітництва" (протоколи засідань науково-методичної комісії 081 Право від 05.09.2019 №1 та від 31.08.2020
№1).
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
НПП ННІГСН університету працюють над виконанням національних, міждержавних, міжгалузевих та регіональних
програм, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань із забезпечення реалізації та захисту прав і свобод
людини в Україні, впровадженню концепції електронного урядування та електронного судочинства, запобігання
вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень.
Ринок праці потребує юристів, здатних вирішувати правозастосовчі проблеми із реалізації та захисту майнових та
особистих немайнових прав людини в цілому, застосовувати на практиці нормативні положення із питань
врегулювання публічно-правових та приватно-правових спорів, розумітися на особливостях отримання дозвільноліцензійних актів, здійснення контрольно-наглядової діяльності держави, визначати напрями вирішення колізій
чинного та перспективного законодавства.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
Галузевий контекст відображено у формуванні програмних результатів навчання: Виявляти знання і розуміння
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основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати
обґрунтовані правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового
висновку зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях; визначати сукупність принципів і норм, що встановлюють права та
свободи людини в різноманітних сферах життєдіяльності.
Цілі підготовки фахівців у сфері захисту особистих немайнових прав особи в цілому, і зокрема, права особи на
безпечне довкілля відповідають регіональній проблематиці та корелюється із положеннями Угоди про Асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_a11#Text інших стратегічних
концепцій та програм національного розвитку України (зокрема, Цілей сталого розвитку України на період до 2030
р., Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 рр., Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні).
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
При формулюванні цілей та визначенні РН ОП «Право», було враховано досвід реалізації освітніх програм «Право»
першого (бакалаврського) рівня таких ЗВО України, як: НУ «Національна юридична академія імені Ярослава
Мудрого», Запорізький національний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
Університет митної справи та фінансів; умови щодо формування професійних компетентностей майбутніх
правознавців у сучасних ЗВО (діяльність юридичної клініки в Університеті митної справи та фінансів, зали судових
засідань у Тернопільському національно-економічному університеті). Аналіз освітніх програм, які реалізуються
зазначеними ЗВО, щодо аспектів активного навчання здобувачів вищої освіти дозволило визначити як пріоритетні
напрями впровадження підходів до індивідуалізації науково-практичних завдань, що потребують вирішення
(індивідуальний набір навичок і компетентностей здобувача), досягнення результативності здійснених досліджень.
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (за ступенем вищої освіти - бакалавр) було
розроблено ОП «Право», зміст якої в повній мірі відображає компетентності та результати навчання, про що
свідчать включені до ОП освітні компоненти.
Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 08 «Право»,
спеціальність 081 «Право» було прийнято в 2018 р., затверджено та введено в дію Наказом МОН України від 12.12.18
№ 1379 (далі – Стандарт).
Зміст ОП «Право» включає перелік відповідних компетентностей та програмних результатів, які визначено в
Стандарті, що в свою чергу дає змогу досягти мети ОП у відповідності до вимог Стандарту. Матриця ОП враховує
вимоги Стандарту щодо співвідношення освітніх компонентів з відповідними ПРН та їх вплив на формування
компетентностей.
Зокрема, досягнення таких визначених Стандартом результатів навчання, як: 1) вміти проводити збір і інтегрований
аналіз матеріалів з різних джерел досягається шляхом опанування таких освітніх компонентів, як «Ціннісні
компетенції фахівця», «Право Європейського Союзу», «Кримінальне право (загальна частина)», «Кримінальне
право (особлива частина)»; 2) давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою
обґрунтованістю («Міжнародне право», «Теорія держави та права», «Цивілізаційні процеси в українському
суспільстві», «Конституційне право та конституційний процес»); 3) складати та узгоджувати план власного
дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами: «Кримінальне право (особлива частина)»,
«Перша юридична практика», «Друга юридична практика», «Третя юридична практика» та ін.; застосовувати набуті
знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові
висновки («Цивільний процес», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальний процес», «Господарське
процесуальне право» тощо.
Послідовність набуття здобувачами компетентностей та програмних результатів ОП визначається структурнологічною схемою підготовки фахівців.
Можливість досягти ПРН, визначених Стандартом вищої освіти, також забезпечується за рахунок установлення
оптимального обсягу всіх видів навчальної роботи, обрання ефективних методів навчання й форм оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, застосування відповідних методик, технологій, інструментів та
обладнання, дотримання вимог Стандарту до функціонування внутрішньої системи забезпечення університетом
якості освітньої діяльності при реалізації ОП.
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Стандарт вищої освіти спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти затверджено і введено в дію наказом МОН України № 1379 від 12.12.2018 р.

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
180
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
60
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
За змістом ОПП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності через забезпечення програмних
результатів навчання відповідними освітніми компонентами програми.
Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп;
творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових
інститутів, етичні стандарти правничої професії, захист особистих немайнових прав людини.
Цілями ОПП є формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням
природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних
відносин, зокрема у сфері захисту особистих немайнових прав людини.
Об'єктом вивчення та професійної діяльності є право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел
ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи
людини, форми реалізації та захисту права, зокрема особистих немайнових прав людини (Б05, Б06, Б09, Б10, Б11,
Ф02, Ф06, Ф07, Ф09).
Методам, методикам та технологіям, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці
відповідають З2, З5, Б04, Б08, Ф03, П01, П02, П03. Зміст ОП відповідає інструментам та обладнанню, визначеному
Стандартом вищої освіти через Ф01-11; Ф13-18..
Вибіркова складова забезпечує поглиблене вивчення обраних напрямків у професійній діяльності як гуманітарного,
так і професійного спрямування, зокрема в частині виконання правоохоронних та правозастосовчих функцій. ОП
забезпечує формування компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом.
Опанувавши ОПП здобувач зможе застосовувати на практиці такі методи, методики та технології навчання, як:
загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ, методики правової оцінки поведінки чи діяльності
індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права, методи
соціальної інтеграції та комунікації, методи інтерактивного навчання, особисто-орієнтований метод навчання,
інформаційно-комунікаційні технології.
Сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси, спеціалізовані аудиторії (обладнана аудиторія для
проведення судових засідань, криміналістичний полігон та музей, комп’ютерна лабораторія, спеціалізована
навчальна аудиторія, обладнана мультимедійними засобами навчання та ін.) дозволяють повністю забезпечити
освітній процес та відповідають вимогам ОПП.
Для здійснення інформаційного пошуку бібліотека університету має доступ до наукометричних баз Scopus, Web of
Sciences та до повнотекстових ресурсів порталу SpringerLink
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
В університеті розроблено та запроваджено систему вибору вільної освітньої траєкторії навчання (далі – ВОТ), яка
формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду здобувача.
Кількість навчальних дисциплін за вибором здобувачів у межах, передбачених відповідною ОПП, становить 60
кредитів ЄКТС, що складає 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти.
Забезпечення можливості формування ВОТ здобувачів в університеті регламентується через такі процедури:
самостійне обрання вибіркових освітніх компонентів ОПП; створення індивідуального навчального плану для
кожного здобувача; участь в програмах академічної мобільності.
Також можливість формування вільної траєкторії забезпечується участю в конкурсах, конференціях, науковопрактичних заходах різного рівня тощо.
Обрання вибіркових дисциплін здобувачами здійснюється відповідно до Положення про формування переліку та
обрання навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти НТУ ДП http://surl.li/afzft.
Організацією вибору здобувачами освітніх компонентів ОПП займається кафедра цивільного, господарського та
екологічного права, кафедра публічного права, ННІГСН, навчально-методичний відділ.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Алгоритм обрання студентами навчальних дисциплін забезпечує:
1) повну відповідність Закону України «Про вищу освіту»;
2) наявність у студента критеріїв вибору (силабуси дисциплін, оприлюднені на сайті);
3) перелік навчальних дисциплін;
4) викладання вибіркових дисциплін викладачами відповідної кваліфікації;
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5) відповідність результатів навчання за компонентами вибіркової частини ОП вимогам НРК.
Перелік дисциплін, що пропонуються для вибору, формується зважаючи на повноту навчально-методичного
забезпечення, персоніфікованої фахової відповідності викладачів, наявності відповіді щодо актуальності та
затребуваності у суспільстві результатів навчання за певною дисципліною на підставі широкого обговорення на
рівні кафедри, інституту.
Студент має право та можливість отримувати будь-яку інформацію щодо запропонованого переліку та здійснити
вибір дисциплін на дистанційній платформі Moodle, за письмовою заявою, а також є можливим листування
електронною поштою, іншими засобами інформаційної комунікації. Для забезпечення права здобувачів на
формування індивідуальної освітньої траєкторії сформовано перелік вибіркових освітніх компонентів, який
розміщено на веб-сторінці інституту
https://humsocs.nmu.org.ua/ua/Вибіркові%20навчальні%20дисципліни/ChooseDepartment.php. Є можливість
попередньо ознайомитися із силабусами та робочими програми навчальних дисциплін. Куратор та гарант
інформують здобувачів вищої освіти про необхідність ознайомлення із переліком вибіркових компонентів. Вибір
дисциплін здійснюється щороку, починаючи з другого курсу. В цілому вибіркова частина становить 60 кредитів
ЄКТС (у тому числі й дисципліни, що спрямовані на розвиток Soft Skills), що розподілені між курсами: 2 курс – 12
кредитів ЄКТС, 3 курс – 12 кредитів ЄКТС, 4 курс – 36 кредитів ЄКТС. Обрані навчальні дисципліни заносяться до
«Індивідуального плану здобувача вищої освіти». Після затвердження плану вибіркові дисципліни визнаються
обов’язковими для вивчення та оцінювання.
Запропонований перелік вибіркових навчальних дисциплін за своїм змістовним наповненням, спеціальними
компетентностями сприяє формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері
права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних
суспільних відносин у сфері забезпечення та захисту прав і свобод людини.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Практична підготовка за ОП реалізується першою, другою та третьою юридичними практиками по 180 год кожна, а
також клінічною юридичною практикою (180 год), що була запроваджена за результатами перегляду ОПП у 2020
році.
Практична підготовка передбачає закріплення і вдосконалення отриманих теоретичних знань, формування
професійних умінь та навичок щодо набуття таких компетентностей, як здатність: самостійно збирати матеріали за
визначеними джерелами; визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, діяти відповідно до
отриманих рекомендацій; застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права;
надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів.
Базами практики є органи юстиції, прокуратури, юридичні установи та організації, зокрема такими є Регіональний
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, Жовтневий (Соборний)
районний м. Дніпро, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» та ін. Для організації
проходження практичної підготовки в університеті діє Юридична клініка «PRO BONO»
https://humsocs.nmu.org.ua/ua/ProBono.ua.php
Проведення практики здобувачів регламентується Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти
НТУ «ДП» https://cutt.ly/uESX140
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
результатам навчання ОП
ОПП містить низку освітніх компонентів, які сприяють набуттю не лише суто професійних навичок, але і
соціальних/універсальних soft skills навичок, зокрема, здатність навчатися протягом усього життя, управління
інформацією, уміння формувати власну думку та приймати рішення, а також, використовуючи здібності емоційного
інтелекту, уміння працювати в команді та вести переговори.
Акцент саме на цих навичках обумовлений, з одного боку, світовими тенденціями ринку праці, а з іншого –
специфікою предметної області ОПП, що характеризується появою неочікуваних викликів, і вимагає неординарних
підходів та рішень.
Формування навичок soft skills забезпечують такі освітні компоненти ОПП, як: цивілізаційні процеси в українському
суспільстві, українська мова, іноземна мова професійного спрямування, ціннісні компетенції фахівця, логіка,
соціологія та основи гендерної політики, риторика. Студентам також надається можливість самостійно обрати такі
дисципліни з переліку вибіркових дисциплін загальним обсягом 12 кредитів ЄКТС.
З метою розвитку soft skills у 2021 році започатковано традицію проведення конкурсу наукових проєктів-соціальних
роликів «Я маю право», який проводиться в межах угоди про співробітництво між Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією адвокатури Дніпропетровської області від 01.02.2020 р. та НТУ «ДП», та угоди про співробітництво між
Південно-східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України та НТУ «ДП»
(https://cgp.nmu.org.ua/ua/news/news.php)
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) рівня
освіти відсутній. Професійна кваліфікація не надається.
ОП передбачено придатність до працевлаштування відповідно до ДК 003:2010, зокрема:
242 – Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності;
3432 – Секретар судового засідання;
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3432 – Секретар суду;
3450 – Помічник приватного детектива;
3436.9 – Помічник судді;
3436.9 – Помічник юриста;
2429 – Юрисконсульт;
5169 – Працівники захисних та охоронних служб;
3451 – Оперуповноважений тощо.
Бакалаври права можуть бути працевлаштовані в державних органах, підприємствах, установах, організаціях різних
сфер громадського життя, де потрібні правники.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
За «Положенням про організацію освітнього процесу НТУ ДП
(http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Pologenie_pro_organiz_osvit_process_2019.pdf ),
співвідношення аудиторної і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни встановлюється, як правило, з
урахуванням її значення для професійної підготовки фахівця та рівня складності. Нормативні документи
університету регламентують кількість навчальних дисциплін на рік – не більше 16-ти, мінімальний обсяг освітнього
компоненту – 3 кредити ЄКТС. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи для дисциплін ОП залежить від
форми навчання, обсягу освітньої компоненти та відображається у навчальному плані. Зазвичай, воно становить
0,33-0,73. Зокрема, для навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» частка самостійної роботи
складає 0,57, для навчальної дисципліни «Цивільне право (особлива частина) - 0,46, для «Кримінальний процес» 0,53.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/admission_rules.php
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Документи, що регламентують вступ на навчання за ОП, є Правила прийому до НТУ «ДП», які щорічно
розробляються на основі юстованих «Умов прийому на навчання до ЗВО України».
Для вступу на перший (бакалаврський) рівень за ОП «Право» на базі повної загальної середньої освіти в 2021р.
«Умовами прийому до ЗВО України» передбачено надання сертифікатів ЗНО з української мови та літератури й
історії України (обов’язково), третій сертифікат вступники обирають зі списку з двох предметів (математика або
іноземна мова).Конкурсний бал розраховується як сума балів, отриманих за результатами сертифікатів ЗНО та балу
атестату з урахуванням вагових коефіцієнтів http://surl.li/apjgu. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в
конкурсі: 100 балів за кожним предметом. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не
може бути менше ніж 140 балів.
Значення вагових коефіцієнтів з окремих конкурсних предметів встановлені з урахуванням особливості ОП, що
надає можливості врахувати знання з цих предметів для успішного навчання за освітньою програмою.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням про організацію освітнього
процесу», «Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти», «Положенням про
відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення та надання академічної відпустки студентів НТУ
«ДП», «Правилами прийому на навчання», які оприлюднені на офіційному сайті університету.
Перезарахування та визнання результатів навчання здійснюються з використанням ЄКТС у міжсесійний період на
підставі академічної довідки (навчальної картки) та додатку до диплому студента, що містить перелік дисциплін, їх
обсяги, результати оцінювання.
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО під час академічної мобільності, регулюється
«Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність НТУ «ДП». Результати кредитної мобільності
визнаються за підсумками здобуття кредитів ЄКТС та/або відповідних компетентностей, результатів навчання за
наданням академічної довідки. Університет перезараховує дисципліни, вивчені у університеті-партнері під час
участі у програмі кредитної академічної мобільності, якщо вони внесені до Договору про міжнародну академічну
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мобільність. Документи, що підтверджують визнання результатів: Recognition Confirmation Letter, відповідний
Learning Agreement, додатки до дипломів.
Студенти інформуються про процедуру визнання результатів навчання через відділ міжнародної академічної
мобільності, а також через деканат відповідної ОП.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
Згідно з Положенням про відрахування, переривання навчання, поповнення, переведення та надання академічної
відпустки студентів (http://surl.li/aqwqk) академічна заборгованість (різниця) може складати не більше 15-ти
кредитів ЄКТС, передбачених навчальним планом. Переведення студентів на перший курс ступеня бакалавра
(магістра) забороняється.
Поновлення здійснюється на освітні програми того самого рівня, на той же або молодший курс, з якого студент був
відрахований (отримав право на академічну відпустку), та виключно на ту ж спеціальність, за якою здійснювалась
підготовка. Ректор поновлює на навчанні здобувачів за їх заявою та погодженням з органами студентського
самоврядування та на підставі рішення приймальної комісії.
У цьому навчальному році на 4 курс було прийнято: за заочною формою навчання 2 здобувача після відрахування із
Дніпровського університету ім. А. Нобеля (Краселюк Р.О., Шевцов В.В.); за денною-на 2 курс навчання (Овчаренко
Д.Є. із Національної академії служби безпеки України). Всі здобувачі навчалися за спеціальністю 081 «Право».
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
«Положення про організацію освітнього процесу» визначає процедуру визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, що ґрунтується на експертній оцінці фахівців зі спеціальності, в межах якої реалізується ОПП.
За зверненням здобувача щодо необхідності врахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,
створюється комісія в межах кафедри або факультету/інституту. Комісія розглядає представлені здобувачем
результати навчання, отримані у неформальній освіті. Комісія має право здійснювати співбесіду із заявником або
роботодавцем заявника (за наявності), звернутися до фізичної чи юридичної особи, яка забезпечила формування
певних результатів навчання за неформальною освітою. За результатами обговорення комісією приймається
рішення щодо визнання результатів навчання, отриманих за неформальною освітою; їх позиціонування з
врахуванням вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю, освітньої програми, за якою надаються освітні послуги;
та готується мотивований висновок.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОПП «Право» на сьогодні не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «Дніпровська політехніка» освітній процес
здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять є лекція, практичне заняття, семінарське заняття, індивідуальне заняття,
консультація.
Підтримка рівня запланованої якості вищої освіти здійснюється під час навчання та викладання освітніх
компонентів ОП з використанням динамічної комбінації ефективних технологій навчання, що поєднують
традиційні методи і прийоми та сучасні інтерактивні методики. Будь-який метод застосовують не ізольовано, а в
певному взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими методами і прийомами.
Реалізація компетентнісного підходу під час освітнього процесу і викладання дисциплін ОП вимагає трансформації
програмних результатів навчання в дисциплінарні та їх корелювання. Методи навчання за кожним освітнім
компонентом ОП наведені у силабусах (https://cgp.nmu.org.ua/ua/sylabuses.php).
Перевага на ОП надається активним методам навчання, зокрема: диспутам, дискусіям, практичним заняттям в
спеціалізованих аудиторіях, що сприяє формуванню навичок критичного мислення й активної пізнавальної
діяльності; дозволяє будувати конструктивні стосунки в групі, уникати конфліктів; розвивати навички проектної
діяльності, самостійної роботи.
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
ОП спрямована на реалізацію принципу студентоцентрованого підходу з урахуванням пріоритетів здобувача вищої
освіти, що включає особистісно орієнтоване навчання, раціональне використання активних та інтерактивних
методів навчання, побудованих на паритетних відносинах між здобувачами вищої освіти і НПП. Використовуються
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евристичні та проблемно-пошукові методи, технології фасилітування, що надає можливість здобувачу висловлювати
власну точку зору, знаходити шляхи розв’язання окреслених проблем.
Інтерактивні методи, проектна і дослідницька діяльність, диференціація навчання, робота в малих групах сприяють
формуванню навичок комунікації, вміння працювати в команді, знаходити спільне рішення при розв’язанні
проблемних питань. Для напрацювання фахових компетентностей проводяться ознайомчі тренінги на базі судових
та правоохоронних органах, імітаційні та рольові ігри з подальшим обговоренням результатів та висновків. Студенти
мають академічну свободу при виборі тем курсових робіт, наукових досліджень, проєктів, індивідуальних завдань;
створюються умови для реалізації студентом можливості адаптації у професії (у 2021 р. таким став конкурс
соціальних роликів «Я маю право», проведений в межах Угоди про співробітництво між Університетом та ПівденноСхідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції).
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання постійно вивчається на підставі
проведення опитування (анкетування).
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи в НТУ «ДП» забезпечується
згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу» вільним вибором форм та методів навчання. Це дає
змогу забезпечити максимально можливу варіативність співпраці викладача і здобувача освіти, врахувати наукові та
фахові інтереси здобувача. НПП мають право обирати методи та засоби навчання за компонентами освітньої
програми, що забезпечують високу якість освітнього процесу, з урахуванням поширення знань та інформації в
межах предметної області ОП; проведення власних наукових досліджень і використання їх результатів. Викладання
дисциплін на ОП здійснюється з урахуванням наукових досліджень викладачів.
Здобувачі мають право: формувати власну освітню траєкторію шляхом обрання дисциплін з переліку, висловлювати
власну думку під час проведення занять, використовувати різноматнітні підходи у вирішенні індивідуальних
завдань, обирати базу практики, керівника та тематику курсової роботи. Самостійність і незалежність учасників
освітнього процесу під час провадження освітньої діяльності здійснюється на принципах свободи слова і творчості.
Кожна дисципліна структурована за принципом стимулювання пізнавальної активності здобувачів вищої освіти,
можливості обговорення альтернативних точок зору, моделювання життєвих і професійних ситуацій із залученням
власного досвіду, врахування досвіду інших і пошуку спільного раціонального рішення.
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів висвітлена в силабусах.
ОП (https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/educational_programs/),
графік освітнього процесу, розклад занять, сесій, нормативні документи з питань організації освітнього процесу НТУ
«Дніпровська політехніка» висвітлюється на офіційному сайті університету.
На веб-сторінках кафедри ЦГЕП та кафедри ПП розміщується інформація щодо ОП, силабусів та ін. Здобувачі вищої
освіти мають можливість ознайомитися з зазначеними документами.
На початку викладання дисципліни НПП знайомить здобувачів з цілями, змістом та очікуваними результатами
навчання, тематикою усіх видів занять, розподілом часу засвоєння навчальних тем, повідомляє про терміни
викладання та процедуру проведення контрольних заходів, видає узагальнені засоби діагностики, методичні
матеріали з описом критеріїв та процедур оцінювання результатів навчання, роз’яснює здобувачам можливі
помилки під час відповідей та відповідність оцінки до визначених критеріїв.
Кожний здобувач також має можливість ознайомиться з необхідними матеріалами в електронну середовищі Moodle
та Office 365.
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Інтеграція наукових здобутків в освітній процес є одним із стратегічних завдань діяльності університету, що
закріплено в Стратегічному плані розвитку НТУ ДП до 2026 року.
Дослідницька діяльність студентів включає взаємопов’язані напрями: навчання елементам дослідницької діяльності
та дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів. Тематика наукових проєктів здобувачів ОП
корелюється з тематикою наукових досліджень викладачів кафедр ННІГСН НТУ ДП.
Навчання за ОП в межах цілісної системи надає здобувачам можливість розвивати дослідницький потенціал у
різних напрямках діяльності: на аудиторних заняттях і при підготовці до них використовуються методи індукції й
дедукції, що дозволяє в малій групі або самостійно аналізувати поставлені проблемні питання, різнобічні підходи до
їх розв’язання; при підготовці до семінарів-зустрічей на задану тематику здійснювати пошук й узагальнення
необхідних сталих знань, даних і наукових поглядів на вирішення проблемних питань галузі, сфери діяльності;
шляхом участі в постійно діючій студентській науковій проблемній групі з актуальних проблем права
(розпорядження директора Інституту № 1 від 17.09.2018), в рамках роботи якої студенти мали можливість
презентувати та обговорити проекти своїх наукових статей/тез (протоколи № 2 від 5.04.2019, № 1 від 19.02.2021),
ознайомитися з актуальними науковими дослідженнями аспірантів Інституту (протокол № 1 від 12.10.2018) тощо.
Завдяки цьому студенти мають можливість розвивати абстрактне і критичне мислення, обговорювати альтернативні
точки зору, брати участь у наукових диспутах і відкритих дискусіях, генерувати нові ідеї та пропозиції щодо
удосконалення законодавства; самостійного проведення досліджень та їх презентацій на науково-практичних
заходах різного рівня, у т.ч. на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-технічних
конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених - «Наукова весна», «Молодь: наука та інновації» у секції
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«Право», «Правова система України в умовах євроінтеграції» (09.04.2020), «Legal education and science in the context
of European integration» (18.03.2021), участь у яких є безкоштовною.
Результати самостійних та/або спільних наукових досліджень здобувачів вищої освіти та їх наукових керівників
впроваджуються в контент навчальних дисциплін, друкуються у фахових наукових виданнях у сфері права, зокрема,
у журналах «Юридичний бюлетень» (категорія Б) і «Law. State. Technology» (категорія Б), в яких публікація для
здобувачів вищої освіти у співавторстві з науковим керівником здійснюється на безоплатній основі (договори про
співробітництво між Видавничим домом «Гельветика» та НТУ «ДП» (від 03.06.2020 р., 01.02.2021 р.). Так до
наукового фахового видання «Law. State. Technology» №3 за 2021 р. подано до друку наукову статтю проф. П.В.
Хряпінського та студентки 3 курсу В.О. Пархоменко на тему «Стимулювання осіб до правомірної поведінки як засіб
досягнення завдання в проєкті нового Кримінального кодексу України».
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
В переліку робіт, що виконують НПП, обов’язковою складовою є наукова робота, яка складає 30% від загального
часу роботи викладача та спонукає його до самовдосконалення шляхом прийняття активної участі у наукових
заходах та проєктах, результати яких систематично запроваджуються в освітній процес. Така організація праці
викладачів кафедри сприяє підвищенню їх професійного рівня та дає відповідний результат: участь у науковопрактичних заходах, у тому числі конференціях і круглих столах, публікація статей, ініціюванні участі у конкурсах
міжнародних громадських організацій та фондів (зокрема, викладачами кафедри ЦГЕП як членами ГО «Центру
розвитку освіти, науки та інновацій НТУ «Дніпровська політехніка»» подано заявку на участь у конкурсах
Міжнародного фонду «Відродження» (конкурсні пропозиції №5341 «Інформаційне забезпечення діяльності
присяжних в системі правосуддя України» та №5401 «Експертний моніторинг та гармонізація законодавства
України у сфері поводження з техногенними відходами»).
Викладачі кафедри проходять стажування у вітчизняних і закордонних установах та запроваджують їх результати в
освітній процес, зокрема, міжнародне стажування пройшли: проф. Легеза Ю.О. в Cuiavian University in Wloclawek,
Республіка Польща, за темою «Scientific and pedagogic intership “Innovative technologies in legal education: experience
of the European Union countries» (2019 р.); доц. Ільющенко Г.В. в University of Bialystok, Республіка Польща, за темою
«Scientific and academic activity in the discipline of legal science from a national and international perspective» (2019 р.);
доц. Тюря Ю.І. в університеті Collegium Civitas за темою «Інтернаціоналізація вищої освіти» (2020 р.).
Ю.О. Легеза з метою підвищення ефективності опанування здобувачами вищої освіти навчальної дисципліни
«Цивільне право (загальна частина)» пройшла кваліфікаційну програму Інституту міжнародного академічного та
наукового співробітництва, присвячену проблематиці правочинів, пов’язаних із реалізацією речових прав на
нерухоме майно (Baia Domizia, Italy, 27.07-03.08.2018).
Авторським колективом кафедр ЦГЕП та ПП підготовлено такі навчально-методичні та навчально-практичні
видання, як : «Захист особистих немайнових прав особи у судовому порядку» (протокол ВР НТУ ДП від 24.09.2021
№13). В межах угоди про співробітництво між НТУ «ДП» та Касаційним адміністративним судом у складі
Верховного Суду Ю.О. Легезою підготовлено навчально-практичний посібник «Касаційне провадження в
адміністративному процесі: сутність, зміст, особливості» у співавт. з суддею ВС В.М. Бевзенком та професором
кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного економічного університету ім. В.
Гетьмана Ю.А. Волкової (протокол ВР НТУ ДП від 24.09.2021 №13). Результати підготовлених навчальних видань
впроваджуються під час семінарських та лекційних занять з цивільного права та процесу, адміністративного права та
процесу, конституційного права та ін..
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Студентам надається можливість додатково вивчати іноземні мови у мовних центрах ЗВО. В межах дисциплін
«Порівняльне правознавство», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право» для здобувачів створюються
можливості з вивчення іноземної мови професійного спрямування й опанування зарубіжного і світового досвіду
регулювання суспільних відносин.
З метою вивчення і використання в освітній та науково-дослідній діяльності теоретичних і практичних здобутків
міжнародної спільноти в юридичній галузі, передових педагогічних технологій між НТУ ДП і профільними ЗВО та
науковими установами інших країн світу укладено угоди: Memorandum of understanding between Vytautas Magnus
University (Kaunas, Lithania, 12.04.2016); Agreement of cooperation Law Faculty of Vytautus Magnus University and Law
Faculty of National Mining University (Dnipropetrovsk, Ukraine, 02.11.2016); Jarad Recycling Technology Sp.zo.o.
(01.06.2019). В межах угоди про наукову, навчальну та культурну співпрацю з Університетом Humanitas (Sosnowiec,
Polska, 12.03.2020) для бакалаврів і магістрів університету проф. Пушкіна О.В. буде проводити практичні й лекційні
заняття за темою «Альтернативні методи вирішування спорів». В межах програми тренінгів, ініційованих за
підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Організації з безпеки та співробітництва в
Європі, Ю.О. Легеза взяла участь у тренінгу «Моніторинг та адвокація правосуддя, дружнього до дитини» (7-9 липня
2021).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Контрольні заходи в університеті здійснюються протягом семестру та охоплюють: діагностичний (вхідний та
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ректорський), поточний і підсумковий (семестровий) контроль. Вхідний контроль застосовують як передумову
успішного планування та вивчення дисциплін, що дає змогу НПП визначити наявний рівень знань здобувачів,
використати його як орієнтир складності матеріалу, вибору форм і методів проведення занять. Вхідний контроль
знань проводять за рішенням НПП, зміст завдань, форми та методи контролю затверджує кафедра. Поточний
контроль проводиться усно, письмово, у формі комп’ютерного тестування, оцінювання виступів на семінарських
заняттях, диспутах, дебатах, модельних судових засіданнях тощо, як під час аудиторних занять, так і при оцінюванні
результатів індивідуальної та самостійної роботи, у т.ч. з використанням «Moodle». Форми проведення поточного
контролю регламентовані силабусами навчальних дисциплін.
Підсумковий контроль є комплексним оцінюванням рівня сформованості дисциплінарних компетентностей за
семестр; проводиться у вигляді екзамену або диференційованого заліку з кожної конкретної навчальної дисципліни
у відповідності до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного у силабусах. Зміст і структура
екзаменаційних/залікових білетів (контрольних завдань), критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної
кафедри залежно від специфіки навчальної дисципліни та зазначаються у силабусах й доводяться до відома
здобувачів вищої освіти на першому занятті та за два тижні до початку контрольних заходів, а також на електронній
сторінці кафедри. Здобувачі вищої освіти, використовуючи відповідну рубрику сторінки кафедри, ознайомлюються
із методологією оцінювання рівня набутих знань.
Нормативні форми атестації визначаються ОП і навчальним планом. Підсумкова атестація проводиться для
встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших
компетентностей за ОП і регламентується Положенням про організацію атестації здобувачів вищої освіти НТУ
«ДП». Форми контрольних заходів забезпечуються засобами діагностики, які обговорюються на засіданні кафедри
та оприлюднюються заздалегідь через силабуси та на дистанційній платформі навчання, а також під час
консультацій в процесі навчання. Екзаменаційні та залікові питання повністю охоплюють зміст навчальної
дисципліні та забезпечують перевірку рівня засвоєння навчального матеріалу.
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів
забезпечується оприлюдненням відповідної інформації в силабусах, розміщених на сайті кафедри, та
регламентується Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти НТУ «Дніпровська
політехніка».
Контрольні заходи здійснюються на основі наскрізного компетентнісного підходу за допомогою прозорих процедур,
що ґрунтуються на об’єктивних критеріях та відображають індивідуальний студентоцентрований підхід. Вибір
форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: ОК, результати яких передбачають
більш практичне наповнення, завершуються заліком; ОК теоретико-практичного наповнення – екзаменом.
Критерії оцінювання характеризують здатність здобувача демонструвати досягнення результатів навчання. Збір
інформації щодо чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здійснюється через
опитування здобувачів. Отримана інформація враховується для корегування процедур і критеріїв оцінювання рівня
опанування здобувачами освітніх компонентів ОП (https://cutt.ly/cEUJZYG).
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу НТУ «ДП» інформація про форми контрольних заходів та
критерії оцінювання обов'язково доводяться до здобувачів вищої освіти на першому занятті з навчальної
дисципліни та повторно за два тижні до початку контрольних заходів.
Інформування та пояснення студентам здійснює деканат, завідувач кафедри, куратори, викладачі дисциплін. Також
комунікацію зі студентами організовано через старост студентських груп. Здобувачі мають можливість до початку
вивчення навчальних дисциплін самостійно ознайомитися з інформацією про форми і строки проведення
контрольних заходів, а також критерії оцінювання, що розміщена на електронних ресурсах університету та кафедри
(графік освітнього процесу, навчальний план, розклад занять, силабуси). Окрім цього, роз’яснення щодо форм
контрольних заходів та критеріїв оцінювання НПП надають здобувачам під час консультацій, через корпоративну
пошту тощо. Розклади занять та екзаменаційних сесій (за місяць до початку сесій) розміщуються на сайті НТУ
«ДП».
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Атестація здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Право», здійснюється у відповідності до Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти у формі атестаційного екзамену.
Метою атестації здобувачів вищої освіти є встановлення рівня набуття здобувачем теоретичних знань, умінь,
навичок та відповідних компетентностей програмним результатам навчання. До атестаційного іспиту допускаються
здобувачі вищої освіти, які успішно пройшли навчання відповідно до ОП та навчального плану зі спеціальності 081
Право та не мають академічної заборгованості. Проходження атестаційного іспиту є заключним етапом навчання
студентів і має на меті систематизування і закріплення теоретичних знань, вмінь та навичок, визначення
спроможності їх практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені чинним Стандартом
вищої освіти.
Форма проведення атестаційного екзамену визначається випусковою кафедрою та затверджується науковометодичною комісією за спеціальністю. Порядок проведення атестації регулюється «Положенням про організацію
атестації здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» http://surl.li/aplnj.
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедури проведення контрольних заходів в університеті регламентують: «Положення про організацію освітнього
процесу», «Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти», «Положення про
проведення практики здобувачів вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка», «Положення про організацію
атестації здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Документи
знаходяться у вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу на офіційному веб-сайті університету
https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/. Інформацію щодо процедури проведення контрольних
заходів повідомляють також куратори академічних груп.
Документи оприлюднені на офіційному веб-сайті університету у вільному доступі для здобувачів вищої освіти та
НПП. Моніторинг обізнаності здобувачів щодо процедур проведення контрольних заходів визначається через їх
опитування відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
Процедура оцінювання результатів навчання за ОП регулюється чіткими та прозорими критеріями, зазначеними у
силабусах з кожного освітнього компоненту й оприлюдненими на офіційній веб-сторінці кафедри. Наявність чітких
критеріїв оцінювання забезпечує об’єктивність екзаменаторів. Відповідно до «Положення про оцінювання
результатів навчання здобувачів вищої освіти» оцінювання включає весь спектр письмових, усних, практичних
контрольних процедур у залежності від компетентністних характеристик РН, досягнення яких контролюється. НПП,
який проводить аудиторні заняття, оцінює рівень знань здобувачів протягом семестру; приймає і оцінює
індивідуальну та самостійну роботу здобувачів; під час прийому заліку, екзамену НПП виставляє підсумкову оцінку.
Вчасність інформування про форми атестації й критерії оцінювання, прозорість з’ясування питань оцінювання
результатів навчання позбавляють конфліктних ситуацій. Впровадження корпоративної культури, викладацької
етики, відповідальності у проведенні контрольних заходів, дотримування принципів чесності, відкритості й
неупередженості протягом навчання сприяють атмосфері взаємної довірливості «студент-викладач». Захист
презентацій на семінарських заняттях, звітів практик, курсових робіт відбувається за ОП публічно.
Наявність чітких та прозорих критеріїв оцінювання забезпечує об’єктивність екзаменаторів. Тому за період
навчання здобувачів за ОП конфлікту інтересів та скарг на упередженість й необ’єктивність екзаменаторів не було.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів регулює «Положення про оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти».
У випадку, коли здобувач отримав оцінку «незадовільно» (нижче 60-ти балів), допускається повторне проходження
контрольного заходу не більше 2 разів з кожної дисципліни протягом одного місяця після закінчення
екзаменаційної сесії: прийом першої перездачі здійснюється викладачем, який викладав матеріал навчальної
дисципліни; прийом другої перездачі – комісією, що призначається директором Навчально-наукового інституту
гуманітарних і соціальних наук у складі трьох осіб: викладача, який викладав дисципліну; завідувача кафедри та
представника інституту або іншого викладача кафедри. Рішення комісії є остаточним. У разі підтвердження
комісією оцінки «незадовільно» чи неявки здобувача на засідання комісії без поважних причин, комісія сповіщає
про це директора інституту для підготовки наказу ректора про відрахування здобувача за невиконання навчального
плану або повторне вивчення дисципліни За наявності поважних причин студенти можуть отримати індивідуальний
графік складання заліків або іспитів чи ліквідації академічної заборгованості. За період навчання бакалаврів за ОП
були неодноразові випадки повторного проходження контрольних заходів. Як правило, академічна заборгованість
студентів найчастіше ліквідується протягом першого, рідше - другого перескладання.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів регулює Кодекс академічної
доброчесності. Згідно з цим документом, здобувач має право на отримання від викладача роз’яснень про причини
отримання низької/незадовільної оцінки, на перездачу заліку або іспиту, а також на складання заліку/іспиту перед
комісією викладачів. Здобувач має право подати письмову скаргу завідувачу кафедри з вимогою перегляду
отриманого результату з поясненням змісту претензії. Завідувач кафедри доводить до відома директору інституту
факт оскарження, останній створює комісію з академічної доброчесності у складі трьох фахових спеціалістів з
компетенцій, що розглядаються в конкретній навчальній дисципліні, а також вводить до комісії представників
студентського самоврядування. Протягом трьох робочих днів з моменту подання скарги комісія вивчає об’єктивність
виставлених викладачем оцінок з дисципліни на підставі затвердженої діагностики та подає свій аргументований
висновок директору інституту. Підсумкова оцінка, виставлена комісією, є остаточною.
Положенням про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності
співробітників та здобувачів освіти НТУ «ДП» в межах визначеної політики надання освітніх послуг встановлена
можливість залучення до вирішення конфліктів посередників (медіаторів).
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
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Основними документами НТУ «Дніпровська політехніка», які регламентують політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності, є такі: «Кодекс академічної доброчесності», «Політика забезпечення якості
вищої освіти», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти»,
«Положення про Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти», «Положення про систему запобігання та
виявлення плагіату» та інші документи, що розміщені на сторінці Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти НТУ «ДП» за адресою: http://surl.li/rjnf. Повноваження з впровадження цих рекомендацій мають: Відділ
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НТУ, Комісія з етики, тимчасові Комісії з академічної доброчесності.
Особлива увага приділяється роз’яснювальній роботі серед керівників структурних підрозділів, завідувачів кафедр,
викладачів та співробітників щодо дотримання академічної доброчесності. Центром професійного розвитку
організований тренінг «Академічна доброчесність НТУ «Дніпровська політехніка», який періодично проходять
викладачі університету (27-30.09.2021, Сертифікат Пушкіна О.В.). Доц. Ільющенко Г.В., Тюря Ю.І. прослухали курс
«Академічна доброчесність в університеті».
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності»
(https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Code%20of%20Academic%20Integrity.pdf) у випадку
порушення академічної доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до відповідальності шляхом повторного
проходження оцінювання (іспит/залік тощо); відрахування з університету; позбавлення наданих пільг з оплати
навчання. В якості інструментів запобігання порушенням академічної доброчесності на ОП є: регулярне
інформування здобувачів щодо неприпустимості порушення норм академічної доброчесності; система обов’язкової
перевірки курсових та наукових робіт на наявність плагіату. Процедура обов'язкової перевірки робіт на наявність
плагіату регулюється Положенням про систему запобігання та виявлення плагіату у НТУ «ДП»
(https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf).
Постійним органом контролю за дотриманням академічної доброчесності є Комісія з етики, тимчасовим - Комісія з
академічної доброчесності.
Для забезпечення перевірки академічних текстів на текстові запозичення в університеті рекомендовано для
використання «StrikePlagiarism.com», однак також необмежено можливість перевірки на плагіат лише цим
програмним продуктом. Кафедри і здобувачі вільні у виборі програм для перевірки та можуть використовувати
безкоштовні версії програм ADVEGO, UNICHECK.
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Академічна доброчесність є частиною корпоративної культури університету. Популяризація академічної
доброчесності серед здобувачів ОП відбувається шляхом реалізації таких заходів: інформаційно-роз’яснювальна
робота щодо неприпустимості порушення норм академічної доброчесності; вимоги викладачів до якості виконання
завдань здобувачами, формалізовані у силабусах; перевірка змісту робіт здобувачів на відповідність до вимог щодо
оформлення та цитування джерел; роз’яснювальна робота органів студентського самоврядування; розміщення на
сайті університету інформаційних матеріалів щодо порядку цитування; обов’язкова перевірка усіх статей у
періодичних наукових виданнях, тез доповідей, наукових робіт на відсутність плагіату; створення та постійне
оновлення бази даних академічних текстів НПП та здобувачів вищої освіти університету в репозиторії;
інформування науково-педагогічних працівників про неприпустимість порушення академічної доброчесності.
Питання дотримання академічної доброчесності регулярно обговорюються на засіданнях Вчених рад інституту та
університету. Здійснюється постійне інформування викладачів про неприпустимість порушення академічної
доброчесності та під час прийому на роботу ця вимога є окремим пунктом контрактів з НПП.
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності НТУ «ДП» у випадку порушення академічної доброчесності
здобувачі можуть бути притягнені до відповідальності шляхом повторного проходження оцінювання (контрольна
робота, іспит тощо); повторного проходження відповідного освітнього компонента ОПП; відрахування з
університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих пільг з оплати навчання. У випадку, коли
виявлено ознаки плагіату у роботі студента (рефераті, курсовій роботі, тезах доповіді на студентській конференції,
звіті про проходження практики тощо), що подається для оцінювання викладачу кафедри, обов’язком викладача є
виконання комплексу таких дій: 1) повідомлення студента про виявлення плагіату у його роботі; 2) збереження
роботи студента протягом терміну, визначеного нормативними документами університету; 3) постановка вимоги до
студента повторно виконати роботу з дотриманням норм академічної доброчесності; 4) інформування студента про
зниження підсумкової оцінки за використання плагіату; 5) інформування студента, що у разі незгоди з рішенням
викладача той має право написати заяву на ім’я директора інституту та вимагати розгляду власної справи на
засіданні Комісії з академічної доброчесності інституту.

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
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Конкурсний добір викладачів здійснюється відповідно до вимог Положення визначає порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(http://surl.li/afgej). Кандидатури претендентів на заміщення посад НПП попередньо обговорюються на засіданні
кафедри. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації претендента на посаду НПП кафедра може запропонувати
прочитати пробні лекції, провести практичні заняття. За результатами обговорення на кафедрі складається
мотивований висновок про професійні якості претендента.
Для організації конкурсу на заміщення посад НПП наказом ректора утворюється конкурсна комісія, яка перевіряє
відповідність поданих претендентами документів до встановлених вимог. Конкурсний добір проводиться на засадах
відкритості, гласності, законності, рівності прав членів комісії, колегіальності прийняття рішень, об’єктивності та
неупередженого ставлення до всіх. Враховуються наявність відповідної освіти, наукового ступеня, вченого звання,
наукова діяльність претендента, досвід роботи, тощо. Після успішного проходження конкурсу з НПП підписується
договір (контракт) терміном до 5 років, у додатку до якого зазначаються обов’язкові до виконання показники
наукової та професійної активності на наступний термін.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
ЗВО систематично залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу через участь у практичній
підготовці фахівців під час юридичної практики, співпрацю в питаннях розробки, перегляду та рецензування ОП,
організації та проведенні спільних науково-методичних та науково-практичних семінарів, підготовки матеріалів
інформаційного та методичного супроводу освітнього процесу, а також отриманні консультативної допомоги.
Однією із форм залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу є можливість практичної підготовки
здобувачів в установах юридичної сфери або у відповідних підрозділах підприємств. Для здобувачів вищої освіти
організовуються і проводяться екскурсії та зустрічі з роботодавцями, з якими укладені договори про
співробітництво.
НТУ «ДП» підписані та реалізуються угоди як з державними, так і з комерційними підприємствами (установами),
серед яких: Адвокатське об’єднання «Перша адвокатська контора» (договір про співробітництво від 27.01.2020),
приватне підприємство «Юридична фірма «Терра» (договір про співробітництво від 06.04.2020), Кваліфікаційнодисциплінарна комісієя адвокатури Дніпропетровської області (договір про партнерство і співробітництво від
10.09.2020), Адвокатське об’єднанням «Юрексім» (договір про співробітництво від 05.10.2021), Південно-Східне
міжрегіональне управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) (меморандум про співпрацю з від 04.11.2021).
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Кафедра публічного права і кафедра ЦГЕП систематично залучають до проведення лекційних і практичних занять
на ОП професіоналів-практиків та представників роботодавців, запрошуючи їх для проведення практичних занять,
тренінгів, практичних семінарів, серед яких: директор ТОВ «ВАТ АГРО» Чебикіна Т.С., арбітражний керуючий
Величко В.Ю., керуючий партнер АО «Перша адвокатська контора» Борисенко А.О.
(https://cgp.nmu.org.ua/ua/seeworks.php ).
Для прикладу, в межах угоди про співробітництво арбітражний керуючий В.Ю. Величко проводив інтерактивну
лекцію і практичний семінар для студентів 4 курсу щодо правового статусу і повноважень арбітражного керуючого у
справі про банкрутство, особливостей проведення окремих судових процедур у справі про банкрутство суб’єктів
господарювання (це було здійснено в межах навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право»). У межах
угоди про співробітництво директор ТОВ «ВАТ АГРО» Чебикіна Т.С. провела практичне заняття-тренінг для
студентів 4 курсу щодо особливостей укладання договору міжнародної купівлі-продажу товарів, визначення місця
його виконання, з урахуванням вимог національного і міжнародного правового регулювання (це було здійснено в
межах навчальної дисципліни «Господарське право»).
Залучаються також до освітнього процесу в якості консультантів з окремих питань у сфері права представники
юридичних організацій та підприємств-роботодавців.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
Для професійного розвитку НПП в університеті діє система підвищення кваліфікації: стажування у провідних
установах; підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті безперервної освіти; Центрі професійного розвитку
викладачів https://www.nmu.org.ua/ua/centers/cppd/; проведення тренінгів, семінарів, круглих столів тощо. НПП
підвищують мовну підготовку в лінгвістичних центрах НТУ «ДП» та безкоштовно на курсах кафедри іноземних мов.
НПП, задіяні на ОП, пройшли науково-педагогічне стажування у країнах Євросоюзу: зав. кафедри публічного права
Школа С.М. в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті М.К. Склодовської; проф. кафедри ЦГЕП
Легеза Ю.О. в Куявському університеті та Cuiavian University (Польща), доц. кафедри ЦГЕП Ільюшенко Г.В. в
університеті Данубіус (Словаччина) та University of Bialystok (Польща), доц. Тюря Ю.І. в університеті Collegium
Civitas; прийняли участь у тренінгу в рамках проекту Жана Моне за програмою Європейського Союзу ERASMUS+
«Європейська проектна культура» (EUROPROC).
Також НПП приймають активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях,
обмінюються досвідом із закордонними ЗВО, публікують результати наукових досліджень у міжнародних
видавництвах. Окрім планових підвищень кваліфікацій, викладачі кафедри ЦГЕП доц. Г.В. Ільюшенко, проф. Ю.О.
Легеза, доц. Ю.І. Тюря мають сертифікати про знання іноземної мови рівня В2.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
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В НТУ «ДП» створена система стимулювання розвитку та визнання викладацької майстерності викладачів у фаховій
сфері. Розроблена система мотивації, що включає комплекс матеріальних і моральних стимулів, соціальних
гарантій, заходів, спрямованих на забезпечення професійного кар'єрного зростання співробітників, підвищення
їхнього статусу, що регламентується внутрішнім Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги
(http://surl.li/afgkv) та чинним законодавством України. Матеріальна допомога надається НПП на оздоровлення
щорічно разом з відпусткою, у разі скрутного матеріального становища, під час тривалого лікування тощо.
В НТУ «ДП» запроваджена традиція заохочень НПП у зв’язку із перемогою в університетському конкурсі «Кращий
молодий вчений» (2018 р. – Легеза Ю.О.; 2019 р. - Касапоглу С.О.).
За багаторічну бездоганну працю, високі досягнення у діяльності університету встановлюються різні форми
нематеріального заохочення – нагородження медалями, почесними відзнаками та званнями. Вимоги до кандидатів
на нагородження регламентуються внутрішнім Положення про почесні звання НТУ «ДП» (http://surl.li/afgky ). Так,
у 2019 р. проф. кафедри ПП Лень В.В. та проф. кафедри ЦГЕП Легеза Ю.О. були нагороджені медалями «За
відданість університету»; у 2021 році з нагоди «Дня юриста» НПП кафедри ПП М.М. Бабенко, О.О. Світличний та
НПП кафедри ЦГЕП Ю.І. Тюря, Ю.О. Легеза. були нагороджені медалями «Знак вдячності». За особливі досягнення
НПП можуть бути представлені до державних нагород.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансове забезпечення ОП формується з урахуванням: контингенту здобувачів, програм фінансування наукової,
освітньої діяльності, стипендіального забезпечення та фінансових надходжень до університету. В НТУ «ДП» наявні:
лінгвістичні центри, бізнес-інкубатор, актова і спортивні зали, їдальні й буфети, медпункт, коворкінг простори
"CoLibry", Unica, музеї. Бібліотека має доступ до наукометричних баз Scopus, Web of Science та до повнотекстових
ресурсів порталу SpringerLink. Передплачено журнали юридичного профілю: «Юридична практика. Законодавство.
Право»; «Офіційний вісник України»; «Офіційний вісник Президента України»; газети: «Урядовий кур’єр»; «Голос
України». В університеті забезпечено вільний доступу до мережі інтернет за допомогою безкоштовного Wi-Fi на усій
території. Для викладання фахових дисциплін ОП в освітньому процесі використовуються спеціалізовані аудиторії:
криміналістичний полігон й музей, зал судових засідань. Навчально-методичне забезпечення ОП у вільному доступі
на веб-сторінках сторінках кафедр. В освітньому процесі використовується програмне забезпечення Office 365,
додаток Teams та платформа Moodle.
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
Молодь університету виступає активним і повноправним партнером адміністрації ЗВО в освітньому процесі.
Постійно діючими органами студентського самоврядування є Рада студентів НТУ «ДП» та Ради студентів ННІГСН.
До складу Вченої ради університету, вчених рад інститутів, ректорату, стипендіальних комісій увійшли
представники студентства, забезпечуючи права та інтереси здобувачів вищої освіти, також сприяючи гармонійному
розвитку кожної особистості. До складу НМК за спеціальністю 081 Право включені студенти 1, 2 та 3 курсів
навчання.
Пропозиції здобувачів враховуються під час: формування індивідуальної освітньої траєкторії, через реалізацію права
вибору навчальних дисциплін; удосконалення освітнього процесу; призначенні стипендії; організації культурного
життя студентської молоді. ЗВО сприяє розкриттю здібностей студентів, залучаючи їх до проведення наукових
досліджень, участі в конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях тощо. Студентські наукові
публікації можуть бути безоплатно опубліковані в університетських наукових фахових виданнях (таким є, зокрема,
журнал “Law.State.Technology”). ЗВО створює умови для організації дозвілля студентської молоді, заняття спортом, у
наукових проблемних групах у питань права, мовної підготовки тощо. Здобувачі вищої освіти ОП проходять
анкетування стосовно їх задоволеності умовами навчання, рівня викладання дисциплін та інших аспектів організації
освітнього процесу.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Статутом та Стратегічним планом розвитку університету передбачені безпечні й нешкідливі умови навчання, праці
та побуту здобувачів, дотримання здорового способу життя. Для цього в університеті здійснюються такі заходи:
проводяться всі види інструктажів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки; ознайомлення здобувачів з
нормативними документами (інструкції, положення, пам’ятки тощо); створено пропускний режим; своєчасно
здійснюється прибирання території від сміття й снігу, оббиваються бурульки з дахів будівель, або огороджуються
небезпечні місця сигнальною стрічкою, дорожнє покриття при ожеледиці посипається сипучим матеріалом.
Під час пандемії COVID-19 здобувачів інформують про правила поведінки в громадських місцях, правила та методи
індивідуального захисту. Під час запровадження карантинних заходів здійснюється перехід на дистанційну форму
навчання з метою збереження здоров'я і життя здобувачів. Стан усіх приміщень університету відповідає вимогам
законодавства України. Наказами ректора призначено осіб, відповідальних за стан охорони праці, та визначені їх
обов’язки. В університеті діє соціально-психологічна служба https://filosof.nmu.org.ua/ua/sps.php, основними
напрямами роботи якої є: психодіагностика, психокорекція та психологічне консультування здобувачів і викладачів,
Сторінка 17

надання психологічної і соціальної допомоги та реабілітація здобувачам освіти, які перебувають у кризовій життєвій
ситуації.
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Консультативна підтримка, надання допомоги та інформування здобувачів з питань освітньої діяльності
відбуваються безпосередньо через викладачів під час проведення навчальних занять, консультацій за графіком,
оприлюдненим на інформаційних ресурсах кафедр, виконання індивідуальних завдань, проведення наукової
роботи. Комунікація здобувачів ОП з викладачами та адміністрацією університету здійснюється не тільки шляхом
особистого спілкування під час освітнього процесу, а також через електронне середовище університету («Moodle»,
програмне забезпечення «Office365»). Кожен здобувач ВО має корпоративну електронну скриньку, яка одночасно
використовується для доступу до електронного середовища університету.
З усіх питань здобувачі можуть звертатись як до гаранта ОП, так і безпосередньо до керівництва ННІГСН. Староста
групи представляє інтереси студентів на всіх рівнях структурних підрозділів (кафедра, інститут, ректорат тощо),
взаємодіє з керівництвом ННІГСН, університету й ін. З метою інформування здобувачів з важливих питань
діяльності університету, за необхідністю, проводяться зустрічі студентів з представниками адміністрації
університету. Створено групи у вайбері, існує сторінка ННІГСН у соціальній мережі Фейсбук, яка активно
наповнюється як представниками інституту, так і самими студентами щодо тренінгів, конференцій, грантів, заходів
відділу тощо. Актуальна інформація щодо освітньої, міжнародної, наукової діяльності, важливі події із життя
університету, анонси подій та заходів висвітлюються на сайті.
Соціальну підтримку здобувачів ВО здійснює студентське самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів
через участь здобувачів в управлінні університетом, а також у відносинах з адміністрацією закладу.
Університет сприяє підвищенню життєвого рівня студентів шляхом морального та/або матеріального заохочення їх
за певні досягнення в навчанні, науковій, спортивній та громадській роботі. Так, за участь у конкурсі молодіжних
наукових проєктів-соціальних роликів студенти сертифікати переможців та цінні призи. Здобувачі забезпечуються
безоплатним користуванням бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами
університету. Бажаючим іногородні за необхідності здобувачам надаються місця для проживання на період
навчання у гуртожитках.
Щорічно відділ ВЗЯВО НТУ «ДП» проводить опитування здобувачів стосовно якості організації навчального
процесу в університеті. Відповідно до результатів опитування значна частина здобувачів стверджує, що їх думка та
пропозиції щодо покращення ОП враховується при плануванні й організації освітнього процесу.
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
Університет забезпечує реалізацію права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням їх
індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, надання пільг і соціальних гарантій. Це зазначається в
«Правилах прийому», «Положенні про організацію освітнього процесу» та реалізується в освітньому процесі. Для
таких осіб створено спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, пільги при переведенні
на вакантні місця державного замовлення, вони користуються правом першочергового поселення до гуртожитку,
забезпечені спеціальні технічні умови (окремі вбиральні кімнати, пандуси, у ліфтах та у місцях загального
користування використовуються шрифти Брайля). «Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп» (http://surl.li/aougj) визначає дії працівників університету щодо забезпечення зручності та комфортності
перебування в університеті особам, що потребують допомоги. Формування умов для здобуття якісної освіти
спрямоване на: поширення доступу до якісної вищої освіти з використання сучасних інформаційних технологій;
реалізацію індивідуального підходу до процесу навчання; формування у студентів університету позитивного
ставлення до осіб з особливими освітніми потребами тощо. В окремих випадках можливе навчання за
індивідуальним планом або за індивідуальним графіком з використанням елементів дистанційного навчання.
В кімн. 102 корпусу 10 діє консультативний пункт для осіб з обмеженими освітніми можливостями.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
У НТУ «ДП» політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій визначають наступні документи:
«Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб»,
«Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності
співробітників та студентів», Антикорупційна програма», «Положення щодо протидії булінгу (цькуванню)»,
«Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями». Документи розміщені на
офіційному сайті університету у мережі Інтернет (www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents), що забезпечує
їх доступність для всіх учасників освітнього процесу. Відповідно до зазначених документів, з метою запобігання
конфліктів та суперечок учасників освітнього процесу, які виникають у переважній більшості випадків як наслідок
непорозумінь, надання освітніх послуг в університеті відбувається відповідно до політики взаємоповаги,
взаємопорозуміння, відкритості, доступності до інформації, рівності учасників освітнього процесу, толерантності.
Налагодження процесу комунікації і аналіз конфліктних ситуацій можливий за участі посередників (медіаторів):
викладачів кафедри, декану, завідувача кафедри, кураторів академічних груп, представників студентського
самоврядування, ректора університету, старост академічних студентських груп та ін.
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Викладачі, які забезпечують освітній процес за ОП, в 2019 році отримали сертифікати Національного агентства з
питань запобігання корупції з курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (Школа С.М.,
Ільюшенко Г.В. та ін.). Гарант ОП Пушкіна О.В. періодично на зустрічах зі студентами ознайомлює їх з політикою та
процедурами врегулювання конфліктних ситуацій, оскільки є фахівцем з цього питання (пройшла підвищення
кваліфікації за курсом «Теорія та практика медіації»).
НТУ «ДП» забезпечує вжиття заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції, а саме: періодичну оцінку
корупційних ризиків; дотримання антикорупційних стандартів і процедури. Профілактика і протидія дискримінації
та булінгу передбачає ознайомлення викладацького складу з особливостями поширення масових негативних явищ
серед здобувачів, просвітницьку роботу фахівців соціально-психологічної служби серед учасників освітнього
процесу, формування правосвідомості і правової поведінки здобувачів вищої освіти. Університет засуджує гендерне
насильство, у тому числі сексуальні домагання в освітньому процесі. Для протидії цьому явищу в університеті
створена постійно діюча комісія з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями, яка надає інформаційну
та консультативну підтримку щодо попередження сексуальних домагань та розглядає в установленому порядку
отримані скарги. Всі учасники ОП під час виконання своїх функціональних обов’язків неухильно дотримуються
загальновизнаних етичних норм поведінки.
Під час реалізації ОПП «Право» конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та затвердження освітніх програм в НТУ
«Дніпровська політехніка» регламентуються Законом України «Про вищу освіту», внутрішніми нормативними
документами університету, серед яких: «Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
НТУ «Дніпровська політехніка», «Положення про організацію освітнього процесу Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка», «Положення про гаранта освітньої програми Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка», Положення про науково-методичні комісії спеціальностей Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка», що розміщені на сайті університету в розділі «Установчі
документи та положення» за посиланням https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
ОП розробляється робочою групою, обговорюється на засіданнях кафедр ННІГСН, НМК зі спеціальності та
погоджується з відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, НМВ, Центром моніторингу знань та
тестування, після чого затверджується Вченою радою університету.
Учасниками моніторингу ОП є зовнішні, внутрішні стейкхолдери, адміністрація університету.
На підставі результатів прогнозування розвитку спеціальності й потреб суспільства, опитування здобувачів щодо
удосконалення змісту ОП, а також діагностування змісту дисциплін навчального плану, який є складовою програми,
формуються пропозиції щодо змін програми. Гарантом ОП О.В. Пушкіною та членами НМК за спеціальністю 081
Право постійно проводяться обговорення та анонімні опитування здобувачів щодо структури та змісту освітніх
компонентів програми, що є базисом для її постійного удосконалення
(https://cgp.nmu.org.ua/ua/news/news290921.php, протокол №2 від 21.10.2021).
Перегляд ОП «Право» здійснюється щорічно з урахуванням опрацювання пропозицій усіх стейкхолдерів. Зокрема,
відповідно до рецензії на ОП, наданої адвокатом адвокатського об’єднання «Jurexim» Анною Піддубною, було
включено до обов’язкової частини ОП навчальні дисципліни «Міжнародне право» та «Міжнародне приватне
право». Окрім цього, на підставі пропозицій, що надійшли від А.О. Борисенка, партнера Адвокатського об’єднання
«Перша адвокатська контора», випускника НТУ «ДП» рішенням НМК за спеціальністю 081 Право (протокол №1 від
31.08.2020) було запроваджено послідовне вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право» у п’ятому
семестрі, за яким слідує опанування навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» у шостому семестрі на
третьому курсі. Відповідно до пропозиції старости гр. 081-20-1 Козацької І.В. навчальну дисципліну «Латинська
мова» було запропоновано додати до вибіркових навчальних дисциплін (протокол №5 від 30.12.2020). Враховуючи
рекомендації судді Верховного Суду, д.ю.н., проф. Н.В. Коваленко, з метою набуття знань та вмінь у сфері
інформаційного забезпечення правничої діяльності, до обов’язкової частини ОП доданий освітній компонент
«Інформаційне забезпечення правничої діяльності».
З метою забезпечення комплексного та цілісного підходу до формування компетентностей щодо вміння розробляти
й планувати наукові проєкти, дослідження, результати яких професійно представляти та обговорювати в усній та
письмовій формах, переглянуто підходи до здійснення підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни
«Кримінальне право» (протокол №1 від 31.08.2020).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
З метою розширення участі здобувачів освіти до процедур забезпечення якості освіти, моніторингу та оцінювання
роботи НПП в університеті впроваджено систему соціологічного моніторингу «Освітній процес очима студентів»,
який передбачає проведення щорічного опитування здобувачів всіх освітніх рівнів.
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Студенти безпосередньо беруть участь в удосконаленні ОП, обговорюючи її зміст на засіданнях НМК спеціальності
081 Право. Зокрема, переглянуте та оновлене наповнення освітніми компонентами обов`язкової частини ОП за
циклом спеціальної підготовки відповідно до розподілу програмних компетентностей та результатів за загальною та
спеціальною (фаховою) підготовкою (протокол № 5 від 12.06.2020); змінена структурно-логічна схема опанування
освітніх компонентів (протокол № 1 від 31.08.2020); навчальну дисципліну «Латинська мова» включено до
вибіркових дисциплін (протокол № 5 від 31.12.2020); з метою врахування думки здобувачів щодо удосконалення ОП
та надання пропозицій стосовно забезпечення якості освіти в університеті до складу НМК включено студентів
(протокол № 1 від 30.08.2021); кафедрою ЦГЕП проведено анонімне опитування здобувачів вищої освіти, які
навчаються за ОП, результати якого розглянуті та обговорені НМК спеціальності 081 Право (протокол №2 від
21.10.2021).
Представники студентського самоврядування залучаються до роботи в органах колегіального управління, зокрема
входять до складу вченої ради ННІГСН, на засіданнях якої обговорюються питання підвищення якості освітнього
процесу, що дає можливість надати свої пропозиції.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Забезпечення якості навчання у контексті формування освітньої програми здійснюється студентським
самоврядуванням завдяки участі його представників як у засіданнях науково-методичної комісії зі спеціальності
(обговорення та вирішення питань удосконалення освітнього процесу, внесення пропозицій щодо змісту навчальних
планів і програм), так і в спільній діяльності з відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету.
Відповідно до вимог Положення про науково-методичні комісії спеціальностей Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка» (http://surl.li/aplxq) до роботи науково-методичної комісії можуть
залучатися члени робочих груп з оновлення (перегляду) освітніх програм спеціальності, роботодавці, представники
студентського самоврядування, здобувачі вищої освіти та інші зацікавлені учасники освітнього процесу. Також
передбачено, що з метою врахування думки здобувачів вищої освіти, представників роботодавців, інших
стейкхолдерів стосовно організації освітнього процесу, складових методичного забезпечення, вони можуть
включатися до складу НМК або запрошуватися на окремі засідання комісії. Враховуючи вимоги даного Положення,
членами НМК за спеціальністю 081 Право було розглянуто та схвалено кандидатури студентів, які бажають
приймати участь в роботі комісії (Протокол №2 від 21.10.2021) та за наказом ректора включені до складу НМК.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
Інституційні форми залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості полягає у дистанційному моніторингу змісту програми та надання пропозицій щодо її
удосконалення, а саме: відгуки на зміст програми керуючого партнера АО «Юридична фірма "Максимус», Ковтуна
С.М. та адвоката, партнера АО «Перша адвокатська контора» Борисенко А.О.; рецензії на ОП представників
академічної спільноти: професора кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., проф. Миронюк Р.В.; рецензії на ОП судді
Верховного Суду, д.ю.н., проф. Н.В. Коваленко, голови (керуючого партнера) адвокатського об’єднання «Юрексім»
Піддубної Г.В., д-ра Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Ващилко
О.П., начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Дніпропетровської обласної прокуратури,
Вороніної К.
З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього процесу, формування та перегляду
освітніх програм й варіативної частини навчальних планів підготовки здобувачів ОП укладено низку угод
(договорів) про співпрацю. Крім того, дієвою формою урахування інтересів роботодавців за ОП «Право» є щорічне
проведення ярмарку вакансій, круглих столів, науково-практичних конференцій на базі університету та кафедр
ННІГСН. Також роботодавці приймають участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр
ННІГСН, організації екскурсій для здобувачів ОП.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
В університеті діє Асоціація випускників (ГО «Асоціація випускників Національного гірничого університету»), яка
об'єднує випускників усіх факультетів НТУ «Дніпровська політехніка». Щорічно відбувається традиційна зустріч
випускників, під час якої проводиться опитування щодо їх працевлаштування та кар’єрного шляху. На сайті
університету створено сторінку Асоціації (http://www.nmu.org.ua/ua/content/about_to/vipusknikam/ ), яка надає
можливість зворотного зв'язку з випускниками. База випускників налічує більше 5000 осіб.. Типові траєкторії
працевлаштування випускників ОП – робота у закладах вищої освіти, перш за все НТУ «Дніпровська політехніка»,
адвокатських об’єднаннях, територіальних управліннях юстиції, судах, прокуратурах, органах державної влади та в
інших установах юридичного профілю. Інформацію щодо власного кар’єрного шляху та траєкторії
працевлаштування випускники ОП надають студентам при проведенні навчальних занять, до яких їх залучають, а
також під час їх участі у роботі НМК.
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
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Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників освітньої
діяльності за ОП «Право» здійснюються:
– на рівні кафедр ННІГСН – у вигляді контролю діяльності науково-педагогічних працівників, заслуховування,
обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр;
– на рівні ННІГСН – у вигляді контролю діяльності кафедр, заслуховування, обговорення питань та прийняття
рішень на засіданнях вченої ради інституту, науково-методичної комісії зі спеціальності «Право» щодо
затвердження основних нормативних документів з реалізації ОП;
– на рівні університету – моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводять навчально-методичний відділ,
відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Важливим інструментом інформативності відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є опитування
(анкетування) здобувачів, яке дозволяє дізнатись про ті проблемні аспекти, що можуть викликати занепокоєння
здобувачів та заважати підвищенню якості освіти за ОП.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації були виявлені наступні недоліки:
– недостатній обсяг практичної складової ОП;
‒ посилення науково-дослідної складової ОП.
Недолік щодо практичної складової був усунений шляхом перегляду змісту ОП задля збільшення обсягу практичної
підготовки. До обов’язкової частини ОП був доданий окремий освітній компонент, зокрема: Клінічна юридична
практика обсягом шість кредитів ЄКТС, який студенти опановують протягом другого та третього курсів навчання.
Також з метою посилення практичної складової підготовки бакалаврів для студентів четвертого курсу навчання
передбачено їх залучення до роботи в юридичній клініці «Pro bono».
З метою посилення науково-дослідної складової ОП було: створено постійно діючу студентську наукову проблемну
групу з актуальних проблем права (Розпорядження ННІГСН №1 від 17.09.2018); кафедрами ННІГСН організовано
та проведено низку науково-практичних заходів, до участі в яких залучено студентів всіх курсів навчання, зокрема:
проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Правова освіта та наука в умовах євроінтеграції»,
залучення студентів до участі у II турі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Службове право» (Протокол № 7 від 19.03.2021), проведення круглого столу за темою «Реформування правничої
освіти», проведення конкурсу наукових проєктів-соціальних роликів під гаслом «Я маю право» (Протокол № 2 від
21.10.2021).
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Оскільки акредитація є первинною, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які повинні
враховуватися під час удосконалення ОП, відсутні.
При цьому під час перегляду ОП було взято до уваги досвід акредитаційних експертиз інших ОП університету. Було
змінено підхід до формування вибіркової складової ОП: вибір навчальних дисциплін здобувачами відбувається із
переліку ННІГСН замість блочного вибору за ОП. В університеті розроблено Положення про опитування учасників
освітнього процесу та зацікавлених осіб щодо якості вищої освіти Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка» http://surl.li/aqusi , Положення про гаранта освітньої програми Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка» http://surl.li/aqusq , створено єдиний реєстр договорів з
роботодавцями, створено Центр професійного розвитку персоналу https://www.nmu.org.ua/ua/centers/cppd/ , а
також проводяться тренінги для гарантів ОП та НПП.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
У відповідності до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НТУ ДП
(http://surl.li/pkcs ) академічна спільнота університету має право брати участь в обговореннях усіх без виключення
проектів документів внутрішньої нормативно-правової бази університету. Відкритість та прозорість обговорення
академічною спільнотою процедур внутрішнього забезпечення якості ОП реалізуються через проведення семінарів,
конференцій, засідань у межах кафедри, науково-методичної комісії, університету тощо.
У роботі НМК з метою удосконалення змісту ОП за період 2018-2021 рр. брали участь внутрішні стейкхолдери
(академічна спільнота НТУ «ДП») й профільні роботодавці. В університеті створено можливості для неформального
спілкування та командної роботи учасників освітнього процесу (коворкінги, простір бібліотеки), а також активно
використовуються засоби комунікації (соціальні мережі) різних цільових груп. Учасники академічної спільноти, які
мають досвід застосування процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, за результатами стажувань,
тренінгів, підвищень кваліфікації, закордонних відряджень, участі у відповідних комісіях тощо поширюють набутий
досвід серед НПП і здобувачів шляхом організації семінарів, презентацій та круглих столів. В межах роботи Центру
професійного розвитку персоналу організовано проведення тренінгів, зокрема: Академічна доброчесність НТУ
«ДП», Опитування учасників освітнього процесу як ефективний інструмент внутрішнього забезпечення якості
освіти НТУ «ДП».
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Планування, організація, регулювання та контроль за процесами та процедурами внутрішнього забезпечення якості
освіти в університеті здійснюється в зоні відповідальності таких структурних підрозділів: відділ внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти, навчально-методичний відділ, навчальний відділ. Розподіл функціональних
обов’язків, повноважень та прав підрозділів університету в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього
забезпечення якості освіти викладені у відповідних Положеннях, що розміщені на сайті університету
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(http://surl.li/rcai/). Результатом діяльності у сфері внутрішнього забезпечення якості освіти є отримання НТУ
«Дніпровська політехніка» «Сертифікату системи управління якістю» від Дніпропетровського регіонального
державного науково-технічного центру стандартизації, метрології та сертифікації» ДП «Дніпростандартметрологія»
(«UA.8O073.QMS.286-19, дійсний до 26.06.2022 р.).

9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються наступними документами університету: Статутом
НТУ «Дніпровська політехніка», «Положенням про організацію освітнього процесу», «Положенням про проведення
практики здобувачів вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка», «Положенням про оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти», «Положенням про організацію атестації здобувачів вищої освіти НТУ
«Дніпровська політехніка», «Правилами внутрішнього трудового розпорядку». Прозорість, доступність та
обізнаність щодо прав та обов’язків учасників освітнього процесу забезпечуються завдяки розміщенню цих
документів на офіційному вебсайті університету в розділі: Установчі документи та положення
(http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/).
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
http://www.nmu.org.ua/ua/study/eduprogdisc.php
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/educational_programs/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Виходячи з проведеного самоаналізу, визначено сильні сторони ОПП «Право»:
1. Академічний потенціал кафедр, які задіяні в освітньому процесі за наведеною освітньо-професійною програмою,
забезпечує належний рівень підготовки бакалаврів, що підтверджується науковим, освітнім та практичним досвідом
викладачів.
2. Спрямованість ОПП на набуття студентами основних професійних компетентностей, які спрямовані не тільки на
розуміння сутності права та його інститутів, але й на набуття студентами навичок щодо забезпечення та захисту прав
і свобод людини у ХХІ сторіччі.
3. Інфраструктурні можливості університету, що дозволяють якісно організувати освітній процес, та наявність умов
для самореалізації здобувачів вищої освіти відповідно до своїх інтересів, уподобань та здібностей (спортивні секції,
гуртки тощо).
4. Реалізовано студентоцентрований підхід, який дозволяє реалізувати індивідуальну освітню траєкторію навчання,
формує навички креативного мислення здобувача, здатності до самостійних рішень та відповідальності.
5. ОПП дає можливість вільного обрання студентами дисциплін, які формують соціальні компетентності, позитивно
впливають на світогляд, надають знання з культури, корпоративної етики та соціальної комунікації.
6. Програма враховує побажання та рекомендації можливих роботодавців, стейкхолдерів, представників
студентської громади та провідних фахівців у сфері права.
7. ОПП вдало поєднує ґрунтовну теоретичну підготовку з можливостями для набуття практичних навичок та їх
втілення у соціальному середовищі при вирішенні спеціалізованих задач та практичних проблем професійної
правничої діяльності.
8. НТУ «ДП» має чітку систему розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП з
урахуванням рекомендацій всіх стейкхолдерів.
9. Система управління якістю послуг у сфері вищої освіти НТУ «ДП» відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015
«Система управління якістю», що підтверджено відповідним сертифікатом.
За результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОПП, що потребують окремої уваги:
1) Необхідність оновлення програмних продуктів, орієнтованих на правничу галузь, зокрема, у частині
забезпечення інформаційно-технічного доступу до системи «Liga. Zakon».
2) Відсутність програм міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти в межах реалізації ОПП.
3) Відсутність практики викладання дисциплін ОПП англійською мовою, що мало б значно розширити можливості
для академічної мобільності як студентів, так і викладачів.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
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здійснити задля реалізації цих перспектив?
Основними перспективами подальшого розвитку освітньої програми є наступні:
- оновлення профілю програми, включно з основними результатами навчання, навчальним середовищем та
основними навчальними, викладацькими та оціночними заходами;
- створення/оновлення двомовного (українська та англійська) контенту для дисциплін ОПП, що відповідає новій
реальності; розробка/оновлення відповідного нормативного та методичного забезпечення дисциплін;
- подальше удосконалення навчально-методичного забезпечення дистанційної електронної форми навчання в
Moodle;
- оновлення матеріально-технічного забезпечення та створення окремої науково-дослідної лабораторії захисту права
людини на безпечне та сприятливе довкілля;
– створення умов для забезпечення більш активної міжнародної наукової комунікації та долучення до міжнародного
наукового простору здобувачів вищої освіти шляхом участі в міжнародних наукових конференціях, міжнародній
академічній мобільності, грантових програмах;
- подальше вивчення попиту ринку праці на фахівців спеціальності та моніторинг вимог щодо успішного
працевлаштування випускників;
- розширення кола можливих роботодавців та стейкхолдерів, проведення подальшої роботи з укладення договорів
та розвитку співробітництва;
- стимулювання збільшення кількості публікацій НПП у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus,
Web of Science;
- активізація участі НПП у розробці наукових проєктів, фінансування яких передбачається за рахунок
загальнонаціональних та міжнародних фондів.
Для здійснення цих завдань НТУ «ДП» протягом наступних 3-х років планує отримати партнерську підтримку в
результаті взаємодії із ЗВО, організаціями та установами Республіки Польща, Литви та іншими країнами у рамках
договорів про співпрацю.


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ: Азюковський Олександр Олександрович
Дата: 15.11.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

Ф 10 Фінансове право

навчальна
дисципліна

Силабус Фінансове
право.pdf

u88nTjkKfyz8ddaprt Персональні комп’ютери;
/EXFOFkF+32xxPSV Дистанційна платформа
IBLSdmLM0=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 03 Клінічна
юридична практика

навчальна
дисципліна

Клінічна юридична
практика+.pdf

LWjLht3XEKj6GjO7 Персональні комп’ютери;
ONACZaEuWV9uh2 Інформаційно-комунікаційні
8oAx1P70EchRc=
засоби; Корпоративне
електронне середовище Office 365.

Ф17 Господарське
право

навчальна
дисципліна

Силабус
_Господарське
право.pdf

П 02 Друга юридична
практика

практика

Б 05 Теорія держави
та права

навчальна
дисципліна

12.
s7aZm9fp8Hmax7nF Персональні комп’ютери;
Теорія_держави_і_ AfmFKdfnaJq/3gQX Дистанційна платформа
права_Силабус.pdf
akDx6+4SPoM=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 15 Адміністративна
відповідальність

навчальна
дисципліна

Адміністративна_ TP0qyBG8ka0Ug8Pn Персональні комп’ютери;
відповідальність_С vycc6EfV1LrufBAmsf Дистанційна платформа
илабус.pdf
6b77eJ4qk=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 08 Адміністративне
право та
адміністративний
процес

навчальна
дисципліна

Адміністративне_ WesbFehsqCwUsfIA Персональні комп’ютери;
право_та_адмініс +QlOZdaBkAc8XnM Дистанційна платформа
тративний_процес
Xu2R/FvIwNds=
MOODLE; Мультимедійне
_Силабус.pdf
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б 06 Конституційне
право та
конституційний
процес

навчальна
дисципліна

Конституційне_пр DYS6s+q1Y9sTi2xuS Персональні комп’ютери;
аво_та_конститу ZS/mz5LT0wgrzdk/ Дистанційна платформа
ційний_процес_Сил
OU/OV0v10o=
MOODLE; Мультимедійне
абус.pdf
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 13 Цивільний
процес

навчальна
дисципліна

ЦивПроц_Силабус. PQ0IhD/mlf8IEoqH Персональні комп’ютери;
pdf
OAiOIQ1fYIwamUFb Дистанційна платформа
DQE1mhxry0o=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 19 Криміналістика

навчальна
дисципліна

Криміналістика_С
илабус.pdf

Програма другої
юридичної
практики+.pdf

5nOq+L2DzP3d3T9T Персональні комп’ютери;
U+RAkXFRRsGFCF Дистанційна платформа
25XT62EnpZ+nc= MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365
M0AqNod1yUj9wXb Персональні комп’ютери;
akPfMCiwXQR8DnD Інформаційно-комунікаційні
vxQpoVo+DRTFE= засоби; Корпоративне
електронне середовище Office 365.

GcrgIJOhr2Hx1hv4S Персональні комп’ютери;
/GzDoxPb4RBJl7bu Дистанційна платформа

EXxFpJkjFw=

MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 14 Кримінальне
право (особлива
частина)

навчальна
дисципліна

Кримінальне_право 2GwR+f7D/nkrk4Y9 Персональні комп’ютери;
_(особлива_частин SrqwP4PXni59fS/LcS Дистанційна платформа
а)_Силабус.pdf
fkv046CFw=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 06 Міжнародне
право

навчальна
дисципліна

Міжнародне_право tgnLrtab0DjGMY+F Персональні комп’ютери;
_Силабус.pdf
WcuAUcibktD9Uoa3 Дистанційна платформа
IpePROVbnPI=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 02 Організація
судових та
правоохоронних
органів

навчальна
дисципліна

Організація_судови iIA73WyWXZI6UE4 Персональні комп’ютери;
х_та_правоохорон JN6o723SiexIFMV6F Дистанційна платформа
них_органів_Силаб
ooyo9BBc+ZQ=
MOODLE; Мультимедійне
ус.pdf
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 09 Порівняльне
правознавство

навчальна
дисципліна

Порівняльне_право 9xfU/5GtQXhzoMM Персональні комп’ютери;
знавство_Силабус. JhQxZa32xaZy6QJr3 Дистанційна платформа
pdf
+LMhhOT8pbo=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б 09 Право
Європейського Союзу

навчальна
дисципліна

Право_Європейсько xDADkxfK3TOnG7w Персональні комп’ютери;
го_Союзу_Силабус. nI06FAMiqMHRsXI Дистанційна платформа
pdf
nqUAmzmUpRM38= MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

П 01 Перша юридична практика
практика

Перша_юридична_ n4GhQ0acdwAMHk Персональні комп’ютери;
практика_Метод_ U5AU/QSImE48m5i Дистанційна платформа
рекоменд.pdf
5qgvtX1ZLHjP4g= MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

П 03 Третя юридична
практика

практика

Третя_юридична_ bW8Z/COxRtHLOX Персональні комп’ютери;
практика_Метод_ dQnNCtt6aVJf77LCR Дистанційна платформа
рекоменд.pdf
eSkS0EbGNWbg= MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б 11 Кримінальне
право (загальна
частина)

навчальна
дисципліна

Кримінальне_право eX4+3CgBJ7ujwBei Персональні комп’ютери;
_(загальна_частин WCvUJfHnVpFmqD Дистанційна платформа
а)_Силабус (1).pdf
Xv/yF/xMO2Tjo= MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б14 Курсова робота з
кримінального права

курсова робота
(проект)

Ф 12 Курсова робота з
цивільного права

курсова робота
(проект)

МЕТОДИЧКА
КРИМІН
ПРАВО.pdf

Jq26g20GNBQ6RSVl Персональні комп’ютери;
O52POGFDN35bGFh Інформаційно-комунікаційні
Zkr3qOlnuYes=
засоби; Корпоративне
електронне середовище Office 365.

МЕТОД.РЕКДЛЯ
odioZLJVQSR1EpNy Персональні комп’ютери;
НАПИС.КУРСОВИХ AdU63RRuTvVimm8 Інформаційно-комунікаційні
РОБІТ з
CslsJf75BT4Q=
засоби; Корпоративне
дисц.Цивільне
електронне середовище Office 365.
право (особлива
частина).pdf

Б 04 Соціологія та
основи гендерної
політики

навчальна
дисципліна

З3 Іноземна мова
навчальна
професійного
дисципліна
спрямування
(англійська/німецька/
французька)

Силабус.Cоціологія JG1tddTru9gNzyT2/ Активований акаунт
та основи
W8TTs8H+U5eIXyH корпоративної пошти
гендерної
jvC+tsMBNTs=
(student.i.p@nmu.one) на office
політики.pdf
365.
Дистанційна платформа Мoodlе.
Використовуються лабораторне
та мультимедійне обладнання
кафедри історії та політичної
теорії, дистанційна платформа
Microsoft Teams.
силабус 081 З3.pdf

CebdxS2cD2Yadl36b Персональні комп’ютери;
IbjHMPPXGFoP89rh Дистанційна платформа
nkZ98MflHM=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

,Силабус_З4.pdf

hfIo/4dzby5QBojjz29 Персональні комп’ютери;
KKjFBWVo/rD9+qgv Дистанційна платформа
2WP3HHtU=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

З4 Фізична культура і
спорт

навчальна
дисципліна

З5 Ціннісні
компетенції фахівця

навчальна
дисципліна

З6 Цивільна безпека

навчальна
дисципліна

Силабус ЦБ
бакалавр 2021.pdf

wZnAD6tl6hUMiAzE Персональні комп’ютери;
mop8HX6nCItT7o/g Дистанційна платформа
GsbyyuSujcU=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

Б 01 Історія держави
та права зарубіжних
країн

навчальна
дисципліна

Силабус ІДПЗК.pdf

9g+Qzdi1BUHburDz Персональні комп’ютери;
3WZHsx9MLQtEwcE Дистанційна платформа
jFujHeXhez0w=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б 02 Історія держави
та права України

навчальна
дисципліна

ІДПУ.pdf

x1LoTo+Rgu4pDyzQ Персональні комп’ютери;
6A63LBotYjnPlQTYU Дистанційна платформа
7OvxMbWyYw=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б 03 Інформаційне
забезпечення
правничої діяльності

навчальна
дисципліна

Інформаційне_забе aqd/x9a8afp9XS1foZ 1. Персональний комп’ютер або
зпечення_правничо Fmu+BATnFwIvEuG ноутбук зі сталим доступом до
ї_діяльності.pdf
5ar+Vb8MDw=
мережі Інтернет.
2. Активований акаунт
університетської пошти
(student.i.p.@nmu.one) на Офіс365.
3. Активний обліковий запис у
системі дистанційної освіти
Moodle.
4. Програмне забезпечення:
• Microsoft Office;
• Microsoft Access або Open Office
Base;
• онлайн-сервіси Google.

Б 13 Екологічне право

навчальна
дисципліна

Силабус
XihApx13VUyDgp9 Персональні комп’ютери;
_Екологічне_право. WOsFzuWQV+YMQl Дистанційна платформа
pdf
OQoyJ6UfsCamjo= MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне

Силабус_ЦКФ_081 JiJDy4+UkjscDJifd9 Персональні комп’ютери;
_2021_Захарчук_ис 8Rpxfswu6nhjnA+V Дистанційна платформа
правлен.pdf
TZRK8fDKA=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

середовище Office 365.
З2 Цивілізаційні
процеси в
українському
суспільстві

навчальна
дисципліна

силабус З2.pdf

pjw6BzG1tXfRi6soX Персональні комп’ютери;
nfETY2onZNrrBEBU Дистанційна платформа
0nC55M8Am8=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

Б 12 Риторика

навчальна
дисципліна

Силабус
Риторика.pdf

6A1K050iidXxAFNx Персональні комп’ютери;
wMvA8+eowJm8fR/ Дистанційна платформа
WPVJM1QfZsxc=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б 10 Цивільне право
(загальна частина)

навчальна
дисципліна

Ф 11 Цивільне право
(особлива частина)

навчальна
дисципліна

ЦП_ОЧ_Силабус
+.pdf

1E/Vj6znOWLlF/OiG Спеціально обладнана
3gNV1lTxMgDKUM/ проектором аудиторія 10/307
4lJrfz7tcKA=
для проведення лекційних та
семінарських занять.
Для навчання необхідно мати з
собою ґаджети зі стільниковим
інтернетом.
Активований акаунт
університетської пошти
(student.i.p.@nmu.one) на Офіс 365
та Moodle.

Ф 04 Трудове право

навчальна
дисципліна

СИЛАБУС
ТРУДОВЕ ПРАВО2021 +.pdf

34HLfo0Fmc67Usmv Спеціально обладнана
NV5SkxZ7KvZakZDF проектором аудиторія для
cOLUCL6zTT8=
проведення лекційних та
семінарських занять.
Для навчання необхідно мати з
собою ґаджети зі стільниковим
інтернетом.
Активований акаунт
університетської пошти
(student.i.p.@nmu.one) на Офіс 365
та Moodle.

Ф 07 Міжнародне
приватне право

навчальна
дисципліна

Силабус
_Міжнародне
приватне право
2021.pdf

Ф 01 Освітнє право

навчальна
дисципліна

Силабус
IXUpfjou/Jw0xmlyP Персональні комп’ютери;
_Освітнє_право.pd Tup5KCzK0LhuIDcY Дистанційна платформа
f
xbneWWKaDo=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Б 08 Логіка

навчальна
дисципліна

Силабус. Логіка..pdf Vn7NciYYNaoDNXO Персональні комп’ютери;
yZ6adDL61oKLk4MX Дистанційна платформа
nNZIKi7uu09E=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

З1 Українська мова

навчальна
дисципліна

Силабус з Укр.мови ERFOt6DrI2l9NaX+ Персональні комп’ютери;
2020-2021_081
NzUOj6Pcu9B7O47V Дистанційна платформа
Право.pdf
IPC/DFKQ/5g=
MOODLE; Мультимедійне

ЦП_ЗЧ_Силабус_+ Py4cWQV4T6uNTuP Спеціально обладнана
.pdf
4JjmpxtKbkOo30q3A проектором аудиторія 10/307
HqN+FYmkYsg=
для проведення лекційних та
семінарських занять.
Для навчання необхідно мати з
собою ґаджети зі стільниковим
інтернетом.
Активований акаунт
університетської пошти
(student.i.p.@nmu.one) на Офіс 365
та Moodle.

ONPsmtZayiKcyLxXv Персональні комп’ютери;
0S2Fg5eutPRK5+c/i Дистанційна платформа
6hIsaXRlY=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.
Б 07 Основи
навчальна
римського приватного дисципліна
права

Силабус _Римьке
zbo23nQdJ6emzX83 Персональні комп’ютери;
приватне право.pdf h1pjXtf2BWUl5rC6Yt Дистанційна платформа
+87504sCM=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

Ф 05 Право
соціального
забезпечення

навчальна
дисципліна

Силабус _Право
соціального
забезпечення.pdf

RYU0p3qpO0Rq+UJ Персональні комп’ютери;
xm0PVc42C4CmN2q Дистанційна платформа
RlU/3Ewp/OSkc= MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 16 Кримінальний
процес

навчальна
дисципліна

6.
Кримінальний_про
цес_Силабус.pdf

xGnU1e1FRWvsmo+ Персональні комп’ютери;
7WtkWMaMkBfNFA Дистанційна платформа
GchCukZInlhzzI=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365.

Ф 18 Господарське
процесуальне право

навчальна
дисципліна

Силабус
_Господарське
процесуальне
право.pdf

bP1uwURIZNN0FlYe Персональні комп’ютери;
2tKUpRQZssu1hV2U Дистанційна платформа
TBZYK8hfV6A=
MOODLE; Мультимедійне
обладнання; Інформаційнокомунікаційні засоби;
Корпоративне електронне
середовище Office 365

* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту;
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

118598

ПІБ

Посада

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Стаж

Махова Лілія старший
Олексіївна
викладач,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
спеціаліста,
інститут
Національний
гуманітарних і
гірничий
соціальних
університет,
наук
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
060101
Правознавство

19

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП
Ф 04 Трудове
право

Обґрунтування

Освіта:
«Право.
Правознавство»,
кваліфікація –
бакалавр права,
диплом
НР №17293486 від
31.07.2001р.,
Міністерство освіти і
науки;
Закінчила у 2002р.
Національний
гірничий університет
та отримала повну
вищу освіту за
спеціальністю
«Правознавство»,
ступінь – «спеціаліст»
Диплом спеціаліста
HP № 21252141 з
відзнакою та Додаток
до диплома про вищу
освіту.
Дублікат Диплома
спеціаліста НР
№26074760 від

29.04.2005р.
Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:
1. ІНТЕГРАЦІЯ
СВІТОВОГО ДОСВІДУ
ІНСТИТУТУ
МЕДІАЦІЇ У
ПРАВОВЕ ПОЛЕ
УКРАЇНИ /Махова
Л.О., Виприцький
А.О./ Розбудова
держави і права:
питання теорії та
конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»,
Всеукраїнський фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));
Видання №6, 2020 р.,
с.237-242.
2. Профілактика
адміністративних
правопорушень у
громадських місцях:
поняття та види./
Махова Л.О.,
Виприцький А.О./
Розбудова держави і
права: питання теорії
та конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет», Фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));

Видання №2 ч.1, 2019
р., с.142-147.
3. Історія
міжнародного
розвитку та сучасний
стан інституту медіації
в Україні. / Махова
Л.О., Виприцький
А.О./ Розбудова
держави і права:
питання теорії та
конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет», Фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));
Видання №5 ч.2, 2018
р., с.241-247.
4. Подолання корупції
в сучасних умовах/
Виприцький А.О.,
Махова Л.О./
Розбудова держави і
права: питання теорії
та конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет», Фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));
Видання №6 ч.2, 2017
р., с.9-13.
5. Переваги
впровадження в
Україні інституту
медіації як
позасудового способу
врегулювання спорів /

Л.О. Махова // Стаття
у електронному
науковому фаховому
виданні
«Порівняльноаналітичне право»,
юридичний факультет
ДВНЗ «Ужгородський
національний
університет»,
публікація у номері
№6 за 2016 р., с. 124128, на офіційному
сайті видання
www.pap.in.ua.
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:
1.Кірін Р.С., Махова
Л.О., Забродін С.І./
Соціальне
законодавство.
Основні нормативні
акти. Ч.1. Право
пенсійного
забезпечення. – Д.:
Національний
гірничий університет,
2009. – 207 с.;
2.Кірін Р.С., Махова
Л.О., Забродін С.І./
Страхове
законодавство.
Основні нормативні
акти. Ч.1. Правове
регулювання
страхової діяльності. –
Д.: Національний
гірничий університет,
2009. – 140 с.
Тези:
1. Правове
забезпечення та
особливості
укладання договору
позики, як поворотної
фінансової допомоги /
Л.О. Махова //
Національна безпека
України: актуальні
проблеми правового
забезпечення:
матеріали Всеукр.
наук.-практ. круглого
столу, 27 жовт. 2017 р.,
м. Дніпро / відп. ред.
В.І. Андрейцев, Р.С.
Кірін; М-во освіти і
науки України, Нац.
гірн. ун-т; Євраз. асоц.
правничих шкіл і
правників. – Дніпро:
НГУ, 2017. – 239 с. (с.
176-183).
Участь у всеукр. наук.практ. круглого столі,
27 жовт. 2017 р., м.
Дніпро.
2. Самозахист
персональних даних /
Л.О. Махова,
Воронько О.О. //
Актуальні проблеми
конвергенції
екологічного
законодавства
України до
законодавства
Європейського Союзу:
матеріали
Всеукраїнського

науково-практичного
круглого столу, 28
жовтня, 2016р., м.
Дніпро/ ред.кол.: В.І.
Андрейцев та ін.; Мін.
освіти і науки
України; Нац. гірн. унт, Євразійська
асоціація правничих
шкіл і правників. - Д.:
НГУ, 2016. – С. 207 210.
Участь у
всеукраїнському
науково-практичному
круглому столі від 28
жовтня, 2016р. в м.
Дніпро.
3. Межі застосування
медіації в Україні /
Л.О. Махова //
Актуальні проблеми
конвергенції
екологічного
законодавства
України до
законодавства
Європейського Союзу:
матеріали
Всеукраїнського
науково-практичного
круглого столу, 28
жовтня, 2016р., м.
Дніпро/ ред.кол.: В.І.
Андрейцев та ін.; Мін.
освіти і науки
України; Нац. гірн. унт, Євразійська
асоціація правничих
шкіл і правників. - Д.:
НГУ, 2016. – С. 203 206.
Підвищення
кваліфікації:
1) Університет митної
справи та фінансів,
кафедра ЦГЕП.
Документ, що
підтверджує
стажування:
СВІДОЦТВО про
підвищення
кваліфікації ПС
36568620/000006-21
від 19.01.2021р. (180
годин = 6 кредитів),
видана Університетом
митної справи та
фінансів.
2) Національна
металургійна академія
України, кафедра
інтелектуальної
власності та
управління
проектами. Документ,
що підтверджує
стажування: Довідка
про підсумки науковопедагогічного
стажування №45/1 від
29.03.2019 (180 годин
= 6 кредитів), видана
Національна
металургійна академія
України. Результати
проходження
підвищення
кваліфікації
розглянуто і
затверджено на

засіданні кафедри
цивільного,
господарського та
екологічного права від
29.03.19р., протокол
№ 11
Керівник юридичної
кліники НТУ
"Дніпровська
політехніка" "Pro
Bono"
396861

Потіп
Микола
Миколайови
ч

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
бакалавра,
Вищий
навчальний
приватний
заклад
"Дніпропетров
ський
гуманітарний
університет",
рік закінчення:
2008,
спеціальність:
0601 Право,
Диплом
доктора наук
ДД 009911,
виданий
14.05.2020,
Диплом
кандидата наук
ДK 020639,
виданий
03.04.2014,
Атестат
доцента 12ДЦ
044540,
виданий
14.12.2015
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Міжнародне
приватне
право

Освіта:
Бакалавр з права,
Дніпропетровський
гуманітарний
університет; 2008 р.;
«Правознавство»;
диплом
НР №35291450,
виданий 4 липня
2008 року ВНПЗ
"Дніпропетровський
гуманітарний
університет",.
Спеціаліст, Юрист
«Правознавство»;
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ,
диплом МВ
№12507750, від 30
травня 2009 року.
Магістр, Юрист
«Правознавство»,
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ;
диплом МВ
№12509310, виданий
24 червня 2010 року.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук; 12.00.07 –
адміністративне право
і процес; фінансове
право; інформаційне
право.; Диплом ДК №
020639, від 3 квітня
2014 року, виданий
Державним вищим
навчальний заклад
"Запорізький
національний
університет".
Доктор юридичних
наук з наукової
спеціальності 12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право»,
диплом від ДД
№009911, від 14
травня 2020, Доктор
юридичних наук;
12.00.07 –
адміністративне право
і процес; фінансове
право; інформаційне
право.; Запорізький
національний
університет.
Вчене звання:
Доцент по кафедрі
цивільно-правових
дисциплін; атестат
доцента 12ДЦ
№044540, від 15

грудня 2015 року
Дніпропетровський
гуманітарний
університет
Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:
1. Потіп М.М.
Принципи публічного
управління у сфері
приватизації як
адміністративноправова категорія.
Актуальні питання
вітчизняної
юриспруденції. №5.
2019.
2. Потіп М.М. Ступінь
наукової
розробленості
дослідження
публічного
управління у сфері
приватизації. Вчені
записки. №5. 2019.
3. Потіп М.М. Роль
судових рішень в
процесі обрання
радників для продажу
об’єктів великої
приватизації. Вісник
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів. № 3.
2019.
4. Потіп М.М.
Компетенція органів
публічного
управління у сфері
приватизації в
Україні. Право і
суспільство. 2019.
№5.
5. Потіп М.М.
Особливості взаємодії
суб’єктів публічного
управління у сфері
приватизації.
Юридичний науковий
електронний журнал.
№ 5. 2019.
6. Потіп М.М.
Принципи публічного
управління у сфері
приватизації як
адміністративноправова категорія.
Актуальні питання
вітчизняної
юриспруденції. №5.
2019.
7. Потіп М.М. Ступінь
наукової
розробленості
дослідження
публічного
управління у сфері
приватизації. Вчені
записки. №5. 2019.
8. Потіп М.М. Роль
судових рішень в
процесі обрання
радників для продажу
об’єктів великої
приватизації. Вісник
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів. № 3.
2019.
9. Потіп М.М.
Компетенція органів
публічного

управління у сфері
приватизації в
Україні. Право і
суспільство. 2019.
№5.
10. Потіп М.М.
Особливості взаємодії
суб’єктів публічного
управління у сфері
приватизації.
Юридичний науковий
електронний журнал.
№ 5. 2019.
11. Потіп М.М.
Принципи публічного
управління у сфері
приватизації як
адміністративноправова категорія.
Актуальні питання
вітчизняної
юриспруденції. №5.
2019.
12. Потіп М.М.
Ступінь наукової
розробленості
дослідження
публічного
управління у сфері
приватизації. Вчені
записки. №5. 2019.
13. Потіп М.М. Роль
судових рішень в
процесі обрання
радників для продажу
об’єктів великої
приватизації. Вісник
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів. № 3.
2019.
14. Потіп М.М.
Компетенція органів
публічного
управління у сфері
приватизації в
Україні. Право і
суспільство. 2019.
№5.
15. Потіп М.М.
Особливості взаємодії
суб’єктів публічного
управління у сфері
приватизації.
Юридичний науковий
електронний журнал.
№ 5. 2019.
16. Потіп М.М.
Принципи публічного
управління у сфері
приватизації як
адміністративноправова категорія.
Актуальні питання
вітчизняної
юриспруденції. №5.
2019.
17. Потіп М.М.
Ступінь наукової
розробленості
дослідження
публічного
управління у сфері
приватизації. Вчені
записки. №5. 2019.
18. Потіп М.М. Роль
судових рішень в
процесі обрання
радників для продажу
об’єктів великої
приватизації. Вісник
Вищої кваліфікаційної

комісії суддів. № 3.
2019.
19. Потіп М.М.
Компетенція органів
публічного
управління у сфері
приватизації в
Україні. Право і
суспільство. 2019.
№5.
20. Потіп М.М.
Особливості взаємодії
суб’єктів публічного
управління у сфері
приватизації.
Юридичний науковий
електронний журнал.
№ 5. 2019. 24.
21. Блінова Г.О., Потіп
М.М. Судовий захист
приватно-правових
таємниць:
вітчизняний та
іноземний досвід.
Часопис цивілістики
№ 43. 2021.
22. Блінова Г.О., Потіп
М.М. Процесуальні
аспекти захисту
таємниці про стан
здоров’я. Право і
суспільство. № 6.
2021.
Тези доповідей на
науково-практичних
конференціях:
1. Потіп М.М.
Наслідки порушення
правил проведення
приватизації в
Україні. Особливості
розвитку публічного
та приватного права в
Україні: матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції (м.
Харків., 19-20 липня
2019 року). Харків:
ГО «Асоціація
аспірантів-юристів»,
2019. С. 55-58.
2. Потіп М.М.
Приватизаційний
процес та
приватизаційна
процедура:
співвідношення
понять. Правове
регулювання
суспільних відносин:
актуальні проблеми та
вимоги сьогодення:
матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції (м.
Запоріжжя, 26-27
липня, 2019).
Запоріжжя.
Запорізька міська
громадська
організація «Істина».
2019. С. 59-63.
3. Потіп М.М.
Правова свідомість і
правова культура як
елементи механізму
адміністративнопрапвового

регулювання
приватизації в
Україні. Національні
та міжнародні
стандарти сучасного
державотворення:
тенденції та
перспективи
розвитку: матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції (м.
Харків, 2-3 серпня,
2019) Харків.
Східноукраїнська
наукова юридична
організація. 2019. С.
92-95
4. Потіп М.М.
Антимонопольний
комітет як суб’єкт
публічного
управління у сфері
приватизації.
Проблеми та стан
дотримання захисту
прав людини в
Україні: матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м. Львів,
16-17 серпня 2019 р.
Західноукраїнська
організація «Центр
правничих ініціатив».
С.
5. Потіп М.М.
Повноваження
рахункової палати
України як суб’єкта
публічного
управління у сфері
приватизації. Стан та
перспективи розвитку
юридичної науки:
матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Дніпро, 6-7 вересня
2019 р. Громадська
організація
«Правовий світ». С.
6. Потіп М.М.
Спеціальна
контрольна комісія
Верховної Ради
Укрїани з питань
приватизації як
суб’єкт публічного
управління. Розвиток
сучасного права в
умовах глобальної
нестабільності:
матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Одеса, 13-14 вересня
2019 р.
Причорноморська
фундація права. С.
7. Потіп М.М.
Велика приватизація
як об’єкт публічного
управління. Актуальні
дослідження правової
та історичної науки
(випуск 15) :
матеріали
міжнародної науково-

практичної
конференції. Збірник
тез доповідей: випуск
15 (м. Тернопіль, 16
вересня 2019 р.).
Тернопіль, 2019. 78 с.
С. 19-24.
8. Потіп М.М.
Публічне управління
та адміністративноправове регулювання
у сфері великої
приватизації.
Верховенство права та
правова держава :
матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції. Ужгород,
20-21 вересня 2019 р.
Ужгородський
національний
університет. С.
9. Потіп М.М.
Особливості
визначення поняття
«приватизація» в
законодавстві
іноземних країн.
Сучасні тенденції в
юридичній науці
України та
Зарубіжних країн:
матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Запоріжжя, 27-28
вересня 2019 р. С.
10. Потіп М.М.
Аукціонні комісії як
учасники
адміністративноправових відносин у
сфері приватизації.
Сорокові економікоправові дискусії:
матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції. Львів, 24
вересня 2019 р. С. 101104
11. Потіп М.М.
Радники як учасники
адміністративноправових відносин у
сфері великої
приватизації. Правове
регулювання
суспільних відносин:
перспективні напрями
на шляху до сталого
розвитку: матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції. Київ, 4-5
жовтня 2019 року.
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:
1. Потіп М.М.
Публічне управління у
сфері приватизації:
адміністративноправові засади:
монографія.
Запоріжжя:
Видавничий дім
«Гельветика», 2019.
439 с.

Підвищення
кваліфікації:
1) Луганський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
Фонд Цюстрича,
2) Центр розвитку
кар'єри громадської
організації
«Соборність»,
сертифікат, тема
"FUNDRAISING AND
ORGANIZATION OF
PROJECT ACTIVITIES
IN EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS:
EUROPEAN
EXPERIENCE" 180
годин/6 ЕCТS
кридитів, 24 квітня по
30 травня 2021 року.
В 2020 році став
переможцем
Обласного конкурсу
«Кращий молодий
вчений» та
нагороджений
Дипломом І-го
ступеня.
277802

Приймаченк професор,
о Дмитро
Сумісництв
Володимиро о
вич

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
доктора наук
ДД 006388,
виданий
13.02.2008,
Диплом
кандидата наук
ДK 014900,
виданий
12.06.2002,
Атестат
доцента 02ДЦ
001049,
виданий
28.04.2004,
Атестат
професора
12ПP 007101,
виданий
01.07.2011
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Адміністратив
на
відповідальніст
ь

Освіта:
Дніпропетровський
державний
університет, 1997 р.,
«Правознавство»,
юрист, 1997 р., диплом
ЛТ ВЕ№ 001063 від 10
липня 1997 р.
Науковий ступінь:
Доктор юридичних
наук, 12.00.07 –
адміністративне право
і процес; фінансове
право; інформаційне
право, диплом ДД №
006388 від 13.02.2008
р.
Вчене звання:
професор кафедри
адміністративного та
митного права»,
атестат професора
12ПР № 007101 від 01
липня 2011 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Наукове
керівництво
(консультування)
здобувача, який
одержав документ про
присудження
наукового ступеня:
Шевченко Ю.П.
Адміністративноправове регулювання
митної процедури
визначення
походження товару.
Дис.. канд. юрид. наук
: 12.00.07 / М-во
освіти і науки
України, Запорізький
нац.. ун-т. –
Запоріжжя, 2017.
Макаренко А.В.
Попередні рішення в

державній митній
справі. Дис.. канд.
юрид. наук : 12.00.07 /
УМСФ – Дніпро, 2019.
Ханова Н.О.
Дискреційні
повноваження
контролюючих
органів у сфері
оподаткування в
Україні. Дис.. канд.
юрид. наук : 12.00.07 /
УМСФ – Дніпро, 2019.
2. Робота у складі
Наукової ради МОН
України, секція
«Право».
3. Головний редактор:
«Правова позиція».
Член редколегії:
«Customs Scientific
Journal», «LexPortus»,
«Юридичний
науковий
електронний
журнал».
4. Голова СВР Д
08.893.03
Університету митної
справи та фінансів,
член СВР Д 27.855.02
Університету
державної фіскальної
служби України.
Участь в атестації
наукових працівників
як офіційного
опонента: Легеза Ю.О.
Адміністративноправові засади
публічного
управління у сфері
використання
природних ресурсів.
Дис. д-ра. юрид. наук :
12.00.07 / М-во освіти
і науки України,
Запорізький нац. ун-т.
– Запоріжжя, 2018.
Дорофеєва Л.М.
«Адміністративноправове регулювання
організації та
діяльності митних
органів в контексті
євроінтеграційного
вибору України». Дис.
д-ра. юрид. наук :
12.00.07 / М-во освіти
і науки України,
Ужгородський нац.
ун-т. – Ужгород, 2019.
Литвин Н. А.
«Адміністративноправове забезпечення
інформаційної
діяльності органів
Державної фіскальної
служби України». Дис.
д-ра. юрид. наук :
12.00.07 УДФСУ –
Ірпінь, 2019. Галай
В.О. «Сучасна
концепція принципів
публічної служби в
адміністративному
праві України»
України». Дис. д-ра.
юрид. наук : 12.00.07
УДФСУ – Ірпінь, 2020.
Цвіркун Ю.І. Розгляд

та вирішення в
адміністративному
судочинстві справ
щодо оскарження
рішень, дій та
бездіяльності
колегіальних суб’єктів
публічної
адміністрації». Дис. дра. юрид. наук:
12.00.07 / М-во освіти
і науки України,
Запорізький нац. ун-т.
– Запоріжжя, 2020.
5. Член журі. II туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт зі
спеціальності
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право»
/ М-во освіти і науки
України, Запорізький
нац. ун-т. –
Запоріжжя,
27.03.2018. Член
Всеукраїнської
асоціації фахівців з
адміністративного
права.
Наукові роботи:
1. Pryimachenko
Dmytro, Sokolenko
Olha, Sotskyi Arthur,
Lohvyn Andrii,
Chiniaeva Olha
Administration of value
added tax: special
reatures of legal
personalities of tax
relations entities.
Journal of Legal,
Ethical and Regulatory
Issues. 2020. Volume:
23. Issue: 1. P. 1-9.
URL:
https://www.abacadem
ies.org/abstract/electro
nic-administration-ofvalue-added-taxspecial-features-oflegal-personalities-oftax-relations-entities9018.html (Indexed in
the following
international databases:
Scopus )
2. Liutikov P, Liutikova
M, Pryimachenko D,
Lekar S, Bakalinska O.
Distribution of the
jurisdiction of
government authorities
on granting the permit
for the development of
a land management
plan in Ukraine:
administrative and
legal analysis. Journal
of law and political
sciences. 2020.
Volume: 22. Issue: 2. P.
80-91. URL:
https://drive.google.co
m/file/d/10qZf0O_M8CB_Df0CZ9eyxDhNEu
348-/view (Indexed in
the following

international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
3. Pryimachenko D.,
Liutikov P., Makarenko
A. Implementation of
international rules and
standards in national
customs legislation on
the application of
advance rulings in
customs. Journal of law
and political sciences.
2020. Volume: 23.
Issue: 2. P. 41-70. URL:
https://drive.google.co
m/file/d/1bk5m0CCsV8
xVagWNydLuSnpq4V2
Xv8bO/view Indexed in
the following
international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
4. Pryimachenko D.,
Maslova A., Medynska
A. The main principles
of customs
administration
activities in crossborder electronic
commerce. Journal of
law and political
sciences. 2020.
Volume: 24. Issue: 3 P.
9-33.
https://drive.google.co
m/file/d/1GGcNVM2hS
HiNfRnsXXh0I2ocPylS
Hr9w/view Indexed in
the following
international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
5. Pryimachenko D.,
Liutikov P., Shevchenko
M. Judicial review of
the exercise of
discretionary powers:
case-law of European
court of human rights
and experience from
Ukraine. Journal of law
and political sciences.
2021. Volume: 26.
Issue: 1. P. 400-425.
https://drive.google.co
m/file/d/1c19lON_lXgfO8oDbIuLMx1wT
6yS0bQH/view Indexed
in the following
international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
6. Приймаченко Д. В.
Правове регулювання
вступу на державну
службу в митні органи
України: сучасний
стан та перспективи /
Д. В. Приймаченко, Д.
Д. Приймаченко //
Правова позиція. 2020. - № 1 (26). – С.
68 – 76.
7. Приймаченко Д.В.
Реалізація концепції
м’якого права у

процесі адаптації
митного
законодавства
України до
законодавства ЄС
(Realization of the
concept of soft law
during adapting
customs legislation of
Ukraine to the EU
legislation) // Митна
безпека – 2018. – № 2.
– С. 158–167. (DOI
10.33244/26175959.1(2).2018.158167) (ORCID ID 00000001-8504-2450)
8. Приймаченко Д.В.
Усне опитування
громадян та
посадових осіб
підприємств як форма
митного контролю/
Приймаченко Д.В.,
Прокопенко В.В. //
Правова позиція –
2016. – № 1. – С. 7382.
9. Приймаченко Д.В.
Актуальні питання
вступу на державну
службу в органи
доходів і зборів /
Приймаченко Д.В.,
Прокопенко В.В. //
Право України – 2016.
– № 9. –
IndexCopernicus.– С.
29-38.
10. Приймаченко Д.В.
Перевірка обліку
товарів, транспортних
засобів комерційного
призначення, що
переміщуються через
митний кордон
України та/або
перебувають під
митним контролем як
форма митного
контролю / Д.В.
Приймаченко, В.В.
Прокопенко //
LEXPORTUS:
Юридичний науковий
журнал. – 2016. – № 1.
– С. 64–77.
11. Сучасний стан та
перспективи розвитку
митних правовідносин
в Україні: колективна
монографія / за заг.
ред. Д.В.
Приймаченка. –
Дніпро : Видавничий
дім «Гельветика»,
2018. – 272 с.
12. Приймаченко Д.В.
Дисциплінарна
відповідальність
посадових осіб органів
доходів і зборів, що
здійснюють митну
справу //
Дисциплінарноделіктне право:
навчальний посібник
/ Т.С. Аніщенко, Ю.А.,
Д.С. Бондаренко [та
ін.]; за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.

Колпакова; Запоріз.
нац. ун-т. К.: Ін Юре,
2016. – 464 с. С. 195233.
13. Приймаченко Д.В.
Загальна
характеристика
провадження в
справах про
адміністративні
проступки // Судовий
розгляд справ про
адміністративні
правопорушення.
Навчальний посібник.
за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.
Колпакова; Запоріз.
Нац.. ун-т. К.:
Юрінком Інтер, 2016.
– 543 с. С. 408-460.
14. Приймаченко Д.В.
Заохочення посадових
осіб органів доходів і
зборів, що здійснюють
митну справу//
Заохочення в
службовому праві:
навчальний посібник
/ за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.
Колпакова; Запоріз.
нац. ун-т. К.: Ін Юре,
2016. – 360 с. – С. 260272.
15. Приймаченко Д.В.,
Прокопенко В.В.
Патронатна служба в
митній службі
України //
Патронатна служба:
підручник / за заг.
ред. Т.О. Коломоєць,
В.К. Колпакова. – К. :
Ін Юре, 2018. – 180 с.
– С. 122-152.
16. Приймаченко Д.В
Адміністративноправове забезпечення
прав людини у
виконавчому
провадженні:
монографія /Д.В.
Приймаченко, Л.Р.
Наливайко, І.С.
Кузьміна – К.: «ХайТек Прес», 2017. – 202
с.
17. Приймаченко Д.В
Визначення
походження товару в
державній митній
справі: монографія
/Д.В. Приймаченко,
В.В. Прокопенко,
П.Ю. Шевченко. –
Чернівці: Технодрук,
2018. – 172 с.
18. Здійснення
повноважень під
зовнішнім контролем
// Науковопрактичний коментар
Закону України «Про
запобігання корупції»
/ за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.
Колпакова. –
Запоріжжя: ВД
«Гельветика», 2019. –
588 с. – С. 282-286.

Pryimachenko Dmytro
Principles of
administrative activity
of customs authorities
of Ukraine and their
classification. Juridical
sciences and their role
in the formation of legal
culture of a modern
person : collective
monograph / A.A.
Blinova, R.E. Ennan,
K.M. Hlynyanaya, O.M.
Ivanchenko, etc.– LvivToruń: Liha-Pres, 2019.
195-212. doi:
https://doi.org/10.3605
9/978-966-397-1421/195-212. SENSE.
35585
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кваліфікація юрист,
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Кандидат юридичних
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Вчене звання:
Доцент за кафедрою
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ДЦ № 039725 від 23
вересня 2014 р.,
рішення Атестаційної
колегії від 23.09.2014
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Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:
1. Iliushchenko Hanna,
Leheza Yevhen, Deliya
Yuriy, Ryzhkov Eduard,
Albul Serhiiю
Guarantees of the
loyalty of providing
public services in
Ukraine: legal and
social aspects. Revista
genero & direito. V. 9.
Nº 5. 2020. Special
Edition. P. 221-237.
(Видання індексується
у базі Web of Sciences)
2. Iliushchenko Hanna,
Odyntsova Iryna,
Berezhna Kateryna,
Yuzikova Nataliia,
Leheza Yevhen.
International legal
standards for providing
public services in
combating corruption.
Journal of law and
political sciences. Vol.
27, issue 2. 2021. P.
275-291. Emerging

Sources Citation Index
(ESCI) (Видання
індексується у базі
Web of Science).
3. Ільющенко Г.В.
Деякі правові аспекти
поводження з
відходами
гірничодобувної
промисловості //
Актуальні проблеми
вітчизняної
юриспруденції. –
Спец. випуск. - 2017. Ч. 1. – С. 71-74.
(Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
4. Ільющенко Г.В.
Проблеми правового
забезпечення
поводження з
гірничопромисловими
відходами //
Науковий вісник
Херсонського
державного
університету. Серія:
Юридичні науки. –
Випуск 6. – Т. 1. –
Херсон: Видавничий
дім „Гельветика”,
2017. – С. 114-118.
(Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
5. Ільющенко Г.В.
Порівняльно-правова
характеристика
основних положень
форвардних і
ф’ючерсних
контрактів / Г.В.
Ільющенко, О.В.
Лисак //
Порівняльноаналітичне право. –
2018. - № 2. – С. 112115. (Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
6. Ільющенко Г.В.
Правові аспекти
зменшення статутного
капіталу
корпоративних
підприємств / Г. В.
Ільющенко // Право і
суспільство. – 2018. № 4. – Ч.1. – С. 114 –
118 (Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
7. Ільющенко Г.В.
Медіація як
альтернативна
процедура
врегулювання
господарських спорів
/ Г.В. Ільющенко //
Актуальні проблеми
вітчизняної
юриспруденції. 2019. Спецвипуск. - Ч. 1. – С.
40-44. (Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
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1. Ільющенко Г.В.
Правові засади
здійснення інновацій
у сфері
господарювання.
Екологічне право
України: система та
межі правового
регулювання:
матеріали
Всеукраїнського наукпракт. круглого столу,
25 верес. 2015 р., м.
Дніпропетровськ /
ред.кол.: В.І.
Андрейцев та ін.; Мін.
освіти і науки
України; Нац. гірн. унт, Євраз. асоц.
правничих шкіл і
правників. Д.: НГУ,
2015. С. 180-190.
2. Ільющенко Г.В.
Деякі питання
оптимізації правового
становища гірничих
підприємств.
Актуальні проблеми
конвергенції
екологічного
законодавства
України до
законодавства
Європейського Союзу:
матеріали
Всеукраїнського наукпракт. круглого столу,
28 жовтня 2016 р., м.
Дніпро / ред.кол.: В.І.
Андрейцев та ін.; Мін.
освіти і науки
України; Нац. гірн. унт, Євраз. асоц.
правничих шкіл і
правників. Д.: НГУ,
2016. С. 162-167.
3. Ільющенко Г.В.
Актуальні питання
поводження з
відходами гірничих
підприємств.
Національна безпека
України: актуальні
проблеми правового
забезпечення:
матеріали
Всеукраїнського наукпракт. круглого столу,
27 жовтня 2017 р., м.
Дніпро / відп. ред.:
В.І. Андрейцев, Р.С.
Кірін; Мін. освіти і
науки України; Нац.
гірн. ун-т, Євраз. асоц.
правничих шкіл і
правників. Дніпро:
Літограф, 2017. С. 96103.
4. Ільющенко Г.В.,
Грудницька С.М.
Деякі правові аспекти
енергозбереження в
Україні. Місце
юридичних наук у
формуванні правової
культури сучасної
людини: Матеріали

міжнародного
науково-практичного
столу, м. Запоріжжя,
21–22 грудня 2018
року. - Запоріжжя:
Запорізька міська
громадська
організація «Істина»,
2018. – С. 14-16.
5. Ільющенко Г.В.
Збільшення
статутного капіталу
господарських
товариств: новели
правового
забезпечення.
Правова держава:
історія, сучасність та
перспективи
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матеріали Всеукр.
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столу (м. Дніпро, 22
лют. 2019 р.): у 2 ч. Ч.
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Богун та ін.; за ред.
О.П. Віхрова. К.:
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(Рекомендовано МОН
України як
навчальний посібник
(лист № 1/11-19867 від
17.12.2013 р.)
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Корпоративне право:
навчальний посібник
/ О.В. Гарагонич, С.М.
Гудницька, Е.Е.
Бекірова, Г.В.
Ільющенко [та інш.];
за заг ред. О.В.
Гарагонича, С.М.
Грудницької. К.:
Видавничий Дім
«Слово», 2014. 344 с.
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Господарське право
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Кобан, А.П.
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Дніпрокнига, 2002.
220 с.
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навчальний посібник
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випр. і доп. К.:
Видавничий Дім

«АртЕк», 2018. 400 с.
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Корпоративне право.
Матеріали
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Дніпропетровськ,
Національний
гірничий університет,
2014. 33 с.
6. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Господарське право»
для студентів
спеціальності
«Менеджмент» /
Упорядн.: Г.В.
Ільющенко. Д.:
Національний
гірничий університет,
2016. 49 с.
7. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Господарське право»
для студентів
спеціальності
«Правознавство» /
Упорядн.: Г.В.
Ільющенко. Д.:
Національний
гірничий університет,
2016. 55 с.
8. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Господарське
процесуальне право»
для студентів
спеціальності
«Правознавство» /
Упорядн. Г.В.
Ільющенко. Вид.
перероб. і доп. Д:
Національний
гірничий університет,
2016. 34 с.
9. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Корпоративне
право» для магістрів
спеціальності
«Правознавство» /
Упорядн. Г.В.
Ільющенко. Вид.
перероб. і доп. Д:
Національний
гірничий університет,
2016. 34 с.
10. Ільющенко Г.В.,
В.П. Богун. Валютне
право: навч.-метод.
посібник.
Дніпропетровськ, РВВ
ДНУ, 2001. 64 с.
11. Ільющенко Г.В.

Інвестиційне право:
навч.-метод. посібник.
Дніпропетровськ, РВВ
ДНУ, 2008. 34 с.
12. Ільющенко Г.В.
Правове регулювання
ринку цінних паперів:
навч.-метод. посібник.
Дніпропетровськ, РВВ
ДНУ, 2008. 36 с.
Підвищення
кваліфікації:
1) 09.11.2020 –
18.12.2020 – The Legal
Centre for Research on
Education Faculty of
Law, University of
Bialystok, Республіка
Польща, тема:
«Scientific and
academic activity in the
discipline of legal
science from a national
and international
perspective»; обсягом
6 ECTS (180 годин),
звіт про стажування
затв. на засіданні
кафедри ЦГЕП ДВНЗ
«НГУ», протокол від
11.01.2021 р.,
сертифікат № 035 від
18.12.2020 р.
Член
Всеукраїнської ГО
«Асоціація правників
України".
Відповідальний
виконавець наукодослідної
держбюджетної
роботи кафедри
цивільного та
господарського права
ДВНЗ «НГУ», наукова
тема «Дослідження
особливостей
правового
регулювання окремих
видів господарських,
трудових та
геологічних відносин
в Україні» (державний
реєстраційний номер
0111U000750, номер
теми ЮР-12), 20102013 рр.
Відповідальний
виконавець наукодослідної
держбюджетної
роботи кафедри
цивільного та
господарського права
ДВНЗ «НГУ», наукова
тема «Актуальні
проблеми
систематизації
екологічного,
господарського та
надрового
законодавства: ґенеза,
досвід, перспективи»
(державний
реєстраційний номер
0114U003698, номер
теми ЮР-17), 20142016 рр.
Відповідальний
виконавець наукодослідної

277802

Приймаченк професор,
о Дмитро
Сумісництв
Володимиро о
вич

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
доктора наук
ДД 006388,
виданий
13.02.2008,
Диплом
кандидата наук
ДK 014900,
виданий
12.06.2002,
Атестат
доцента 02ДЦ
001049,
виданий
28.04.2004,
Атестат
професора
12ПP 007101,
виданий
01.07.2011
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держбюджетної
роботи кафедри
цивільного,
господарського та
екологічного права
ДВНЗ «НГУ» (НТУ
«Дніпровська
політехніка»), наукова
тема «Проблеми
правового режиму
об’єктів
природоресурсних,
господарських та
гірничих відносин»
(номер теми ЮР-22),
2017-2019 р.р.
Ф 08
Освіта:
Адміністратив Дніпропетровський
не право та
державний
адміністративн університет, 1997 р.,
ий процес
«Правознавство»,
юрист, 1997 р., диплом
ЛТ ВЕ№ 001063 від 10
липня 1997 р.
Науковий ступінь:
Доктор юридичних
наук, 12.00.07 –
адміністративне право
і процес; фінансове
право; інформаційне
право, диплом ДД №
006388 від 13.02.2008
р.
Вчене звання:
професор кафедри
адміністративного та
митного права»,
атестат професора
12ПР № 007101 від 01
липня 2011 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Наукове
керівництво
(консультування)
здобувача, який
одержав документ про
присудження
наукового ступеня:
Шевченко Ю.П.
Адміністративноправове регулювання
митної процедури
визначення
походження товару.
Дис.. канд. юрид. наук
: 12.00.07 / М-во
освіти і науки
України, Запорізький
нац.. ун-т. –
Запоріжжя, 2017.
Макаренко А.В.
Попередні рішення в
державній митній
справі. Дис.. канд.
юрид. наук : 12.00.07 /
УМСФ – Дніпро, 2019.
Ханова Н.О.
Дискреційні
повноваження
контролюючих
органів у сфері
оподаткування в
Україні. Дис.. канд.
юрид. наук : 12.00.07 /
УМСФ – Дніпро, 2019.
2. Робота у складі
Наукової ради МОН
України, секція
«Право».

3. Головний редактор:
«Правова позиція».
Член редколегії:
«Customs Scientific
Journal», «LexPortus»,
«Юридичний
науковий
електронний
журнал».
4. Голова СВР Д
08.893.03
Університету митної
справи та фінансів,
член СВР Д 27.855.02
Університету
державної фіскальної
служби України.
Участь в атестації
наукових працівників
як офіційного
опонента: Легеза Ю.О.
Адміністративноправові засади
публічного
управління у сфері
використання
природних ресурсів.
Дис. д-ра. юрид. наук :
12.00.07 / М-во освіти
і науки України,
Запорізький нац. ун-т.
– Запоріжжя, 2018.
Дорофеєва Л.М.
«Адміністративноправове регулювання
організації та
діяльності митних
органів в контексті
євроінтеграційного
вибору України». Дис.
д-ра. юрид. наук :
12.00.07 / М-во освіти
і науки України,
Ужгородський нац.
ун-т. – Ужгород, 2019.
Литвин Н. А.
«Адміністративноправове забезпечення
інформаційної
діяльності органів
Державної фіскальної
служби України». Дис.
д-ра. юрид. наук :
12.00.07 УДФСУ –
Ірпінь, 2019. Галай
В.О. «Сучасна
концепція принципів
публічної служби в
адміністративному
праві України»
України». Дис. д-ра.
юрид. наук : 12.00.07
УДФСУ – Ірпінь, 2020.
Цвіркун Ю.І. Розгляд
та вирішення в
адміністративному
судочинстві справ
щодо оскарження
рішень, дій та
бездіяльності
колегіальних суб’єктів
публічної
адміністрації». Дис. дра. юрид. наук:
12.00.07 / М-во освіти
і науки України,
Запорізький нац. ун-т.
– Запоріжжя, 2020.
5. Член журі. II туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських

наукових робіт зі
спеціальності
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право»
/ М-во освіти і науки
України, Запорізький
нац. ун-т. –
Запоріжжя,
27.03.2018. Член
Всеукраїнської
асоціації фахівців з
адміністративного
права.
Наукові роботи:
1. Pryimachenko
Dmytro, Sokolenko
Olha, Sotskyi Arthur,
Lohvyn Andrii,
Chiniaeva Olha
Administration of value
added tax: special
reatures of legal
personalities of tax
relations entities.
Journal of Legal,
Ethical and Regulatory
Issues. 2020. Volume:
23. Issue: 1. P. 1-9.
URL:
https://www.abacadem
ies.org/abstract/electro
nic-administration-ofvalue-added-taxspecial-features-oflegal-personalities-oftax-relations-entities9018.html (Indexed in
the following
international databases:
Scopus )
2. Liutikov P, Liutikova
M, Pryimachenko D,
Lekar S, Bakalinska O.
Distribution of the
jurisdiction of
government authorities
on granting the permit
for the development of
a land management
plan in Ukraine:
administrative and
legal analysis. Journal
of law and political
sciences. 2020.
Volume: 22. Issue: 2. P.
80-91. URL:
https://drive.google.co
m/file/d/10qZf0O_M8CB_Df0CZ9eyxDhNEu
348-/view (Indexed in
the following
international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
3. Pryimachenko D.,
Liutikov P., Makarenko
A. Implementation of
international rules and
standards in national
customs legislation on
the application of
advance rulings in
customs. Journal of law
and political sciences.
2020. Volume: 23.
Issue: 2. P. 41-70. URL:
https://drive.google.co

m/file/d/1bk5m0CCsV8
xVagWNydLuSnpq4V2
Xv8bO/view Indexed in
the following
international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
4. Pryimachenko D.,
Maslova A., Medynska
A. The main principles
of customs
administration
activities in crossborder electronic
commerce. Journal of
law and political
sciences. 2020.
Volume: 24. Issue: 3 P.
9-33.
https://drive.google.co
m/file/d/1GGcNVM2hS
HiNfRnsXXh0I2ocPylS
Hr9w/view Indexed in
the following
international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
5. Pryimachenko D.,
Liutikov P., Shevchenko
M. Judicial review of
the exercise of
discretionary powers:
case-law of European
court of human rights
and experience from
Ukraine. Journal of law
and political sciences.
2021. Volume: 26.
Issue: 1. P. 400-425.
https://drive.google.co
m/file/d/1c19lON_lXgfO8oDbIuLMx1wT
6yS0bQH/view Indexed
in the following
international databases:
Emerging Sources
Citation Index (ESCI)
by Web of Science)
6. Приймаченко Д. В.
Правове регулювання
вступу на державну
службу в митні органи
України: сучасний
стан та перспективи /
Д. В. Приймаченко, Д.
Д. Приймаченко //
Правова позиція. 2020. - № 1 (26). – С.
68 – 76.
7. Приймаченко Д.В.
Реалізація концепції
м’якого права у
процесі адаптації
митного
законодавства
України до
законодавства ЄС
(Realization of the
concept of soft law
during adapting
customs legislation of
Ukraine to the EU
legislation) // Митна
безпека – 2018. – № 2.
– С. 158–167. (DOI
10.33244/26175959.1(2).2018.158167) (ORCID ID 00000001-8504-2450)

8. Приймаченко Д.В.
Усне опитування
громадян та
посадових осіб
підприємств як форма
митного контролю/
Приймаченко Д.В.,
Прокопенко В.В. //
Правова позиція –
2016. – № 1. – С. 7382.
9. Приймаченко Д.В.
Актуальні питання
вступу на державну
службу в органи
доходів і зборів /
Приймаченко Д.В.,
Прокопенко В.В. //
Право України – 2016.
– № 9. –
IndexCopernicus.– С.
29-38.
10. Приймаченко Д.В.
Перевірка обліку
товарів, транспортних
засобів комерційного
призначення, що
переміщуються через
митний кордон
України та/або
перебувають під
митним контролем як
форма митного
контролю / Д.В.
Приймаченко, В.В.
Прокопенко //
LEXPORTUS:
Юридичний науковий
журнал. – 2016. – № 1.
– С. 64–77.
11. Сучасний стан та
перспективи розвитку
митних правовідносин
в Україні: колективна
монографія / за заг.
ред. Д.В.
Приймаченка. –
Дніпро : Видавничий
дім «Гельветика»,
2018. – 272 с.
12. Приймаченко Д.В.
Дисциплінарна
відповідальність
посадових осіб органів
доходів і зборів, що
здійснюють митну
справу //
Дисциплінарноделіктне право:
навчальний посібник
/ Т.С. Аніщенко, Ю.А.,
Д.С. Бондаренко [та
ін.]; за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.
Колпакова; Запоріз.
нац. ун-т. К.: Ін Юре,
2016. – 464 с. С. 195233.
13. Приймаченко Д.В.
Загальна
характеристика
провадження в
справах про
адміністративні
проступки // Судовий
розгляд справ про
адміністративні
правопорушення.
Навчальний посібник.
за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.

Колпакова; Запоріз.
Нац.. ун-т. К.:
Юрінком Інтер, 2016.
– 543 с. С. 408-460.
14. Приймаченко Д.В.
Заохочення посадових
осіб органів доходів і
зборів, що здійснюють
митну справу//
Заохочення в
службовому праві:
навчальний посібник
/ за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.
Колпакова; Запоріз.
нац. ун-т. К.: Ін Юре,
2016. – 360 с. – С. 260272.
15. Приймаченко Д.В.,
Прокопенко В.В.
Патронатна служба в
митній службі
України //
Патронатна служба:
підручник / за заг.
ред. Т.О. Коломоєць,
В.К. Колпакова. – К. :
Ін Юре, 2018. – 180 с.
– С. 122-152.
16. Приймаченко Д.В
Адміністративноправове забезпечення
прав людини у
виконавчому
провадженні:
монографія /Д.В.
Приймаченко, Л.Р.
Наливайко, І.С.
Кузьміна – К.: «ХайТек Прес», 2017. – 202
с.
17. Приймаченко Д.В
Визначення
походження товару в
державній митній
справі: монографія
/Д.В. Приймаченко,
В.В. Прокопенко,
П.Ю. Шевченко. –
Чернівці: Технодрук,
2018. – 172 с.
18. Здійснення
повноважень під
зовнішнім контролем
// Науковопрактичний коментар
Закону України «Про
запобігання корупції»
/ за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.
Колпакова. –
Запоріжжя: ВД
«Гельветика», 2019. –
588 с. – С. 282-286.
Pryimachenko Dmytro
Principles of
administrative activity
of customs authorities
of Ukraine and their
classification. Juridical
sciences and their role
in the formation of legal
culture of a modern
person : collective
monograph / A.A.
Blinova, R.E. Ennan,
K.M. Hlynyanaya, O.M.
Ivanchenko, etc.– LvivToruń: Liha-Pres, 2019.
195-212. doi:
https://doi.org/10.3605

9/978-966-397-1421/195-212. SENSE
144834

Світличний доцент,
Олексій
Основне
Олексійович місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Національну
юридичну
академію
України імені
Ярослава
Мудрого, рік
закінчення:
1998,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 006346,
виданий
17.05.2012,
Атестат
доцента 12ДЦ
041994,
виданий
28.04.2015

23

Ф 09
Порівняльне
правознавство

Освіта:
Національна
юридична академія
України імені
Ярослава Мудрого,
1998 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом ХА №
10626913 від 27
червня 1998 р.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.08 кримінальне право та
кримінологія;
кримінальновиконавче право,
диплом ДК №
006346, виданий
17.05.2012 р. Тема:
«Кримінальна
відповідальність за
розбещення
неповнолітніх».
Вчене звання:
Доцент кафедри
кримінального права
та кримінології,
атестат 12ДЦ №
041994, виданий 28
квітня 2015 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Дніпровський
гуманітарний
університет;
сертифікат,
22.04.2019-22.06.2019
р.
2. Національне
агентство з питань
запобігання корупції;
сертифікат; курс
«Конфлікт інтересів:
треба знати! Від теорії
до практики» 18
травня 2019 р.
3. Підвищення
кваліфікації за 30
годинною програмою
«Актуальні питання
захисту немайнових
прав фізичної особи»
з 07 жовтня по 13
жовтня 2021 року
(сертифікат ПК
02070743/000476-21).
4. Член
Всеукраїнської
громадської
організації «Асоціація
кримінального
права». Член
Міжвідомчої
координаційнометодичної ради з
правової освіти
населення при
Дніпропетровській
обласній державній
адміністрації.
Наукові роботи:
1). Обставини, що
визначають суспільну
небезпеку розбещення
неповнолітніх (ст. 156
КК України) /
Світличний О.О. //

Журнал «Публічне
право» . – 2017. – № 2
(26). – С. 138-146.
2). Кваліфікація
розбещення
неповнолітніх:
питання
розмежування із
статевими та іншими
злочинами /
Світличний О.О. //
Журнал «Публічне
право» . – 2017. – № 4
(28). – С. 127-135.
3). Обставини, що
посилюють
кримінальну
відповідальність за
розбещення
неповнолітніх :
сучасний стан та
перспективи
вдосконалення /
Хряпінський П.В.,
Світличний О.О. //
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університет
внутрішніх справ,
2020. 454 с. С. 102-105
8. Блінова Г.О.
Інформаційне
забезпечення
підрозділів превенції
Національної поліції
на етапі підготовки до
місцевих виборів.
Інтеграція юридичної
науки і практики в
сучасних умовах:
матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Запоріжжя, 21-22
серпня 2020 р.
Запоріжжя:
Класичний приватний
університет, 2020. 132
с. С. 62-66
9. Блінова Г.О.
Напрями
інформаційної роботи
підрозділів превенції
Національної поліції,
спрямованої на
недопущення
виборчого
законодавства.
Сучасні правові
системи світу:
тенденції та фактори
розвитку: Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Запоріжжя:
Запорізька міська
громадська
організація «Істина»,
2020. 78 с. С. 49-53
10. Блінова Г.О.,
Мамедова Е.А.
Впровадження
світового досвіду
підготовки патрульної
поліції. Актуальні
питання правового
забезпечення
поліцейської
діяльності в Україні.
Матеріали
Всекраїнської
науково-практичної
конференції, м.
Кривий Ріг, 26
листопада 2020 р.,
Кривий Ріг.
Донецький
юридичний інститут

МВС України.
11. Блінова Г.О. Етикоправові засади
використання
соціальних мереж
працівниками
підрозділів поліції
превентивної
діяльності.
Міжнародна та
національна безпека:
теоретичні і
прикладні аспекти.
Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Дніпро, 12 березня
2021 р. Дніпро:
ДДУВС, 2021.
13. Блінова Г.О.,
Пархоменко В.О.
Присяжні у
цивільному процесі.
IX Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
студентів, аспірантів
та молодих вчених
«Молодь: наука та
інновації». Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Дніпро, 11-12
листопада 2021 р.
Дніпро: НТУ
«Дніпровська
політехніка», 2021.
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:
1. Макушев П.В.,
Блінова Г.О.
Розголошення
відомостей
військового характеру
як загроза
національній безпеці
України : Військові
злочини:
кримінально-правова,
криміналістична та
кримінологічна
характеристика:
монографія.
Херсонський
національний
університет. Херсон.
2015 р. С. 150–172.
2. Негодченко О.В.,
Корнієнко М.В.,
Блінова Г.О. The
theoretical and legal
framework of
information provision
for administrative legal
proceedings in Ukraine:
монографія
Administrative law and
administrativeprocedural law: origins,
achievements and
prospects of
development: Collective
monograph. Riga :
Izdevnieciba «Baltija
Publishing». 2018. 152
p. C. 33–45.
3. Науково-

практичний коментар
Закону України «Про
запобігання корупції»
/ за заг. ред. Т.О.
Коломоєць, В.К.
Колпакова.
Запоріжжя:
Видавничий дім
«Гельветика», 2019.
588 с. (Блінова Г.О.
коментар до ст. 54 (с.
431-452, ст. 60 (с. 481493))
4. Блінова Г.О.
Інформаційне
забезпечення органів
публічної
адміністрації в
Україні:
адміністративноправові засади :
монографія.
Запоріжжя:
Видавничий дім
«Гельветика», 2019.
503 с.
5. Науковопрактичний коментар
Кодексу України про
адміністративні
правопорушення за
заг. ред. С.В. Пєткова.
Київ: Юрінком Інтер,
2020. 792 с.(Блінова
Г.О. глава 6).
6. Blinova G.O.,
Demchuk A.M.,
Yatsyshyn M.M.
Ukrainian legislation
regulating information
support оf public
administration bodies:
history, present,
perspectives. New and
traditional approaches
in modern legal
research : collective
monograph / H. O.
Blinova, O. V. Dykyi, V.
Dyntu, A. V.
Khridochkin, etc. LvivToruń: Liha-Pres, 2019.
284 p. pp. 1–26
7. Blinova А.А., Kelman
M.S. Legal regulation of
use of public electronic
information resources
by public
administration bodies
during development of
of Ukraine as a digital
country. Juridical
sciences and their role
in the formation of
legal culture of a
modern person :
collective monograph.
Lviv : Liha-Pres, 2019.
256 p. pp. 1–27.\
8. Blinova А.А.,
Holovko K.V.
International and
foreign experience of
legal regulation of the
process of information
support of public
administration bodies
in the conditions of
digitization of public
administration. Issues
of the state of

modern legal
education and
professional culture of
lawyers : collective
monograph / А. А.
Blinova, K.V. Holovko,
A.V. Khridochkin, O.
Yu. Dubynskyi, etc. –
Lviv-Toruń: Liha-Pres,
2019. – 252 р. pp. 1–
30.
9. Блінова Г. О.,
Прокопов С. О.
Інформаційне
забезпечення
підрозділів
ювенальної превенції
Національної поліції
України: науковопрактичні
рекомендації / Г. О.
Блінова, С. О.
Прокопов. Дніпро :
Дніпроп. держ. ун-т
внутр. справ, 2021. 64
с.
10. Блінова Г. О.
Інформаційні бази
даних для поліції
превентивної
діяльності як складова
інтегрованої системи
управління ризиками
у сфері публічної
безпеки та цивільного
захисту : метод.
рекомендації / Г. О.
Блінова. Дніпро :
Дніпроп. держ. ун-т
внутр. справ, 2020. 84
с.
11. Інформаційне
забезпечення
діяльності патрульної
поліції : метод.
рекомендації / О. В.
Бочковий, Г. О.
Блінова, С.О.
Прокопов, Е. А.
Мамедова. Дніпро :
Дніпропетр. держ. унт внутр. справ, 2020.
104 с.
12. Діяльність
підрозділів превенції
щодо запобігання
порушенням
виборчого
законодавства: наук.практ. рекоменд. /
А.Є. Фоменко, Л.Р.
Наливайко, К.В.
Бахчев, О.В.
Бочковий, Г.О.
Блінова та ін
Дніпропетр. держ. унт внутр. справ. Дніпро,
2020. 120 с.
Підвищення
кваліфікації:
1) Сертифікат № 00089/14 про стажування
у з 27.01.2014 по
26.02.2014 на кафедрі
адміністративного та
господарського права
ДВНЗ «Запорізький
національний
університет»;
2) Національний

технічний університет
«Дніпровська
політехніка», Довідка
про підсумки
стажування № 1/23624 від 3.07.2019.
Стажування
відбувалось 185 годин
в період з 03.06.19 по
03.07.19 на кафедрі
цивільного,
господарського та
екологічного права;
3) Класичний
приватний
університет, Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації ПК
19278502/000487-20
«Педагогіка вищої
школи», 27.02.2020;
4) Collegium Civitas
(университет
Польши), Варшава.
«Інтернаціоналізація
вищої освіти.
Організація
навчального процесу
та інноваційні методи
навчання у вищих
навчальних закладах
Польщі». 9.11.202018.12.2020.
Сертифікат №
132/2020 від
18.12.2020. 180 годин.
– міжнародне
стажування;
У вересні 2020 року
здала екзамен та
отримала сертифікат
володіння
англійською мовою на
рівні С1.
Є членом
редакційних колегій
трьох наукових
фахових видань у
галузі право: Право і
суспільство; Держава
та регіони. Серія:
Право; Law. State.
Technology;
Під її керівництвом
здобувачка вищої
освіти у 2021 році
зайняла 1) 3 місце на
XII Всеукраїнський
студентськокурсантський конкурс
наукових робіт
«Забезпечення
національної безпеки
України очима
майбутніх охоронців
держави» Академія
прикордонної служби
України у 2020-2021
навчальному році
(2021); 3 місце на
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт МОН
України у 2020-2021
навчальному році.
Номінація «Службове
право» (2021); 2 місце
на Конкурсі наукових
робіт здобувачів
першого
(бакалаврського)

рівня вищої освіти
закладів вищої освіти,
що належать до сфери
управління
Міністерства
внутрішніх справ
України (2021).
З 2016 року 10 раз
брала участь в
атестації наукових
кадрів як офіційний
опонент при захисті
дисертацій зі
спеціальності 12.00.07
– адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право:
367184

Пушкіна
Олена
Вікторівна

завідувач
кафедрою,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
магістра,
Вищий
навчальний
заклад
"Університет
імені Альфреда
Нобеля", рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
035 Філологія,
Диплом
доктора наук
ДД 007074,
виданий
03.12.2008,
Атестат
професора
12ПP 009483,
виданий
26.05.2014
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юридична
практика

Диплом спеціаліста ГІІ №46180, історія,
викладач історії та
суспільнознавства,
виданий
Дніпропетровським
державним
університетом,
03.07.1985;
АВС0198053,
Спеціаліст з правового
регулювання
державного і
муніципального
управління за
спеціальністю
юриспруденція, від 20
грудня 1996.
Науковий ступінь:
Кандидат історичних
наук,
Дніпропетровський
державний
університет, 25 грудня
1992; кандидат
юридичних наук,
Російська академія
державної служби при
президенті РФ, 14
червня 2001 року.
Доктор юридичних
наук диплом ДД
№007074, виданий
Національною
юридичною
академією України
імені Ярослава
Мудрого, 03.12.2008.
Вчене звання:
Доцент по кафедрі
права, атестат ДЦ
005520, виданий
МОН від 17 жовтня
2002 року.
Професор по кафедрі
права атестат 12ПР
№009483, професор
кафедри права,
Міністерство освіти і
науки, молоді та
спорту України,
16.05.2014
Підвищення
кваліфікації:
Юридична фірма
«Терра» стажування
дисципліни
«Цивільне та сімейне
право» 10.09.15 –
10.12.15.Довідка.
Адвокатське
об’єднання

«Юрексім».
Стажування з
дисципліни «Сімейне
право» 01.10-1701.04.18. Довідка.
Сертифікат №036 про
навчання за освітньою
програмою "Теорія та
практика медіації"(216
годин).
Наукові праці:
Видання з грифом
МОН: Тлумачний
словник – мінімум з
юридичної
термінології англо –
український / О. В.
Пушкіна, О. Б.
Тарнопольський, М. Р.
Кабанова, Н. В.
Никоненко, П.
Бредбієр. –
Дніпропетровськ. –
2013. /гриф надано
Міністерством освіти і
науки України.
2. Загальнотеоретичні
та конституційно –
правові аспекти
розвитку
громадянського
суспільства в Україні
:монографія : у 2–х
томах /за заг. ред.
акад. НАН України Ю.
С. Шемшученка та
акад. НАПрН України
О. В. Скрипнюка. – К. :
Видавництво
«Юридична думка ». –
2018.
Корпоративне право :
навчальний посібник
/ О. В. Пушкіна, Т. М.
Лежнєва, С. В.
Несинова, І. Б.
Пробко, Т. А.
Тодорошко. – Дніпро :
Університет імені
Альфреда Нобеля. –
2018.
У період з 2010 по
2013 роки була
членом експертної
комісії ДАК з
правознавства;
членом експертної
ради з ліцензування
та акредитації;
членом подкомісії 081
Право науково –
методичної комісії з
бізнесу, управління та
права сектору вищої
освіти науково –
методичної ради
Міністерства освіти і
науки України.
Приймала участь в
атестації на здобуття
наукового ступеня
кандидата юридичних
наук та один раз в
атестації на здобуття
наукового ступеня
доктора юридичних
наук.
З 2010 року – членом
Євразійської Асоціації
правових шкіл та
правознавців; з 2014 -

член Асоціації
правників України.

142021

Грищак
Сергій
Вікторович

директор,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
спеціаліста,
інститут
Запорізький
гуманітарних і
державний
соціальних
університет,
наук
рік закінчення:
2000,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 016547,
виданий
10.10.2013
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Міжнародне
право

Освіта:
Запорізький
державний
університет, 2000 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом з
відзнакою АР №
13943650 від 20
червня 2000 р.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.07 –
адміністративне право
і процес; фінансове
право; інформаційне
право, диплом ДК
016547, виданий
10.10.2013р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Заслужений
працівник освіти
України.
2. Координатор
академічного
співробітництва з
країнами Балтії.
2. З 2006 р.
займається
адвокатською
діяльністю.
Наукові роботи:
1). Грищак С.В.
Философия права в
англо-саксонской
правовой системе.
Вісник
Дніпропетровського
університету. Серія:
Філософія. Соціологія.
Політологія. 2010. 18,
№ 20 (1). С. 101-107.
2). Грищак С.В.,
Заржицький О.С.,
Кірін Р.С. Право
трудових спорів. 2011.
НГУ.
3). Грищак С.В.
Теоретичні основи
адаптації
законодавства
України до
законодавства
Європейського Союзу.
Форум права. 2012.
№4. С. 273-277.
4). Кірін Р.С., Грищак
С.В., Шашенко Д.О.
Інформаційне
законодавство.
Основні нормативні
акти. Видавництво
НГУ. 2012.
5). Грищак С.В., Кірін
Р.С., Шашенко Д.О.
Post-mining:
екологічні та правові
проблеми розробки
родовищ корисних
копалин. Науковий
вісник
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх справ.

2012. № 2. С. 319-324.
6). Кірін Р.С., Грищак
С.В., Шашенко Д.О.
Інформаційне
законодавство.
Правове забезпечення
захисту інформації.
Частина 4.
Видавництво НГУ.
2012.
7). Грищак С.В.
Теоретичні основи
адаптації
законодавства
України до
законодавства
Європейського Союзу.
Форум права. 2012. №
4. С. 273-277.
8). Лень В.В.,
Олійников Г.В.,
Шаніна Є.Г., Грищак
С.В. Дискусійні
питання кримінальної
відповідальності щодо
холодної зброї. Право
і суспільство. 2013.
№4. С. 147-152.
9). Коломоєць Т.О.,
Грищак С.В.
Адаптація
інформаційного
законодавства
України до вимог ЄС
як складова сучасного
вітчизняного
правотворчого
процесу. Видавництво
НГУ. 2013.
10). Грищак С.В.,
Олійников Г.В., Лень
В.В. Незаконне
поводження зі
зброєю, бойовими
припасами або
вибуховими
речовинами:
соціальна
обумовленість, стан,
тенденції та
необхідність змін.
Право і суспільство.
2014. № 2(3). С. 155161.
11). Кірін Р.С., Грищак
С.В., Хряпінський П.В.
Євроінтеграційні
перспективи
гірничого
законодавства
України.
Гуманітарний журнал.
2014. № 3-4. С. 132141.
12). Лень В.В., Грищак
С.В., Олійников Г.В.
Окремі питання щодо
запобігання
злочинності
недержавними
охоронними
організаціями та
правоохоронними
органами України.
Право і суспільство.
2015. №5. С. 174-177.
13). Грищак С.В.,
Бабенко М.В.
Проблеми
ефективності
застосування норм

кримінального права
для захисту довкілля в
Україні та країнах ЄС.
Питання боротьби зі
злочинністю.2017.
№33. С. 46-55.
14). І. Бураковський, Г.
Немиря, О. Павлюк, В.
Гомонай, С. Грищак,
Г. Друзенко. Досвід
країн ЄС у формуванні
облікової політики
підприємств України.
Економічний
потенціал сталого
розвитку країни:
сучасний стан,
тенденції. 2017. С. 139.
15). Sanctions in the
system of incentive
measures of criminal
law in Ukraine /
Khriapinskiy P.V.,
Hrishchak S.V.
European vector of
contemporary
jurisprudence the
experience of Ukraine
and Republic of Poland
: collective monograph.
Volume 1. Sandomiez:
Izdevnieciba “Baltija
Publishing”. 2018. P.
494-514 (520 p.).
16). Kirin, R.,
Hryshchak, S., &
Illarionov, O. (2020).
Features of legal
support for the
operation of small
atypical Ukrainian coal
mines under
contractual conditions
of a public-private
partnership. Mining of
Mineral Deposits, 14(2),
128-137.
277826

Саїк Аліна
доцент,
Володимирів Основне
на
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький
національний
університет,
рік закінчення:
2004,
спеціальність:
030502
Українська
мова і
література та
мова і
література
(англійська),
Диплом
кандидата наук
ДK 067586,
виданий
22.04.2011,
Атестат
доцента 12ДЦ
033377,
виданий
25.01.2013
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З1 Українська
мова

Кандидат
філологічних наук зі
спеціальності 10.02.01
українська мова
«Концепти батько,
мати в українській
лексикофразеологічній
системі світу».
(диплом кандидата
наук ДК № 067586 на
підставі рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України від 22 квітня
2011 р.).
Доцент кафедри
перекладу ДДТУ
(атестат 12 ДЦ №
033377 на підставі
рішення Атестаційної
колегії від 5 січня
2013 р.).
Підвищення
кваліфікації:
1.Карлів університет,
Прага, Чехія.
Вивчення чеської
мови. Сертифікат А рівень з чеської мови (
серпень 2009р.)

2.Університет
Палацького,
м.Оломоуц, Чехія.
Вивчення чеської
мови. Сертифікат В рівень з чеської мови (
липень 2010р.)
3.Національний
педагогічний
університет
ім.М.П.Драгоманова,
Київ (підвищення
кваліфікації з
напряму “Інновації у
викладанні
української мови як
іноземної”) Свідоцтво
12СПК 806474 від 27
січня 2012р.
4.Університет імені
Альфреда Нобеля
(підвищення
кваліфікації на
кафедрі англійської
філології та
перекладу) Довідка
№96від13.02.2019р.
1.Саїк А.В.
Ментальність як
етнопсихологічна
ознака культури
нації.Науковий
журнал "Вчені
записки ТНУ імені
В.І.Вернадського.
Серія: Філологія.
Соціальні
комунікації".Том 29
(68). №4, 2018. С.204207.
2.Саїк А.В. Українська
лексика з погляду її
стильових і
стилістичних
особливостей.
Актуальні пит-ня
гуман.наук:міжвуз.зб.
наук.праць.Дрогобич,2019.
Вип.22.Том.1. С.77-82.
3.Саїк А.В.
Особливості
концептуальної
метафори в
когнітивному
просторі. Науковий
вісник Міжнародного
гуманітарного
університету. Серія :
Філологія. 2019. Вип
42. Т. 3. С.139-141.
4.Саїк А.В. Причини
виникнення омонімії
в українській і чеській
мовах. Закарпатські
філологічні студії.
Ужгородський
національний
університет. 2020.
Вип 14. С.38-42.
5.Саїк А.В. Аналіз
концепту МАТИ в
романі Любові Голоти
«Епізодична пам'ять».
Вчені записки
Таврійського
національного
університету імені В. І.
Вернадського. Серія:

Філологія. Соціальні
комунікації. Том 31
(70) № 4. 2020. С 116
– 124.
Навчальні посібники:
1. Саїк А.В. Конспект
лекцій з дисципліни
«Сучасна українська
літературна мова
(Фонетика,
Фонологія)» для
студентів напряму
підготовки 035
«Філологія». НТУ
«Дніпровська
політехніка», Дніпро.
2020. – 66 с.
2. Саїк А.В. Методичні
рекомендації для
самостійної роботи
студентів напряму
підготовки 035
«Філологія» з
дисципліни «Сучасна
українська
літературна мова
(Фонетика,
Фонологія)». НТУ
«Дніпровська
політехніка», Дніпро.
2020. – 9 с.
3. Саїк А.В. Методичні
рекомендації до
практичних занять з
дисципліни «Сучасна
українська
літературна мова
(Фонетика,
Фонологія)» для
студентів напряму
підготовки 035
«Філологія». НТУ
«Дніпровська
політехніка», Дніпро.
2020. – 22 с.
4. Саїк А.В. Методичні
рекомендації до
практичних занять з
дисципліни
«Стилістика та
культура української
мови» для студентів
напряму підготовки
035 «Філологія». НТУ
«Дніпровська
політехніка», Дніпро.
2020. – 26 с.
160862

Лень
Валентин
Валентинови
ч

професор,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
ДK 022969,
гуманітарних і
виданий
соціальних
14.04.2004,
наук
Атестат
доцента 02ДЦ
015598,
виданий
15.12.2005

23

Ф 14
Кримінальне
право
(особлива
частина)

Освіта:
Дніпропетровська
спеціальна середня
школа МВС СРСР –
1988, спеціальність
юридична,
кваліфікація- юрист,
Диплом НТ-1 №
588628 від 27 серпня
1988 р.
Академія внутрішніх
справ України (м.
Київ) 1993,
спеціальність-«правоз
навство»,
кваліфікація-юрист,
Диплом ФВ № 537882
від 04 червня 1993 р.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.08 кримінальне право та

кримінологія;
кримінальновиконавче право,
диплом ДК № 022969
від 14.04.2004 р.
Вчене звання:
Доцент кафедри
кримінального права,
атестат доцента 02ДЦ
№ 015598 від 15
грудня 2005 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Національне
агентство з питань
запобігання корупції;
сертифікат; курс
«Конфлікт інтересів:
треба знати! Від теорії
до практики» 18
травня 2019 р.
2. Підвищення
кваліфікації за 30
годинною програмою
«Актуальні питання
захисту немайнових
прав фізичної особи»
з 07 жовтня по 13
жовтня 2021 року
(сертифікат ПК
02070743/000477-21).
3. Наукове
керівництво
(консультування)
здобувача, який
одержав документ про
присудження
наукового ступеня: У
2018 р. Фурса Р.М.
захистив дисертацію
за темою
«Кримінальновиконавча
характеристика
засуджених з
психічними
відхиленнями до
позбавлення волі на
певний строк» на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук.
4. Експерт Наукової
ради МОН України
(спеціальність 081
Право).
3. Участь в атестації
наукових працівників
як офіційного
опонента. Опонування
по кандидатській
дисертації
«Детективна
діяльність в механізмі
запобігання
злочинності» С.Бичін (2020 р.).
5. Член Всеукраїнської
громадської
організації «Асоціація
кримінального
права». Заступник
головного редактора
міжнародного
наукового журналу
«Влада. Людина.
Закон.». Член
Кримінологічної
асоціації України.
Член науково-

методичної ради при
прокуратурі
Запорізької області.
Член науковометодичної ради
Запорізького
обласного центру
художньо-естетичної
творчості учнівської
молоді.
Наукові роботи:
1). Олійников Г.В.,
Вереса О.В., Лень В.В.
Підстави онтогенезу
психосоматичних
дезорієнтацій та
правові відносини в
Україні, пов’язані з
особами, які мають
викривлену гендерну
ідентичність. Право і
суспільство. 2020.
№2. С.49-57.
2). Лень В.В.
Одностатеві
відносини, шлюби:
вплив на
неповнолітніх та
вчинення злочинів
проти статевої
недоторканості. Право
і суспільство. 2020.
№4. С.236-243.
3). Лень В.В. Злочини,
предметом яких є
державні нагороди:
питання кваліфікації.
Проблеми
правознавства та
правоохоронної
діяльності. Збірник
наукових праць ДЮІ
МВС України. 2017.
№1. С.120 -125.
4). Лень В.В.,
Олійников Г.В.
Питання
деінституціалізації
психічно хворих в
Україні. Право і
суспільство. 2018. №1.
С.247-251.
5). Лень В.В. Окремі
способи розбещення
неповнолітніх:
питання кваліфікації,
диференціації та
покарання. Актуальні
проблеми вітчизняної
юриспруденції.
Науковий збірник
Дніпровського
національного
університету імені
Олеся Гончара. 2017.
№2. Т.1. С.102-105.
6). Лень В.В. Державні
ордени, медалі СРСР
та України: історикоправове дослідження:
монографія. 2-ге вид.
випр. і доп.
Запоріжжя:
Дніпровський
металург, 2016. 400с.
7). Лень В.В.
Хронологія
нагороджень
державними
орденами СРСР:
історико-правове

30637

Легеза Юлія
Олександрів
на

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Запорізька
державна
інженерна
академія, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
050104
Фінанси,
Диплом
доктора наук
ДД 007891,
виданий
23.10.2018,
Диплом
кандидата наук
ДK 032565,
виданий
19.01.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
032924,
виданий
30.11.2012
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Б 10 Цивільне
право
(загальна
частина)

дослідження:
монографія.
Запоріжжя:
Дніпровський
металург, 2018. 154с.
8). Гаркуша А.Г., Лень
В.В. Побої і
мордування у
кримінальному праві
та законодавстві:
монографія. Дніпро:
Видавець Біла К.О.,
2018. 124с.
9). Кубрак Р.М., Лень
В.В. Кримінальновиконавча
характеристика
засуджених з
психічними
відхиленнями до
позбавлення волі на
певний строк:
монографія. Дніпро:
Видавець Біла К.О.,
2018. 272с.
10). Лень В.В., Кубрак
Р.М. Засуджені з
психічними
відхиленнями до
позбавлення волі на
певний строк: стан,
тенденції,
перспективи:
Монографія. –
Дніпро: Біла К.О.,
2019. – 420 с.
Освіта:
Запорізький
юридичний інститут
МВС України, 2002 р.,
спеціальність –
«Правознавство» ,
кваліфікація –
«юрист», диплом з
відзнакою. Диплом
МВ № 17000974 від
21.06.2002 р.
Запорізька державна
інженерна академія,
2003, спеціальність
«Фінанси»,
кваліфікація –
економіст.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук,
Диплом: ДК №
032565 від 19.01.2006
р.,
спеціальність 12.00.01 – теорія та
історія держави і
права; історія
політичних та
правових учень,
Доктор юридичних
наук,
Диплом: ДД №007891
від 23.10.2018 р.
Спеціальність –
12.00.07 –
адміністративне право
та процес; фінансове
право; інформаційне
право,
Вчене звання:
Доцент по кафедрі
трудового та
аграрного права
атестат серії 12ДЦ
№032924 30

листопада 2012 р.,
протокол 7/02-Д від
30 листопада 2012 р
професор по кафедрі
цивільного,
господарського та
екологічного права
атестат серії АП
№001498 від 26
лютого 2020 року,
протокол №22 від 27
грудня 2019 року
Загальна кількість
публікацій – понад
130. Монографії – 11 (з
них дві одноособі, дві
видані англійською
мовою)
Наукові публікації у
виданнях, що
індексуються у
науковометричних
базах Web of Sciences,
Scopus
1. LehezaYu. &
Kornienko G.,
Chabanenko M. (2018).
Assessment of the
economic efficiency of it
application at
enterprises. Baltic
Journal of Economic
Studies. Vol. 4 (3). P.
123-132. doi:
10.30525/22560742/2018-4-3-123-132
(особисто авторові
належить 3 с.). Web of
Sciences.
2. LehezaYu. & Surilova
O. (2019). Legal
regulation of the
application of economic
mechanisms for
ensuring the rational
use of natural resources
: the experience of
foreign countries. Baltic
Journal of Economic
Studies. Vol. 5 (3). P.
99-103.
Doi:10.30525/22560742/2019-5-3-99-103
(особисто авторові
належить 2 с.). Web of
Sciences.
3. Leheza Yu., Panova
O., Ivanytsia A.,
Marchenko V., Oliukha
V. (2019). International
models of legal
regulation and ethics of
cryptocurrency use :
country review. Journal
of Legal, Ethical and
Regulatory Issues. Vol.
22. Issue 4. P. 147-157.
(особисто авторові
належить 4 с.). Scopus.
4. Leheza Yu., Zalialova
I.M., Khailova T.V.,
Rozhenko O.V.
Improving methodology
of matrix business
modeling as an
instrument for
increasing the efficiency
of business
management (at the
example of mining and

yielding iron-ore
enterprises of Kryvbas).
Financial and credit
activity : problems of
theory and practice.
2019. Vol. 3. №30. P.
256-263 Web of
Sciences.
5. Drozd Oleksii,
Dorokhina Yuliia,
Leheza Yuliia,
Smokovych Mykhailo,
Zadyraka Natalia
Cassation filters in
administrative judicial
procedure: a step in a
chasm or a novel that
ukrainian society
expected? Amazonia
investiga. Volume 10 Issue 40: 222-232 /
April, 2021.
https://doi.org/10.3406
9/AI/2021.40.04.22
Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:
1. Золотухіна Л.О.,
Легеза Ю.О.
Досягнення балансу
публічного та
приватного інтересів у
сфері соціального
забезпечення
населення України:
реалії та перспективи
правового
регулювання. Вісник
Запорізького
національного
університету.
Юридичні науки.
2020. №2. С. 85-91
(Index Copernicus
Publishing, Inc.
(Польща)). DOI
https://doi.org/10.2666
1/2616-9444-2020-212
2. Золотухіна Л.О.,
Легеза Ю.О. Право на
захист публічного
інтересу як об’єкт
правовідносин
Юридичний
бюлетень. 2020.
Випуск 13. С. 17-24.
(Index Copernicus
Publishing, Inc.
(Польща) DOI
https://doi.org/10.3285
0/LB24144207.2020.13.02
3. Золотухіна Л.О.,
Легеза Ю.О. Гарантії
захисту публічного
інтересу. Юридичний
бюлетень.2020.
Випуск 14. С. 39-48
(Index Copernicus
Publishing, Inc.)
4. Легеза Ю.О.,
Дорохіна Ю.А.
Адміністративна
відповідальність за
вчинення домашнього
насильства (аналіз
проєктів Закону
України (реєстр.
№3908 від 17.07.2020
р. та реєстр. №3908-1

від 03.08.2020 р.)).
Юридичний
бюлетень. 2020.
Випуск 15. С. 64-70.
Тези доповідей на
науково-практичних
конференціях:
1. Легеза Ю.О.
Реалізація права на
оренду земельної
ділянки державної чи
комунальної форми
власності. «Правова
освіта та правова
наука в сучасних
умовах
трансформаційних
процесів»: матер.
Всеукр. наук.-практ.
конф. «» (м.
Запоріжжя, 18
листопада 2020 р.).
Запоріжжя: ЗНУ,
2020. С. 23-25.
2. Легеза Ю.О.
Пацієнт як суб’єкт
медичного права.
Актуальні проблеми
та перспективи
розвитку приватного
права в сучасних
умовах: матеріали
Регіональн. наукпракт. конф. (м.
Дніпро, 25 листоп.
2020 р). Дніпро :
Дніпроп. держ.ун-т
внутр. справ, 2020. С.
16-19.
3. Легеза Ю.О. Договір
факторингу: переваги
застосування.
Напрямки
реформування
публічного та
приватного права в
Україні: матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Запоріжжя, 26
березня 2021 року / за
заг. ред. Т.О.
Коломоєць.
Запоріжжя: ЗНУ,
2021. С. 44-46
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:
1) Цивільне право:
Конспект лекцій.
Загальна частина.
Навчальний посібник.
Дніпропетровськ,
2006; 2) Цивільне
право (Загальна
частина). Навчальний
посібник К.: «Хайтек», 2013. 432 с.
(гриф МОН України);
3) Коваленко Н.В.
Ляшко О.Б. Легеза
Ю.О.
Адміністративноправове регулювання
в сфері
містобудування:
Монографія. Херсон :
«Видавничий дім
«Гельветика», 2017.
192 с. 4) Кучма К.С.,

Легеза Ю.О.
Адміністративноправове регулювання
відносин у сфері
екології та природних
ресурсів: процедурний
аспект: монографія.
Запоріжжя: ВД
«Гельветика», 2017.
186 с.
Підвищення
кваліфікації:
1) Міжнародне
стажування «Scientific
and pedagogic intership
“Innovative
technologies in legal
education : experience
of the European Union
countries”» (Cuiavian
University in
Wloclawek, Republic of
Poland) (17-28 червня
2019 р.) (сертифікат
Куявського
університету у
Влоцлавеку
(Республіка Польща));
2) У 2018 р. взяла
участь у роботі літньої
школи, присвяченої
питання правового
регулювання обігу
нерухомого майна в
Україні та країнах ЄС,
проведеного
Інститутом
міжнародного
академічного та
наукового
співробітництва
(27.07.2018 –
03.08.2018, Baia
Domizia, Italy);
3) У лютому 2019 року
здала екзамен та
отримала сертифікат
CEFR про володіння
англійською мовою на
рівні В2.
4) Головний редактор
наукових фахових
видань у сфері права
(081 - право) категорії
Б «Юридичний
бюлетень», «Law.
State. Technology» ;
5) Член підкомісії 081
«Право» Науковометодичної комісії
МОН України;
6) Член робочої групи
розробників стандарту
підготовки «Магістр»
за спеціальністю 081 –
право, галузь знань 08
– право.
7) 31 липня 2020 року
отримала свідоцтво на
право заняття
адвокатською
діяльністю, член
Національної
асоціації адвокатів
України;
8) 7-9 липня 2021 року
взяла участь у
тренінгу «Моніторинг
та адвокація
правосуддя,
дружнього до

дитини», проведеного
Координатором
проектів ОБСЄ в
Україні спільно із
Уповноваженим
Верховної Ради
України з прав
людини.
30637

Легеза Юлія
Олександрів
на

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Запорізька
державна
інженерна
академія, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
050104
Фінанси,
Диплом
доктора наук
ДД 007891,
виданий
23.10.2018,
Диплом
кандидата наук
ДK 032565,
виданий
19.01.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
032924,
виданий
30.11.2012

23

Ф 11 Цивільне
право
(особлива
частина)

Освіта:
Запорізький
юридичний інститут
МВС України, 2002 р.,
спеціальність –
«Правознавство» ,
кваліфікація –
«юрист», диплом з
відзнакою. Диплом
МВ № 17000974 від
21.06.2002 р.
Запорізька державна
інженерна академія,
2003, спеціальність
«Фінанси»,
кваліфікація –
економіст.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук,
Диплом: ДК №
032565 від 19.01.2006
р.,
спеціальність 12.00.01 – теорія та
історія держави і
права; історія
політичних та
правових учень,
Доктор юридичних
наук,
Диплом: ДД №007891
від 23.10.2018 р.
Спеціальність –
12.00.07 –
адміністративне право
та процес; фінансове
право; інформаційне
право,
Вчене звання:
Доцент по кафедрі
трудового та
аграрного права
атестат серії 12ДЦ
№032924 30
листопада 2012 р.,
протокол 7/02-Д від
30 листопада 2012 р
професор по кафедрі
цивільного,
господарського та
екологічного права
атестат серії АП
№001498 від 26
лютого 2020 року,
протокол №22 від 27
грудня 2019 року
Загальна кількість
публікацій – понад
130. Монографії – 11 (з
них дві одноособі, дві
видані англійською
мовою)
Наукові публікації у
виданнях, що
індексуються у
науковометричних
базах Web of Sciences,
Scopus
1. LehezaYu. &
Kornienko G.,

Chabanenko M. (2018).
Assessment of the
economic efficiency of it
application at
enterprises. Baltic
Journal of Economic
Studies. Vol. 4 (3). P.
123-132. doi:
10.30525/22560742/2018-4-3-123-132
(особисто авторові
належить 3 с.). Web of
Sciences.
2. LehezaYu. & Surilova
O. (2019). Legal
regulation of the
application of economic
mechanisms for
ensuring the rational
use of natural resources
: the experience of
foreign countries. Baltic
Journal of Economic
Studies. Vol. 5 (3). P.
99-103.
Doi:10.30525/22560742/2019-5-3-99-103
(особисто авторові
належить 2 с.). Web of
Sciences.
3. Leheza Yu., Panova
O., Ivanytsia A.,
Marchenko V., Oliukha
V. (2019). International
models of legal
regulation and ethics of
cryptocurrency use :
country review. Journal
of Legal, Ethical and
Regulatory Issues. Vol.
22. Issue 4. P. 147-157.
(особисто авторові
належить 4 с.). Scopus.
4. Leheza Yu., Zalialova
I.M., Khailova T.V.,
Rozhenko O.V.
Improving methodology
of matrix business
modeling as an
instrument for
increasing the efficiency
of business
management (at the
example of mining and
yielding iron-ore
enterprises of Kryvbas).
Financial and credit
activity : problems of
theory and practice.
2019. Vol. 3. №30. P.
256-263 Web of
Sciences.
5. Drozd Oleksii,
Dorokhina Yuliia,
Leheza Yuliia,
Smokovych Mykhailo,
Zadyraka Natalia
Cassation filters in
administrative judicial
procedure: a step in a
chasm or a novel that
ukrainian society
expected? Amazonia
investiga. Volume 10 Issue 40: 222-232 /
April, 2021.
https://doi.org/10.3406
9/AI/2021.40.04.22
Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:

1. Золотухіна Л.О.,
Легеза Ю.О.
Досягнення балансу
публічного та
приватного інтересів у
сфері соціального
забезпечення
населення України:
реалії та перспективи
правового
регулювання. Вісник
Запорізького
національного
університету.
Юридичні науки.
2020. №2. С. 85-91
(Index Copernicus
Publishing, Inc.
(Польща)). DOI
https://doi.org/10.2666
1/2616-9444-2020-212
2. Золотухіна Л.О.,
Легеза Ю.О. Право на
захист публічного
інтересу як об’єкт
правовідносин
Юридичний
бюлетень. 2020.
Випуск 13. С. 17-24.
(Index Copernicus
Publishing, Inc.
(Польща) DOI
https://doi.org/10.3285
0/LB24144207.2020.13.02
3. Золотухіна Л.О.,
Легеза Ю.О. Гарантії
захисту публічного
інтересу. Юридичний
бюлетень.2020.
Випуск 14. С. 39-48
(Index Copernicus
Publishing, Inc.)
4. Легеза Ю.О.,
Дорохіна Ю.А.
Адміністративна
відповідальність за
вчинення домашнього
насильства (аналіз
проєктів Закону
України (реєстр.
№3908 від 17.07.2020
р. та реєстр. №3908-1
від 03.08.2020 р.)).
Юридичний
бюлетень. 2020.
Випуск 15. С. 64-70.
Тези доповідей на
науково-практичних
конференціях:
1. Легеза Ю.О.
Реалізація права на
оренду земельної
ділянки державної чи
комунальної форми
власності. «Правова
освіта та правова
наука в сучасних
умовах
трансформаційних
процесів»: матер.
Всеукр. наук.-практ.
конф. «» (м.
Запоріжжя, 18
листопада 2020 р.).
Запоріжжя: ЗНУ,
2020. С. 23-25.
2. Легеза Ю.О.
Пацієнт як суб’єкт
медичного права.

Актуальні проблеми
та перспективи
розвитку приватного
права в сучасних
умовах: матеріали
Регіональн. наукпракт. конф. (м.
Дніпро, 25 листоп.
2020 р). Дніпро :
Дніпроп. держ.ун-т
внутр. справ, 2020. С.
16-19.
3. Легеза Ю.О. Договір
факторингу: переваги
застосування.
Напрямки
реформування
публічного та
приватного права в
Україні: матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції, м.
Запоріжжя, 26
березня 2021 року / за
заг. ред. Т.О.
Коломоєць.
Запоріжжя: ЗНУ,
2021. С. 44-46
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:
1) Цивільне право:
Конспект лекцій.
Загальна частина.
Навчальний посібник.
Дніпропетровськ,
2006; 2) Цивільне
право (Загальна
частина). Навчальний
посібник К.: «Хайтек», 2013. 432 с.
(гриф МОН України);
3) Коваленко Н.В.
Ляшко О.Б. Легеза
Ю.О.
Адміністративноправове регулювання
в сфері
містобудування:
Монографія. Херсон :
«Видавничий дім
«Гельветика», 2017.
192 с. 4) Кучма К.С.,
Легеза Ю.О.
Адміністративноправове регулювання
відносин у сфері
екології та природних
ресурсів: процедурний
аспект: монографія.
Запоріжжя: ВД
«Гельветика», 2017.
186 с.
Підвищення
кваліфікації:
1) Міжнародне
стажування «Scientific
and pedagogic intership
“Innovative
technologies in legal
education : experience
of the European Union
countries”» (Cuiavian
University in
Wloclawek, Republic of
Poland) (17-28 червня
2019 р.) (сертифікат
Куявського
університету у
Влоцлавеку

(Республіка Польща));
2) У 2018 р. взяла
участь у роботі літньої
школи, присвяченої
питання правового
регулювання обігу
нерухомого майна в
Україні та країнах ЄС,
проведеного
Інститутом
міжнародного
академічного та
наукового
співробітництва
(27.07.2018 –
03.08.2018, Baia
Domizia, Italy);
3) У лютому 2019 року
здала екзамен та
отримав сертифікат
CEFR володіння
англійською мовою на
рівні В2.
4) Головний редактор
наукових фахових
видань у сфері права
(081 - право) категорії
Б «Юридичний
бюлетень», «Law.
State. Technology» ;
5) Член підкомісії 081
«Право» Науковометодичної комісії
МОН України;
6) Член робочої групи
розробників стандарту
підготовки «Магістр»
за спеціальністю 081 –
право, галузь знань 08
– право.
7) 31 липня 2020 року
отримала свідоцтво на
право заняття
адвокатською
діяльністю, член
Національної
асоціації адвокатів
України;
8) 7-9 липня 2021 року
взяла участь у
тренінгу «Моніторинг
та адвокація
правосуддя,
дружнього до
дитини», проведеного
Координатором
проектів ОБСЄ в
Україні спільно із
Уповноваженим
Верховної Ради
України з прав
людини.
361859

Тюря Юлія
Іванівна

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Національну
гірничу
академію
України, рік
закінчення:
1998,
спеціальність:
090302
Збагачення
корисних
копалин,
Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький
державний

17

Б 13
Екологічне
право

Підвищення
кваліфікації:
1. Здобуття другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю
«Правознавство».
Диплом С17 № 051274
від 30.06.2017 р.
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ;
2. Складання іспиту зі
знання англійської
мови на рівні В2
(LangSkill).
Сертифікат від

університет
внутрішніх
справ, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 036684,
виданий
12.10.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
028287,
виданий
10.11.2011

21.02.2020 №
15PQ049DP09;
3. 23.06-15.07.2020 (24
дні) – міжнародне
стажування за темою
«Інтернаціоналізація
вищої освіти» на базі
Університету
Collegium Civitas,
Польща; звіт про
стажування, затв. на
засіданні кафедри
ЦГЕП НТУ «ДП»,
протокол № 1 від
28.08.2020 р.,
Сертифікат від
15.07.2020 №
39/2020, 4 кредити
ЄКТС (120 годин);
4. Проходження курсу
«Наукова комунікація
в цифрову епоху» на
платформі ГО
«ПРОМЕТЕУС»; звіт
про підвищення
кваліфікації, затв. на
засіданні кафедри
ЦГЕП НТУ «ДП»,
протокол № 1 від
28.08.2020 р.,
Сертифікат від
17.06.2020
№ea1bf0bada844f9d81
ee02876c697684, 3
кредити ЄКТС (90
годин);
5. Проходження
навчання за темою:
«Робота з даними та
напрацювання
стратегій для
посилення політик
академічної
доброчесності та
якості» від
Американських Рад з
міжнародної освіти та
Проєкту «Ініціатива
академічної
доброчесності та
якості освіти»,
Сертифікат від
15.04.2021, 0,5
кредити ЄКТС (15
годин);
6. 19.04 - 2.06.2021 р.
проходження курсу
«General Course on
Intellectual Property
DL-101E» (english) на
платформі WIPO,
Сертифікат від
05.06.2021
№tBO61Wb5UC, 2
кредити ЄКТС (60
годин).
2. Публікації:
2.1. Тюря Ю.І.
Елементи формування
економічного
мислення у вибірковій
складовій програми
підготовки фахівців з
фінансовоекономічної безпеки /
Ю.І. Тюря, О.О.
Акімова // Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції
"Економічна та

інформаційна
безпека: проблеми та
перспективи" /
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ. – 27
квітня 2018. С. 224 –
231.
2.2. Тюря Ю.І. Права
неповнолітніх на
опіку та піклування /
Ю.І. Тюря, О.В. Бойко
/ Матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф.:
Актуальні проблеми
цивільного, трудового
та господарського
права: теорія та
практика в сучасних
умовах : м. Дніпро, 24
листопада 2017 р. /
упоряд.: М. П. Юнін. –
Дніпро : Видавець
Біла К.О., 2017. – С.
207-209.
2.3. Тюря Ю.І.
Актуальні питання
зняття з реєстрації
небажаних
співмешканців / Ю.І.
Тюря, Є.В. Лонська /
Матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф.:
Актуальні проблеми
цивільного, трудового
та господарського
права: теорія та
практика в сучасних
умовах : м. Дніпро, 24
листопада 2017 р. /
упоряд.: М. П. Юнін. –
Дніпро : Видавець
Біла К.О., 2017. – С.
171-173.
2.4. Тюря Ю.І.
Методичні
рекомендації
проведення
оперативнотактичних навчань на
основі
інформаційного
моделювання дій
нарядів та інших
підрозділів
Національної поліції /
Ю.І. Тюря, О.О.
Акімова та ін. // м.
Дніпро,
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ,
2017. – 37 с.
2.5. Yuliia Tiuria
Judicial Protection of
Intel-lectual Property
Rights as One of the
Principles of Civil Law /
Yuliia Tiuria, Ivan
Kostyashkin, Andrii
Smitiukh, Olena
Makeieva, Dariia
Hurina, Alina Diligul //
International Journal of
Management (IJM), 11
(2), 2020, pp. 76 – 85.
(Журнал включено до
Міжнародної
наукометричної бази

даних
SciVerseSCOPUS).
2.6. Yuliia Tiuria Digital
rights management in
protection of
intellectual property
rights as one of the
principles of civil law /
Yuliia Tiuria, Ivan
Kostyashkin, Andrii
Smitiukh, Olena
Makeieva, Dariia
Hurina, Alina Diligul //
International Journal of
Scientific and
Technolo-gy Research,
Volume 9, Issue 3,
March 2020, Pages
1786-1792. (Журнал
включено до
Міжнародної
наукометричної бази
даних
SciVerseSCOPUS).
2.7. Тюря Ю.І.
Запобігання проявам
кібербулінгу як
складова державної
політики України у
сфері освіти: сучасні
реалії та перспективи
/ Ю.І. Тюря, А.М.
Дегтярьова, В.С.
Захаренко, І.О. Шиян
/ Матеріали II
Міжрегіонального
науково-практичного
форуму: Актуальні
питання взаємодії
суб'єктів, які мають
здійснювати заходи з
реагування та
профілактики на
випадки насильства у
закладах освіти : м.
Дніпро, 16 грудня
2020 р. – С. 78 – 84.
2.8. Тюря Ю.І., Легеза
Ю.О. Нормативноправове регулювання
трансферу
(перезарахування)
кредитів Європейської
кредитної
трансфернонакопичувальної
системи. Юридичний
бюлетень. 2021. №19.
2.9. Тюря Ю.І.
Порівняльний аналіз
правового статусу
науково-педагогічних
працівників закладів
вищої освіти України
та Польщі /
Матеріали
міжнародної науковопрактичної інтернетконференції «Правова
освіта та наука в
умовах
євроінтеграції» : м.
Дніпро, 18 березня
2021 р. С. 24 – 28.
134588

Бердник
Лада
Валеріївна

доцент,
Основне
місце
роботи

Електротехніч
Диплом
ний факультет кандидата наук
ДK 029461,
виданий
08.06.2005,
Атестат
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З3 Іноземна
мова
професійного
спрямування
(англійська/ні
мецька/франц

Дніпропетровський
державний
університет, 1991р., за
спеціальністю
«Англійська мова і
література»,

доцента ДЦ
026121,
виданий
20.01.2011

узька)

кваліфікація філолог,
викладач англійської
мови і літератури,
Диплом ПВ № 771542
з відзнакою
Науковий ступінь:
кандидат
філологічних наук за
спеціальністю
10.02.02 «Російська
мова», диплом
кандидата наук ДК №
029461 від
08.06.2005.
Вчене звання: доцент
кафедри перекладу,
атестат доцента 12 ДЦ
№ 026121 від
20.01.2011.
Навчально-методичні
праці:
Методичні
рекомендації з
навчальної
дисципліни
«Порівняльна
граматика англійської
та української мов»
для студентів
інституту заочнодистанційної освіти
освітньокваліфікаційний
рівень «Бакалавр» /
Бердник Л.В., –
видавництво НТУ
«ДП» – Д.: НТУ«ДП»,
2020. – 17 с.
4. Матеріали
методичного
забезпечення
державної атестації
здобувачів вищої
освіти (для студентів
спеціальність 035
Філологія) / Упорядн.:
Л.В. Бердник, Т.Ю.
Введенська. - Дніпро:
Національний
технічний університет
«Дніпровська
політехніка», 2020. –
39 с.
5. Методичні
рекомендації з
навчальної
дисципліни
«Переклад у галузі
гірництво» для
студентів інституту
заочно-дистанційної
освіти освітньокваліфікаційний
рівень «Бакалавр» /
Бердник Л.В., –
видавництво НТУ
«ДП» – Д.: НТУ«ДП»,
2020. – 16 с.
6. Англійська мова:
практикум з розвитку
навичок перекладу в
галузі гірництва
[Текст]: навч.
посібник для
бакалаврів спец. 035
«Філологія»
спеціалізація 035.041
«Германські мови та

літератури (переклад
включно), перша –
англійська» / Л.В.
Бердник, Т.Ю.
Введенська, О.Ю.
Нестерова. – Дніпро:
НТУ«Дніпровська
політехніка», 2021. –
151 с
Підвищення
кваліфікації: за
останні два роки:
1) Підвищення
професійної,
педагогічної
майстерності. Місце
проходж.: ДЗ
«Дніпропетровська
медична академія
міністерства охорони
здоров'я України».
Документ, що
підтверджує
стажування: Довідка
про результати
науково-педагогічного
стажування від
03.11.20 (стажування з
21.09.20 р. по 30.10.20
р. згідно наказу ДЗ
«ДМА» № 142-ОД від
18.09.21 при кафедрі
мовної підготовки;
Результати
проходження
підвищення
кваліфікації
розглянуто і
затверджено на
засідання вченої ради
НТУ «ДП» від 08.12.21
р., протоколу №2
2) Участь у заході:
вебінар Interactive
Lessons with National
Geographic Learning
(1hour) (by Diana
Golovenko)
12.05.20
3) Участь у заході:
вебінар The National
Geographic Learning
Webinar: Can you
T.E.A.C.H. Teens
Online? (1HourSession)
(by Jair Felix) 14.05.20
4) Участь у заході:
вебінар Exploring,
Exploiting and
Expanding on Online
Lessons (by Hugh
Dellar and Russel
Stannard)
26.05.20
Публікації:
1. Turkey higher
education reforms as
the experience for
Ukraine/ O.Nesterova,
L. Berdnyk// European
Humanities Studies:
State and Society /1.The
Bologna Process and
the Prospects of Higher
Education in Ukraine,
Europe and
Worldwide.- №4.-2016.
- С.25-34.
2. Aspects of translation
from Ukrainian into

English/ О.Ю.
Нестерова, Л.В.
Бердник// Мат.VIII
Всеукраїнська
науково-методична
конференція "Східні
слов'яни: історія,
мова, культура,
переклад" (18-19
квітня 2017 м.
Кам’янське) - Дніпро;
Біла К.О., 2017. -111 с.С.40-43.
3. Текст как аргумент
и проблемы
перевода// Мат. ІV
Всеукр. науковопракт. інтернет-конф.
з питань методики
викладання іноземної
мови: «Дослідження
та впровадження в
навчальний процес
сучасних моделей
викладання іноземної
мови за фахом»: 19
березня 2018 р.: Зб.
Мат. Конф. / М-во
освіти та науки;
Одеський нац.
університет ім. І. І.
Мечникова. – Одеса:
2018. – С.24-26.
4. Специфика типов
отношений слагаемых
смысла в рамках
производных
наименований на
=тор/=(t)or/er
(внутриязыковой и
межъязыковой
аспекты) //
ЧАСОПИС
«Проблеми
загального і
слов’янського
мовознавства»
(«Проблемы общего и
славянского
языкознания»/«Proble
ms of General and
Slavic Linguistics»)
(попередня назва
«Вісник
Дніпропетровського
університету. Серія:
Мовознавство»). –
2018. - С.10-17 (фахове
видання)
5. Responsibility
development as
academic integrity tool
for translation and
public administration
students// Cypriot
Journal of Educational
Sciences, 14(3), 436444.
https://doi.org/10.1884
4/cjes.v14i3.4289
(2019). (співавтори
Nesterova, O.,
Nakaznyi, M., Sorokina,
N., Cherkashchenko,
O., & Medvedovskaya,
T.)
6. Деривационный
ресурс языка// IV
Международная
научно-практическая
конференция

18939

Батечко
Дмитро
Петрович

старший
викладач,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
спеціаліста,
інститут
Дніпропетровс
природокорист
ький
ування
державний
інститут
фізичної
культури і
спорту, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
010201
Фiзичне
виховання,
Диплом
спеціаліста,
Національний
гірничий
університет,
рік закінчення:
2008,
спеціальність:
090303
Шахтне i
пiдземне
будiвництво
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З4 Фізична
культура і
спорт

«Русский язык на
перекрестке эпох:
традиции и
инновации в
русистике», 26–27
сентября 2019 г.
Ереване (Армения)
Ч.1. - С.235-239
https://elibrary.ru/item
.asp?id=41230363
7. Бердник Л.В., О.М.
Романовський, К.І.
Бондаренко Метафора
в науково-технічному
тексті та особливості
її перекладу //Гірнича
електромеханіка та
автоматика. Науковотехнічний збірник. 102. - 2019. - С.98-102.
https://gea.nmu.org.ua
/ua/ntz/archive/102/10
2.php
8. Сравнительная
грамматика
английского, русского
и украинского
языков// Зб. тез
доповідей IV
Міжнародний форум з
економічних та
гуманітарних питань
ДВНЗ «Український
державний хімікотехнологічний
університет. - 3-4
листопада 2020. Дніпро. – С. 247-250.
9. Внутренняя форма
в концептуальном
единстве
производного слова//
Вісник ЗНУ.
Філологічні науки. №1. - Ч.1. - 2020. - С.
13-23 (фахове
видання).
1. Дніпровський
державний інсти-тут
фізичної ку-льтури і
спорту, 2003 р.,
спеціаль-ність
«Фізичне виховання»,
ква-ліфікація «викладач фізичного
виховання і спор-ту»,
дублікат диплому НР
№21434362,
17.04.2003 р.
2. Національний
гірничий універ-ситет,
2008 р., спеціальність
«Шахтне і підзе-мне
будівницт-воа»,
кваліфіка-ція
«гірничий інженербудівельник», диплом
НР 34823637,
30.06.2008 р.
Наукові праці:
1. Степанова Ірина,
Смаль Андрій,
Батечко Дмитро
Сучасна модель
фізичного виховання
студентів, які
постраждали під час
проведення
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил

Гіпотеза дослідження
полягала у
використанні
обґрунтованих засобів
фізичного виховання
в різних формах
фізкультурнооздоровчих занять у
ЗВО покращить
психофізичний стан
студентів, які
постраждали під час
проведення
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил і
дозволить підвищити
якість процесу
фізичного виховання
в закладах вищої
освіти. Спортивний
вісник Придніпров’я,
Наукове видання.
14.11.2019. – № 3. С.
175-176.
2. Батечко Д. П. Облiк
особливостей типiв
темпераменту і
властивостей нервовоi
системи у спортсменiв
(на прикладi футболу і
легкої атлетики ).
Науковий журнал
«Вчені записки ТНУ
імені
В.І.Вернадського»,
серія: «Психологія».
Журнал внесений до
Переліку наукових
фахових видань
України (категорія
«Б»). Міжнародна
наукометрична база
Index Copernicus
International, 2021, С.
119-122.
3. Батечко Д. П.,
Козирод В. А.
Дослiдження
особливостей прояву
професiйного
вигоряння футболiстiв
в спортивнiй
дiяльностi. Науковий
журнал «Вчені
записки ТНУ імені
В.І.Вернадського»,
серія: «Психологія».
Журнал внесений до
Переліку наукових
фахових видань
України (категорія
«Б»). Міжнародна
наукометрична база
Index Copernicus
International, 2021, С.
115-118.
4. Кунiца О. П.,
Батечко Д.П.
Дослiдження типiв
темпераменту на
прикладi студентiвфутболiстiв для
формування складу
команд. Фаховий
науковий журнал
"Габiтус" категорiї
«Б». Міжнародна
наукометрична база
Index Copernicus
International, Вип. 25,

2021. С. 154-157.
5. Батечко Д. П.,
Козирод В. А.
Показники
самопочуття,
активностi, настрою та
ситуативноi тривоги у
футболiстiв в
передзмагальному та
змагальному перiодах
пiдготовки. Фаховий
науковий журнал
"Габiтус" категорiї
«Б». Міжнародна
наукометрична база
Index Copernicus
International, Вип. 26,
2021. С. 84-87.
Підвищення
кваліфікації:
ПДАФКіС, з
10.12.2020 по
26.01.2021, 30 робочих
днів, форма
підвищення
кваліфікаціїдистанційна,
Посвідчення , Наказ
№26 від 30.11.2020 р.,
Мета - 1. Педагогіка
вищої школи; 2.
Інноваційні технології
у ФВ у ВНЗ; 3.
Використання
сучасних засобіву ФВ
студентів для
пілвищення їх
якостей.
138910

Захарчук
Олексій
Феліксович

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький
державний
університет,
рік закінчення:
2000,
спеціальність:
040301
Політологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 002610,
виданий
22.12.2011,
Атестат
доцента 12ДЦ
041988,
виданий
28.04.2015
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З5 Ціннісні
компетенції
фахівця

Публікації:
1. Захарчук О. Ф.,
Ярош О.М. Розум і
пізнання в
філософській
концепції Ніколи
Кузанського. //
Філософія і
політологія в
контексті сучасної
культури. – 2014. –
Вип. 8. - С. 40-42.
2. Захарчук О. Ф.
Аналіз феномену
тоталітаризму в
контексті філософії
Ф.Ніцше //
Філософія і
політологія в
контексті сучасної
культури. – 2015. –
Вип. 8. - С. 30-32.
3. Захарчук О.Ф.
Критика Ф. Ніцше
тенденцій розвитку
соціально-політичних
процесів в західній
Європі кінця ХІХ ст.
// Філософія і
політологія в
контексті сучасної
культури. – 2018. –
Випуск 3 - (14). – С. 1723.
Сертифікат учасника
програми
міжнародної
академічної
мобільності та
підвищення
кваліфікації

викладачів та
науковців (2.10.2017 –
17.11.2017)
NIP 6282264574
REGON 362253717
34562

Наумов
Микола
Миколайови
ч

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
природокорист
ування

Диплом
спеціаліста,
Національний
юридичний
університет
імені Ярослава
Мудрого, рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
магістра,
Національний
гірничий
університет,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
092401
Телекомунікаці
йні системи та
мережі,
Диплом
кандидата наук
ДK 020599,
виданий
03.04.2014
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З6 Цивільна
безпека

Диплом бакалавра
A№ 232159 від 30
червня 2008 року,
Спеціальність
«телекомунікації»,
Національний
гірничий університет.
Диплом С16 №
002859 від 11 лютого
2016 року
Спеціальність
правознавство,
кваліфікація Юрист,
Національний
юридичний
університет ім. Я.
Мудрого
Диплом магістра
A№149299 від 30
червня 2009 року,
Спеціальність
«телекомунікаційні
системи та мережі»,
Національний
гірничий університет.
Диплом кандидата
наук ДК № 020599 від
3 квітня 2014 року
спеціальність 05.26.01
- охорона праці
Підвищення
кваліфікації:
У 2017 році проходив
стажування на базі
товариства з
обмеженою
відповідальністю
науково-виробничого
підприємства
«Стандарт» з
25.05.2017 по
30.06.2017. Довідка №
03/01-07 від
03.07.2017 р.
Наукові праці:
1. Наумов М.М. Оцінка
захисної ефективності
протипилових засобів
індивідуального
захисту органів
дихання / С.І.
Чеберячко, Д.І.
Радчук, М.М. Наумов
// Науковий вісник
НГУ. – 2010. – № 7–8.
– С. 103–107.
2. Наумов Н.Н. Анализ
методов оценки
эффективности
противопылевых
респираторов и
фильтрующих
материалов / С.И.
Чеберячко, Н.Н.
Наумов // Збірник
наукових праць
Національного
гірничого
університету. – 2010. –
№ 35, т. 2. – С. 167–
172.
3. Наумов М.М.
Дослідження захисної

ефективності
вітчизняних
одноразових
протипилових
респіраторів за
європейськими
стандартами / В.І.
Голінько, М.М.
Наумов, С.І.
Чеберячко, Д.І.
Радчук //
Металлургическая и
горнорудная
помышленность. –
2011. – № 5. – С. 118–
121.
4. Наумов М.М. До
питання визначення
захисної ефективності
протипилових
респіраторів за тестаерозолем
«парафінова олива» /
С.І. Чеберячко, М.М.
Наумов, Д.І. Радчук //
Науковий вісник НГУ.
– 2012. – № 3. – С.
102–106.
5. Наумов М.М.
Розробка установки
для випробувань
протипилових засобів
індивідуального
захисту органів
дихання у
відповідності до
гармонізованих
стандартів / Наумов
М.М. //
Геотехническая
механика. – 2012. – №
104. – С. 254–258.
6. Наумов М.М.
Особливості вибору
протипилових
респіраторів за
європейськими
стандартами/ С.І.
Чеберячко, Ю.І.
Чеберячко, М.М.
Наумов //
Металлургическая и
горнорудная
промышленность. –
2013. – № 1. – С. 108 –
112.
7. Naumov M. Use of
dust masks at coal
enterprises / S.
Cheberyachko, Y.
Cheberyachko, M.
Naumov // Technical
and geoinformational
systems in mining
(Proceedings of
international
conference) – 2011. – P.
231–235.
163983

Василенко
Віталій
Олександров
ич

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький
державний
університет,
рік закінчення:
1991,
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Б 01 Історія
держави та
права
зарубіжних
країн

Доктор історичних
наук, спеціальність
07.00.06 –
Історіографія,
джерелознавство та
спеціальні історичні
дисципліни. Тема
дисертації:

спеціальність:
, Диплом
доктора наук
ДД 006248,
виданий
13.12.2007,
Атестат
професора
12ПP 008214,
виданий
30.11.2012

“Політична історія
Великого князівства
Литовського (до 1569
р.) в
східнослов’янських
історіографіях ХІХ –
першої третини ХХ
ст.”
Диплом доктора наук
ДД № 006248 від
13.12.2007 р.
Професор кафедри
історії та політичної
теорії. Атестат
професора 12ПР №
008214 від 30.11.2012
р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Національний
технічний університет
“Дніпровська
політехніка”, Центр
професійного
розвитку персоналу.
Тренінг “Академічна
доброчесність” з
покращення навичок
організації, реалізації
та моніторингу
процесу дотримання
академічної
доброчесності серед
учасників освітнього
процесу (27-30
вересня 2021 р.).
Отримано сертифікат
№ЗКЦПРО2070743002-03 (0.5 кредиту
ЄКТС).
2. Національний
технічний університет
“Дніпровська
політехніка”, Центр
професійного
розвитку персоналу.
Тренінг “Гарант
освітньої програми” з
покращення навичок
розроблення,
впровадження,
реалізації та
перегляду освітніх
програм (03-17
вересня 2021 р.).
Отримано сертифікат
№ЗКЦПРО2070743001-04 (1 кредит
ЄКТС).
3. Підвищення
кваліфікації на
кафедрі історії та
теорії держави і права
Університету митної
справи та фінансів (19
квітня – 11 червня
2021 р.). Отримав
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації ПС
39568620/0000021-21
від 14 червня 2021 р.
(6 кредитів ЄКТС).
4. Національний
технічний університет
“Дніпровська
політехніка”, Центр
професійного
розвитку персоналу.

Семінар “Розробка та
впровадження
інтегрованих систем
управління на основі
керування ризиками”
відповідно до вимог
стандартів ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001,
ISO 39001, ISO 45001
(04 березня 2021 р.).
Отримано сертифікат.
Основні публікації за
напрямом
1. Василенко В.
Конструктивистская
теория формирования
наций:
интеллектуальная
мода или
политический проект?
// Народы и культуры
славянского мира
Восточной Европы в
исторической
ретроспективе
(Беларусь, Украина,
Россия, Польша).
Сборник научных
статей / ред.-сост. А.Д.
Дудько. – Гродно:
ЮрСаПринт, 2020. –
С.241-246.
2. Василенко В.О. 34
біографічні статті у
колективній
монографії:
Професори
Національного
технічного
університету
“Дніпровська
політехніка”. 18992019 / Ред. кол.: Г.Г.
Півняк, Г.К. Швидько,
Г.Л. Первий та ін.; Мво освіти і науки
України, Нац. техн.
ун-т “Дніпровська
політехніка”. – 4-е
вид., переробл. і
допов. – Дніпро: НТУ
«ДП», 2020. – 486 с.
(власний внесок – 3.8
др. арк.).
3. Василенко В.
Историк: источник и
перекресток кризиса
бытия и кризиса
сознания //
Історіографічні та
джерелознавчі
проблеми історії
України. Історик на
зламах історії: досвід
переживання [міжвуз.
зб. наук. праць] / ред.
кол.: О.І.Журба (відп.
ред). – Д.: Вид-во
“Пороги”, 2017. –
С.84-100.
4. Василенко В.
Александр Зиновьев
vs Советский Союз:
amor post mortem //
Гуманітарний журнал.
– 2015. – №3-4. –
С.22-63.
https://ipt.nmu.org.ua/
ua/vidavn/gj/2015_34/Vasylenko.pdf

Участь у виконанні
науково-дослідних
робіт (НДР)
1. Відповідальний
виконавець науководослідних робіт за
темою “Соціальноекономічний і
культурний розвиток
Середнього і
Нижнього
Подніпровʼя модерної
та новітньої доби”, №
держреєстрації
0113U003914
(01.01.2013-31.12.2015
рр.).
2. Відповідальний
виконавець науководослідних робіт за
темою
“Наддніпрянська
Україна у ХVІІІ-ХХ ст.:
культура, освіта,
наука” (01.01.201931.12.2021 рр.).
379023

Галь Богдан доцент,
Олександров Суміщення
ич

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький
державний
університет,
рік закінчення:
1997,
спеціальність:
, Диплом
кандидата наук
ДK 012190,
виданий
10.10.2001,
Атестат
доцента 02ДЦ
000503,
виданий
19.02.2004
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Б 02 Історія
держави та
права України

1. Освітня
кваліфікація:
Дніпропетровський
державний
університет, рік
закінчення: 1997
(диплом спеціаліста з
відзнакою ЛТ ВЕ №
001013), кваліфікація
‒ історик, викладач
історії та
суспільствознавства.
Доцент кафедри
історії та політичної
теорії (атестат 02ДЦ
000503, виданий
19.02.2004).
Співавтор навчальнометодичних
посібників і
модульних завдань з
дисциплін
«Політична історія
України» та «Історія
держави і права
України»
2. Науковий ступінь,
тема дисертації, шифр
та назва
спеціальності:
Кандидат історичних
наук (диплом ДK
012190, виданий
10.10.2001)
«Інтеграція
української еліти до
політикоадміністративних
структур Російської
імперії у ХVIII ‒
першій третині ХIХ
ст.»
07.00.01 – історія
України.
Підвищення
кваліфікації:
На кафедрі соціології
та політології
Національної
Металургійної

академії України з
22.04 по 22.05.2019
(відповідно до наказу
ректора НТУ «ДП» від
19.04.2019 № 331-к;
довідка про підсумки
науково-педагогічного
стажування № 331/1
від 22.05.2019).
Публікації з ОК:
Галь Б.О. Організація
окремої поліції в
містах лівобережних
губерній (1858-1863)
// Сіверщина в історії
України. Збірник
наукових праць. –
Глухів-Київ: Центр
пам’яткознавства
НАН України і
УТОПІК, 2017. –
Випуск 10. – С. 255263.
Галь Б.О. Пожежні
команди в містах
лівобережних
губерній наприкінці
ХVIII – у першій
половині ХIХ ст. //
Сіверщина в історії
України. Збірник
наукових праць. –
Глухів-Київ: Центр
пам’яткознавства
НАН України і
УТОПІК, 2019. –
Випуск 12. – С. 191-197.
Галь Б.О. «Не без
крайней нужды»:
Розміщення
глухівських
управлінських
закладів після пожежі
1784 р. // Сіверщина в
історії України.
Збірник наукових
праць. – Глухів-Київ:
Центр
пам’яткознавства
НАН України і
УТОПІК, 2020. –
Випуск 13. ‒ С. 165-169.
Gal’, B. (2019). The
Police Captain at the
Bedside: Marriage
Through Court Among
the Little Russian
Officials of the Late
18th Century. In
Philosophy. Journal of
the Higher School of
Economics. III (2), 4978.
Gal’, B. (2018). The
Reorganisation of the
Police in Left-Bank
Ukraine: From a Public
Officers’ Project to an
Imperial Order. In
Quaestio Rossica, Vol.
6, № 2, p. 403–419.
233929

Школа
Сергій
Миколайови
ч

завідувач
кафедрою,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
ДK 024143,
гуманітарних і
виданий
соціальних
09.06.2004,
наук
Атестат
доцента 12ДЦ
035524,
виданий
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Ф 02
Організація
судових та
правоохоронни
х органів

Освіта:
Донецький інститут
внутрішніх справ,
1999 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом з
відзнакою МВ №
12000383 від 03
липня 1999 р.

04.07.2013

Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, Диплом ДК №
024143 від 09.06.2004
р.
Спеціальність
12.00.08 кримінальне право та
кримінологія;
кримінальновиконавче право.
Вчене звання:
доцент кафедри
кримінального права
та кримінології,
атестат 12ДЦ №
035524 виданий 4
липня 2013 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Панєвропейський
університет (м.
Братислава),
Сертифікат, Тема:
«Інноваційна освіта
технології: досвід
Європейського Союзу
та його впровадження
в процес підготовки
юристів», (30 год), 1013 серпня 2016р.
2. Національне
агентство з питань
запобігання корупції;
сертифікат; курс
«Конфлікт інтересів:
треба знати! Від теорії
до практики» 12
квітня 2019 р.
3. Люблінський
науковотехнологічний парк та
Університет Марії
Кюрі-Склодовської (м.
Люблін, Республіка
Польща); сертифікат;
науково-педагогічне
стажування на тему:
«Юридична освіта
майбутнього:
перспективи та
пріоритетні напрями
наукових досліджень»
(108 годин); 15-21
липня 2019 р.
4. Підвищення
кваліфікації за 30
годинною програмою
«Актуальні питання
захисту немайнових
прав фізичної особи»
з 07 жовтня по 13
жовтня 2021 року
(сертифікат ПК
02070743/000476-21).
5. 2016-2017 рр. - член
Спеціалізованої
вченої ради К
08.727.04 у
Дніпропетровському
державному
університеті
внутрішніх справ.
07.07.2017 р. офіційний опонент по
дисертації на здобуття
наукового ступеня
кандидата юридичних
наук Гаркуші А.Г.
«Кримінальна

відповідальність за
побої і мордування».
03.12.2020 р. офіційний опонент по
дисертації на здобуття
наукового ступеня
кандидата юридичних
наук Сироватка С.С.
«Кримінальна
відповідальність за
привласнення,
розтрату майна або
заволодіння ним
шляхом зловживання
службовим
становищем, вчинені у
співучасті»; 11.11.2021
р. – офіційний
опонент у разовій
спецраді по дисертації
на здобуття ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право Нестеренка
О.М. «Кримінальна
відповідальність за
підроблення
документів, які
подаються для
проведення державної
реєстрації юридичної
особи та фізичних осіб
- підприємців (ст. 2051 КК України)».
6. Член
Всеукраїнської
громадської
організації «Асоціація
кримінального
права».
Наукові роботи:
1). Organizational and
Legal Aspects of
Establishment and
Functioning of Judicial
Protection Service in
Ukraine \\ Mykhailo
Loshytskyi, Vitalii
Prymachenko, Serhii
Shkola, Ivan Lytvyn,
Olena Kalaianova /
Journal of Legal,
Ethical and Regulatory
Issues. Volume 25,
Special Issue, 2020.
2). Khriapinskiy P.V.,
Shkola S.M. Institute of
reward in the criminal
law of Ukraine // The
latest development of
the modern legal
sciences and education
in Ukraine and EU
countries: an
experience, challenges,
expectations : Collective
monograph. Riga,
Latvia : «Baltija
Publishing», 2021. P.
545-560.
3). Школа С.М.
Гуманізація
кримінального
законодавства щодо
застосування
покарання у виді
довічного
позбавлення волі //
Правова освіта та
наука в умовах
євроінтеграції: матер.

Міжнар. наук.-практ.
інтерн.-конфер. (18
березня 2021 р.) / за
заг. ред. Д.ю.н., проф.
Ю.О. Легези. Дніпро :
НТУ «ДП», 2021. С.
144-147.
4). Хряпінський П.В.,
Школа С.М.
Звільнення від
кримінальної
відповідальності як
засіб запобігання
правопорушенням у
сфері обігу
наркотичних засобів,
психотропних
речовин, їх аналогів
або прекурсорів та
інших злочинів проти
здоров’я населення //
Вісник НТУ «КПІ».
Політологія.
Соціологія. Право.
2021. С. 195-2021.
4). Школа С.М.
Правові засади
профілактичної
роботи Національної
поліції України //
Актуальні проблеми
вітчизняної
юриспруденції. –
2016. – № 3. – С. 129132.
5). Школа С.Н.
Национальная
полиция Украины как
субъект обеспечения
общественного
порядка и
безопасности //
Порівняльноаналітичне право. –
2016. – № 2. – С. 159161.
6). Школа С.М.
Поняття банди в
українському
кримінальному
законодавстві ХІХХХІ ст.ст. //
Порівняльноаналітичне право –
електронне наукове
фахове видання
юридичного
факультету ДВНЗ
«Ужгородський
національний
університет». № 1.
2020. С. 520-523.
7). Школа С.М.,
Мислива О.О.
Відповідальність
водіїв за перевищення
швидкості //
Юридичний науковий
електронний журнал
– електронне наукове
фахове видання
юридичного
факультету
Запорізького
національного
університету. № 3.
2020. С. 283-285.
8). Школа С.М.
Суб’єкт привласнення,
розтрати або
заволодіння чужим

майном шляхом
зловживання
службовою особою
своїм службовим
становищем //
Прикарпатський
юридичний вісник, №
4, 2020. С. 94-986
144835

Колісник
Лариса
Олексіївна

доцент,
Сумісництв
о

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький
державний
університет,
рік закінчення:
1998,
спеціальність:
, Диплом
кандидата наук
ДK 024886,
виданий
30.06.2004,
Атестат
доцента 02ДЦ
012550,
виданий
30.06.2004

14

Б 04
Соціологія та
основи
гендерної
політики

Освіта:
Дніпропетровський
Національний
Університет ім.
О.Гончара, 1998 р. за
спеціальністю
«Соціологія».
Соціолог. Викладач
соціальногуманітарних
дисциплін.
Науковий ступінь:
Кандидат
соціологічних наук
22.00.04 – Галузеві
соціології.
ДК № 024886.
Вчене звання: доцент,
атестат доцента 02ДЦ
№ 012550, від 15.06.
2006 р.
Підвищення
кваліфікації:
Сертифікат тренераедукатора, 176 годин,
18.06-20.11.2015 р.,
Варшава. Польща.
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації вчителя
польської мови та
літератури, 72 години,
СС 02125438/1015/19,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
ім.І.Франка, 27.0505.06.2019 р.
Свідоцтво про
закінчення
докторантури у
Католицькому
університеті в
Любліні, Польща,
2009-2014 н.рр.
(Соціологія).
Університет Марії
Склодовської-Кюрі,
м.Люблін, Польща
2008/2009 н.р.
(Соціологія).
Посвідчення про
стажування в Центрі
вивчення громадської
думки, м.Варшава.
Польща, 0114.06.2009 р.
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації у СхідноЄвропейському
національному
університеті ім.
Л.Українки, м.Луцьк
за сертифікованою
програмою
«Акредитація
третього рівня
освіти», 09-14.11.2019

р.
Міжнароний
сертифікат зі знання
польської мови, рівень
С1.
Публікації:
С.Ф. Власов, Л.О.
Колісник, О.М.
Михайличенко.
Міжнародна
академічна
мобільність молоді
України та Росії як
прояв глобалізацій
них процесів в
сучасному світі (на
прикладі
Дніпропетровщини та
м. Кіров Російської
Федерації) /
С.Ф.Власов,
Л.О.Колісник, О.М.
Михайленко. –
Дніпропетровськ: ТОВ
«ЛізуновПрес». 2015.
– 100с.
М.О. Шевчук, С.Ф.
Власов, Р.М. Безус,
М.В. Мосьондз
Міжнародна
академічна
мобільність молодих
вчених
дніпропетровщини як
прояв глобалізацій
них процесів у
сучасному світі:
монографія / М-во
освіти України;
Нац.гірн. ун-т. – Д.:
НГУ, 2014. – 42 с.
Л.О. Колісник
Особливості
міжнародної
академічної
мобільності сучасної
української молоді. М-во освіти і науки
України, Нац.гірн.унт. – Д.: НГУ, 2015. –
198 с.
Колісник Д.В.,
Колісник Л.О.,
Мосьондз
М.В.Включення
випускників гірничометалургійних
спеціальностей до
професійноекономічної сфери
суспільства
(Дніпропетровський
регіон). Монографія:
М-во освіти і науки
України, Нац.гірн.унт. – Д.: НГУ, 2015. – 87
с.
С.Ф. Власов, А.А.
Солнишкіна, Р.М.
Безус Вивчення
факторів, що
впливають на
мотивацію наукової
діяльності вчених у
ВНЗ та НДІ
Дніпропетровської
області.
Інформаційний
збірник.
Дніпропетровськ: ТОВ
«ЛізуновПрес», 2011.

The sociological
Research of Features of
Interest of Young and
Older People as the
Foundation for Target
Development of
Integration between
Different Generations.
Transformations in
consformations in
contemporary society:
Humaitarian aspects.
Monograph.
Opole 2017 The
Academy of
Management and
Administration in
Opole, 2017; Str. 147152.
Докторант, як він є.
Дзеркало тижня, №
20, 12-19 червня, 2009
р.
Соціологія.
Навчальний посібник.
Колісник Л.О.,
Полтора І.С.,
Лаптуров Я.О. – Д.:
Національний
гірничий університет,
2008. – 112 с.
Експерт НАЗЯВО з
акредитації ОП,
Член громської
організації
«Українська асоціація
дослідників освіти».
Керівник Центру
соціологічного аудиту
НТУ «ДП».
143431

Сергєєва
Катерина
Леонідівна

доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
Диплом
інформаційних
магістра,
технологій
Національний
гірничий
університет,
рік закінчення:
2007,
спеціальність:
080407
Комп'ютерний
екологоекономічний
моніторинг,
Диплом
кандидата наук
ДK 023144,
виданий
26.06.2014,
Атестат
доцента AД
000620,
виданий
20.03.2018
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Б 03
Інформаційне
забезпечення
правничої
діяльності

Кандидат технічних
наук, 05.13.06 –
Інформаційні
технології (126
«Інформаційні
системи та
технології»), тема
канд. дисертації:
«Геоінформаційна
технологія аналізу
теплового стану
териконів за даними
космічних зйомок».
Диплом кандидата
наук ДК № 023144 від
26.06.2014 р.
Доцент кафедри
геоінформаційних
систем. Атестат
доцента АД № 000620
від 20.03.2018 р.
Підвищення
кваліфікації:
Український
державний хімікотехнологічний
університет, кафедра
обчислювальної
техніки та прикладної
математики, з
01.03.2018 по
30.04.2018.
Опанування сучасних
педагогічних
технологій, оновлення
методичного
забезпечення з
дисциплін
«Моделювання

економічних,
екологічних та
соціальних процесів»,
«Методи та системи
штучного інтелекту» а
також вивчення
сучасних методів та
технологій подання і
обробки інформації,
створення експертних
систем. Документ, що
підтверджує
стажування: довідка
про підсумки
стажування № 33-3622, протокол
засідання кафедри
геоінформаційних
систем №11 від
07.05.2018 р.
Наукові праці:
1. Kavats O. Algorithm
for statistical
downscaling of land
surface temperature
using ElasticNet / O.
Kavats, D. Khramov, K.
Sergieieva, V. Vasyliev
// Review of the
Bulgarian Geological
Society. 81.Part 3
(2020): 195-197.
2. Kavats O. Monitoring
of Sugarcane Harvest in
Brazil Based on Optical
and SAR Data / O.
Kavats, D. Khramov, K.
Sergieieva, V. Vasyliev
// Remote Sens. 2020,
12, 4080.
3. Nikulin S.L.
Computer detection of
the Earth's crust block
structure based on
satellite image
lineaments / S.L.
Nikulin, K.L. Sergieieva,
O.V. Korobko //
Геоінформатика:
теоретичні і
прикладні аспекти:
Тези XIX міжнародної
конференції (11-14
травня 2020 р., Київ).
– 2020. – 4 с.;
4. Kavats O. Monitoring
Harvesting by Time
Series of Sentinel-1 SAR
Data / O. Kavats, D.
Khramov, K. Sergieieva,
V. Vasyliev // Remote
Sensing. – 2019. – 11. –
2496. – 16 p.;
5. Busygin B.S. Solving
the tasks of subsurface
resources management
based on the created
GIS RAPID
geoinformation
technology / B.S.
Busygin, S.L. Nikulin,
K.L. Sergieieva //
Mining of Mineral
Deposits. – 2019. –
3(13). – P. 49-57;
6. Busygin B.S.
Geoinformation
analysis of satellite
images of the Vrancea
seismic active zone /

B.S. Busygin, S.L.
Nikulin, K.L. Sergieieva
// Геоінформатика:
теоретичні і
прикладні аспекти:
Тези XVIII
міжнародної
конференції (15-18
травня 2019 р., Київ).
– 2019. – 4 с.;
7. Bysygin B.S. GIS RES
in Ukraine – myth or
reality? / B.S. Busygin,
K.L. Sergieieva //
Геоінформатика:
теоретичні і
прикладні аспекти:
Тези XVII
міжнародної
конференції (14
травня 2018 р., Київ).
– 2018. – 6 с.;
8. Busygin B.S.
Evaluation of yield
forecast indicators of
agricultural crops using
aerospace imagery /
B.S. Busygin, I.M.
Garkusha, K.L.
Sergieieva //
Геоінформатика:
теоретичні і
прикладні аспекти:
Тези XVI міжнародної
конференції (15
травня 2017 р., Київ).
– 2017. – 4 с.;
9. Сергєєва К.Л.
Когнітивний підхід у
задачах
аерокосмічного
моніторингу
територій
гірничопромислових
регіонів / К.Л.
Сергєєва// Системи
обробки інформації. —
2017. — № 1(147). — С.
27-32.
10. Busygin B.
Information products of
remote sensing of Earth
from space, as the basis
of the Ukrainian
National Internetcenter monitoring and
analysis of data for
agriculture / B.
Busygin, I. Garkusha
and K. Sergieieva //
Conference
Proceedings, 15th
EAGE International
Conference on
Geoinformatics Theoretical and Applied
Aspects, May 2016,
Volume 2016, p.1 - 5
11. Busygin B.S.
Dataware of Internetcenter for monitoring of
land resources use in
Ukraine / B.S. Busygin,
G.M. Korotenko, S.L.
Nikulin, I.M. Garkusha,
K.L. Sergieieva //
Scientific Bulletin of
National Mining
University, Dnipro –
2016. – №5. – PP. 115125.;

12. Сергєєва К.Л.
Геоінформаційний
аналіз місцевості з
териконами за
даними космічної
зйомки / К.Л.
Сергєєва // Вісник
Вінницького
політехнічного
інституту. – 2016. –
№5. – С. 18-23.
13. Bysygin B.S.
Geoinformation
technology of space
monitoring of slagheaps
thermal state / B.S.
Busygin, K.L. Sergieieva
// Геоінформатика:
теоретичні і
прикладні аспекти:
Тези XIV міжнародної
конференції (11-14
травня 2015 р., Київ).
– 2015. – 4 с.
14. Качанов О.В.
Методи створення
атласів сталого
розвитку в мережі
Internet / О.В.
Качанов, Л.В.
Саричева, К.Л.
Сергєєва // Штучний
інтелект. – №3-4 (6970). – 2015. – С. 149159.
15. Сергєєва К.Л.
Автоматизований
аналіз космічних
зображень териконів /
К.Л. Сергєєва //
Вісник Вінницького
політехнічного
інституту. – №3. –
2015. – С. 43-49.
16. Атестація
здобувачів вищої
освіти. Методичні
рекомендації до
виконання
кваліфікаційної
роботи магістра
студентами галузі
знань 12 Інформаційні
технології
спеціальності 126
Інформаційні системи
та технології / Г.М.
Коротенко, К.Л.
Сергєєва; М-во освіти
і науки України, Нац.
техн. ун-т
«Дніпровська
політехніка». –
Дніпро: НТУ «ДП»,
2020. – 48 с.
17. Коротенко Г.М.,
Коротенко Л.М.
Сергєєва К.Л.,
Грищенко О.В., Харь
А.Т. Методичні
вказівки до виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Алгоритми і
структури даних». Для
студентів факультету
інформаційних
технологій, що
навчаються на
спеціальностях 121
«Інженерія

програмного
забезпечення», 122
«Комп'ютерні науки»,
124 «Системний
аналіз», 126
«Інформаційні
системи та технології»
/ – Дніпро: НТУ
«ДП», 2020. – 100 с.
18. Сергєєва К.Л.
Геостатистика.
Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
дисципліни для
студентів
спеціальностей 122
“Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології”, 193
“Геодезія та
землеустрій”. М-во
освіти і науки
України, Нац. гірн. унт. – Дніпро: НГУ, 2016.
– 63 с.
19. Сергєєва К.Л.
Розпізнавання образів
та обробка зображень.
Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
дисципліни для
студентів
спеціальностей 122
“Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології”, 193
“Геодезія та
землеустрій”. М-во
освіти і науки
України, Нац. гірн. унт. – Дніпро: НГУ, 2016.
– 70 с.
20. Саричева Л.В.
Комп’ютерна
підтримка прийняття
рішень. Навчальний
посібник / Л.В.
Саричева, К.Л.
Сергєєва // М-во
освіти і науки
України, Нац. гірн. унт. – Дніпро: НГУ, 2016.
– 99 с. Рекомендовано
вченою радою як
навчальний посібник
для студентів
спеціальності 122
Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології (протокол
№ 15 від 15.11.2016 p.).
21. Коба Б.С.
Інформаційна
технологія
моделювання та
оцінки ризиків
просторового впливу
шкідливих викидів в
атмосферу на здоров'я
населення / Б.С. Коба,
Д.Ю. Головач, Г.М.
Коротенко, К.Л.
Сергєєва // Тези VI
міжнародної науковотехнічної конференції
«Комп'ютерне
моделювання та
оптимізація складних
систем». Дніпро,

ДВНЗ УДХТУ 4-6
листопада 2020. – С.
188-189. doi:
10.32434/CMOCS2020.
22. Kavats O., Khramov
D., Sergieieva K.,
Vasyliev V., Kavats I.
Geoinformation
Technology of
Agricultural Monitoring
Using Multi-Temporal
Satellite Imagery.
International Journal of
Agricultural and
Biosystems
Engineering. 12(6).
World Academy of
Science, Engineering
and Technology,
Vienna, Austria. June
14-15, 2018.
23. Kavats O.,
Sergieieva K., Khramov
D., Vasyliev V. Cropland
monitoring using
Sentinel-1 data. VI
International
Conference “Aerospace
observations for
sustainable
development and
security” GeoUA-2018.
Kyiv, Ukraine.
September 18-19, 2018.
24. Busygin B.S.,
Vasyliev V.V.,
Sergieieva K.L. On
creation of
geoinformation system
for renewable energy
sources. IV
International Scientific
and Practical
Conference “Subsoil use
in Ukraine. Investment
prospects”. Truskavets,
Ukraine. November 610, 2017. 375-380.
25. Busygin B.S.,
Sergieieva K.L.
Specialized
geoinformation system
of renewable energy
sources in Ukraine. I
International Scientific
and Practical
Conference “Applied
scientific and technical
research”. IvanoFrankivsk, Ukraine.
April 5-7, 2017.
26. Sarycheva L.V.,
Loginov O.O.,
Sergieieva K.L.
Prediction of economic
indicators using cellular
automata and fuzzy
sets. International
Scientific and Technical
Conference
“Geoinformation
Systems and Computer
Technologies for
Ecological and
Economic Monitoring –
2016”. National Mining
University, Dnipro,
Ukraine. April 13-15,
2016.
27. Sergieieva K.L.

Geoinformation
technology of spatialtemporal analysis of
terrain with slagheaps
using Earth remote
sensing data. IV AllUkrainian scientific and
technical conference of
students, graduate
students and young
scientists “Youth:
Science and Innovation
– 2016”. National
Mining University,
Dnipro, Ukraine.
December 6-7, 2016.
12-9-12-10.
382407

Кравець
Марина
Олександрів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
педагогічний
університет ім.
Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 015007,
виданий
04.07.2013,
Атестат
доцента 12ДЦ
041990,
виданий
28.04.2015
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Б 06
Конституційне
право та
конституційни
й процес

Освіта:
Харківський
державний
педагогічний
університет ім. Г.С.
Сковороди, 2004 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом ХА №
23949101 від 21 травня
2004 р.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.07 –
адміністративне право
та процес; фінансове
право; інформаційне
право, диплом ДК №
115007, виданий
04.07.2013 р. Тема:
«Адміністративноправова кваліфікація
порушень митних
правил».
Вчене звання:
Доцент кафедри
конституційного та
адміністративного
права, атестат 12ДЦ
№ 041990, виданий
28 квітня 2015 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Університет
Данубіус (Словацька
Республіка),
сертифікат, тема
«Юридична освіта в
сучасному
університеті:
проектний підхід до
організації роботи
згідно з положеннями
Європейських
кваліфікаційних
рамок (досвід
Університету
Данубіус)», 2224.03.2017 р. (60 год.).
Наукові роботи:
1). Кравець М.О.
Особливості
конституційноправових відносин
України та їх
кваліфікація // Право
та державне
управління. - №4.
Збірник наукових
праць – 2018. – С. 8793.
2). Кравець М.О.
Проблеми реалізації
Конституції України

// Право і суспільство
-№1 – 2017 Науковий
журнал С. 14-17.
3). Кравець М.О.
Становлення правової
держави та
громадянського
суспільства в Україні
// Юридичний
науковий
електронний журнал.
М.Запоріжжя, випуск
№6 – 2015.
4). Кравець М.О.
Конституційне право,
як провідна галузь
національного права
України // Держава і
право: Збірник
наукових праць.
Юридичні і політичні
науки. Спецвипуск. –
К.: Ін-т держави і
права ім. В.М.
Корецького НАН
України. – 2014. – С.
121–126.
5). Кравець М.О.
Порушення митних
правил у структурі
митних
правопорушень //
Юридичний Вісник
Національний
університет «Одеська
юридична академія».
– 2014. – випуск 2 – С.
110–116.
110712

Жижченко
Валерій
Петрович

доцент,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
ФC 009608,
гуманітарних і
виданий
соціальних
24.05.1989,
наук
Атестат
доцента ДЦ
042140,
виданий
11.11.1991
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Б 08 Логіка

1989 р. захистив
кандидатську
дисертацію за
спеціальністю
09.00.05 – історія
філософії на тему
«Концепція
«спорідненої праці» у
філософії Г. С.
Сковороди та її
культурно-історичне
місце» й отримав
науковий ступінь
кандидата
філософських наук.
У 1991 р. отримав
Вчене звання доцента
по кафедрі філософії.
Наукові праці:
1. Жижченко В. П.
Логіка: Підручник. –
Дніпро, 2019. – 348 с.
2. Жижченко В. П.
Діалог культур /
Матеріали щорічної
наукової
міждисциплінарної
конференции
«Духовні аспекти
сучасного
світорозуміння»,
присвячений 128-й
річниці пам’яті О. П.
Блаватської, 120річчю НТУ
«Дніпровська
політехніка» 8 мая
2019 року. Дніпро:
НТУ «ДП», 2019. – с.
36 - 38.
3. Жижченко В. П.

Концепція
"сродностей" Г. С.
Сковороди і
сьогодення //
Філософія і культура в
мінливості
сьогодення:
Матеріали
всеукраїнських
філософських читань
з нагоди Всесвітнього
дня філософії
(UNESCO).- Дніпро,
2020.- С. 38-41.
4Жижченко В.П.
Мова і культура //
Гуманітарне знання у
викликах сучасності:
Збірка наукових
праць. – Дніпро: НГУ,
1917. – С. 156-166.
5. Жижченко В.П.
Діалог культур (тези)
// ДІАЛОГ КУЛЬТУР
ЯК ВИКЛИК ЧАСУ:
Матеріали щорічної
наукової
міждисциплінарної
конференції «Духовні
аспекти сучасного
світорозуміння»,
присвячений 128-й
річниці пам’яті О.П.
Блаватс кої, 120-річчю
НТУ «Дніпровська
політехніка» 8 травня
2019 року, м. Дніпро.
– Дніпро: НТУ «ДП»,
2019. – С. 36 – 38.
6. Жижченко В. П.
Логіка: Підручник. З
грифом:
"Затверджено вченою
радою як підручник"
для бакалаврів
гуманітарних та інших
спеціальностей.
Дніпро: НТУ
"Дніпровська
політехніка". 2019. 348 с.
Член редколегії
наукового журналу
«Антропологічні
виміри філософських
досліджень». - WEB
of science (ESCI )
382407

Кравець
Марина
Олександрів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Харківський
державний
педагогічний
університет ім.
Г.С.
Сковороди, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 015007,
виданий
04.07.2013,
Атестат
доцента 12ДЦ
041990,
виданий
28.04.2015
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Освіта:
Харківський
державний
педагогічний
університет ім. Г.С.
Сковороди, 2004 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом ХА №
23949101 від 21 травня
2004 р.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.07 –
адміністративне право
та процес; фінансове
право; інформаційне
право, диплом ДК №
115007, виданий
04.07.2013 р. Тема:
«Адміністративноправова кваліфікація
порушень митних
правил».
Вчене звання:

Доцент кафедри
конституційного та
адміністративного
права, атестат 12ДЦ
№ 041990, виданий
28 квітня 2015 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Університет
Данубіус (Словацька
Республіка),
сертифікат, тема
«Юридична освіта в
сучасному
університеті:
проектний підхід до
організації роботи
згідно з положеннями
Європейських
кваліфікаційних
рамок (досвід
Університету
Данубіус)», 2224.03.2017 р. (60 год.).
Наукові роботи:
1). Кравець М.О.
Особливості
конституційноправових відносин
України та їх
кваліфікація // Право
та державне
управління. - №4.
Збірник наукових
праць – 2018. – С. 8793.
2). Кравець М.О.
Проблеми реалізації
Конституції України
// Право і суспільство
-№1 – 2017 Науковий
журнал С. 14-17.
3). Кравець М.О.
Становлення правової
держави та
громадянського
суспільства в Україні
// Юридичний
науковий
електронний журнал.
М.Запоріжжя, випуск
№6 – 2015.
4). Кравець М.О.
Конституційне право,
як провідна галузь
національного права
України // Держава і
право: Збірник
наукових праць.
Юридичні і політичні
науки. Спецвипуск. –
К.: Ін-т держави і
права ім. В.М.
Корецького НАН
України. – 2014. – С.
121–126.
5). Кравець М.О.
Порушення митних
правил у структурі
митних
правопорушень //
Юридичний Вісник
Національний
університет «Одеська
юридична академія».
– 2014. – випуск 2 – С.
110–116.
144834

Світличний

доцент,

Навчально-

Диплом
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Олексій
Основне
Олексійович місце
роботи

науковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

спеціаліста,
Національну
юридичну
академію
України імені
Ярослава
Мудрого, рік
закінчення:
1998,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 006346,
виданий
17.05.2012,
Атестат
доцента 12ДЦ
041994,
виданий
28.04.2015

Кримінальне
право
(загальна
частина)

Освіта:
Національна
юридична академія
України імені
Ярослава Мудрого,
1998 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом ХА №
10626913 від 27
червня 1998 р.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.08 кримінальне право та
кримінологія;
кримінальновиконавче право,
диплом ДК №
006346, виданий
17.05.2012 р. Тема:
«Кримінальна
відповідальність за
розбещення
неповнолітніх».
Вчене звання:
Доцент кафедри
кримінального права
та кримінології,
атестат 12ДЦ №
041994, виданий 28
квітня 2015 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Дніпровський
гуманітарний
університет;
сертифікат,
22.04.2019-22.06.2019
р.
2. Національне
агентство з питань
запобігання корупції;
сертифікат; курс
«Конфлікт інтересів:
треба знати! Від теорії
до практики» 18
травня 2019 р.
3. Підвищення
кваліфікації за 30
годинною програмою
«Актуальні питання
захисту немайнових
прав фізичної особи»
з 07 жовтня по 13
жовтня 2021 року
(сертифікат ПК
02070743/000476-21).
4. Член
Всеукраїнської
громадської
організації «Асоціація
кримінального
права». Член
Міжвідомчої
координаційнометодичної ради з
правової освіти
населення при
Дніпропетровській
обласній державній
адміністрації.
Наукові роботи:
1). Обставини, що
визначають суспільну
небезпеку розбещення
неповнолітніх (ст. 156
КК України) /
Світличний О.О. //
Журнал «Публічне
право» . – 2017. – № 2
(26). – С. 138-146.

23796

Тарасова
Наталія
Юріівна

доцент,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
ДK 041888,
гуманітарних і
виданий
соціальних
20.09.2007,
наук
Атестат
доцента 12ДЦ
027355,
виданий
20.01.2011
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2). Кваліфікація
розбещення
неповнолітніх:
питання
розмежування із
статевими та іншими
злочинами /
Світличний О.О. //
Журнал «Публічне
право» . – 2017. – № 4
(28). – С. 127-135.
3). Обставини, що
посилюють
кримінальну
відповідальність за
розбещення
неповнолітніх :
сучасний стан та
перспективи
вдосконалення /
Хряпінський П.В.,
Світличний О.О. //
Вісник Національного
технічного
університету України
«Київський
політехнічний
інститут імені І.
Сікорського.
Політологія.
Соціологія. Право. –
Київ : 2018. № 3(39),
С. 171-176.
4). Countering NonViolent Sex Crimes
Against Juveniles in
Ukraine and Other
States / Challenges and
prospects for the
development of legal
systems in Ukraine and
EU countries :
comparative analysis /
P. V. Khryapynskyi, O.
O. Svitlychnyi :
Collective monograph.
Riga : Izdevniecība
“Baltija Publishing”,
2019. Volume 2. С. 234250 (304 p.).
5). The history of the
promotion of individual
sexual crimes against
children and
adolescents in Ukraine
/ Khryapinskiy P.V.
Svitlychnyi O.О.
Theoretical and
practical mechanism of
development of legal
science at the beginning
of the third millennium.
Collective monograph.
Tbilisi : David
aghmashenebeli
university of Georgia.
2018. P. 251-269 (300
p.).
У 2007 р. захистила
кандидатську
дисертацію за
спеціальністю
09.00.03 – соціальна
філософія та
філософія історії на
тему «Особливості
соціокультурної
ідентифікації
суспільства» та
отримала науковий
ступінь кандидата

філософських наук.
У 2011 р. отримала
вчене звання доцента
по кафедрі філософії.
Тарасова Н.Ю.
Комеморативні засади
національної
ідентифікації
/Актуальні проблеми
філософії та
соціології, 2017.- вип.
20.- с.140-143 Index
Copernicus
International
(Республіка Польща)
http://www.apfs.in.ua/
v
Тарасова Н.Ю.
Культурні
суперечності
постіндустріального
суспільства як чинник
ускладнення
національної
ідентифікації.
Теоретичні ідеї
Деніела Белла в
українському
екзистенційному
контексті. // Гілея. Вип. 132 – Київ, 2018.
- С. -170-174 Index
Copernicus
International
(Республіка Польща)
Тарасова Н.Ю.
Культура як
модератор суперечок
ліберальнодемократичної
універсалізації та
національної
ідентифікації в
постіндустріальному
суспільстві. Вісник
Львівського
університету.
Філософськополітологічні студії.
Випуск 20, 2018. с.
101-109. Index
Copernicus
International
(Республіка Польща)
Tarasova N., Kamus P.
Christian Dualism of
Confession as the Basis
of Musical Dramaturgy
and Stilistic Feautures
of Liturgy of St. Joanna
Zlatoust by M.Skoric.
Музикознавча думка
Дніпропетровщини”,
випуск 15, Дніпро,
2019. с. 16-32. Crossref,
Cite Factor,
Cosmosimfactor,
Academic Resourse
Index ResearchBib,
Journal Factor,
International
Innovative Journal
Impact Factor, General
Impact Factor
Тарасова Н.Ю.,
Дубина А.В.
Індивідуальність
втілення принципів
Нового напряму
хорової музики кінця
ХІХ - початку ХХ

століття в Літургії
Святого Іоанна
Златоустого
П.Чеснокова.
Музикознавча думка
Дніпропетровщини”,
випуск 15, Дніпро,
2019, с. 76-90.
Crossref, Cite Factor,
Cosmosimfactor,
Academic Resourse
Index ResearchBib,
Journal Factor,
International
Innovative Journal
Impact Factor, General
Impact Factor
Тарасова Н.Ю.,
Москальов Б. Л. Мова
джазу в
інструментальній
сюїті ХХ століття. На
матеріалі сюїти для
фортепіано “ 1922”
Пауля Хіндеміта та
“Сюїти настроїв” Юрія
Чугунова.М
узикознавча думка
Дніпропетровщини”,
випуск 15, Дніпро,
2019. с. 171-186.
Crossref, Cite Factor,
Cosmosimfactor,
Academic Resourse
Index ResearchBib,
Journal Factor,
International
Innovative Journal
Impact Factor, General
Impact Factor
Тарасова Н.Ю.,
Свиридова І.В.
Духовно-хорові твори
І.Алексійчук. До
проблеми
індивідуального
стилю. Музикознавча
думка
Дніпропетровщини”,
випуск 16, Дніпро,
2019. с. 17-30. Crossref,
Cite Factor,
Cosmosimfactor,
Academic Resourse
Index ResearchBib,
Journal Factor,
International
Innovative Journal
Impact Factor, General
Impact Factor
Тарасова Н.Ю.,
Черниш Я.О. Виразна
роль алеаторики й
сонористики у
створенні
інтонаційного образу
молитовного зітхання
( на прикладі
творчості
І.Алексійчук).
Музикознавча думка
Дніпропетровщини.
Випуск 20 ( 1, 2021).
Дніпро, Грані, 2021.-с.
79-94.Фаховий,
Crossref, CiteFactor,
Сosmosimpactfactor,
Academic Resourse
Index ResearchBib,
Journal Factor (JF),
International

Innovative Journal
Impact Factor (IIJIF),
General Impact Factor
The DOI for all this
scientific compilation
10.33287/22202104
Громов В.Є., Тарасова
Н.Ю. Історія філософії
в питаннях та
відповідях.Навчальний
посібник.- Д.: НГУ,
2016.- 165 с.( ½
частки)
361859

Тюря Юлія
Іванівна

доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Національну
гірничу
академію
України, рік
закінчення:
1998,
спеціальність:
090302
Збагачення
корисних
копалин,
Диплом
спеціаліста,
Дніпропетровс
ький
державний
університет
внутрішніх
справ, рік
закінчення:
2017,
спеціальність:
7.03040101
правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 036684,
виданий
12.10.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
028287,
виданий
10.11.2011
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Підвищення
кваліфікації:
1. Здобуття другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю
«Правознавство».
Диплом С17 № 051274
від 30.06.2017 р.
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ;
2. Складання іспиту зі
знання англійської
мови на рівні В2
(LangSkill).
Сертифікат від
21.02.2020 №
15PQ049DP09;
3. 23.06-15.07.2020 (24
дні) – міжнародне
стажування за темою
«Інтернаціоналізація
вищої освіти» на базі
Університету
Collegium Civitas,
Польща; звіт про
стажування, затв. на
засіданні кафедри
ЦГЕП НТУ «ДП»,
протокол № 1 від
28.08.2020 р.,
Сертифікат від
15.07.2020 №
39/2020, 4 кредити
ЄКТС (120 годин);
4. Проходження курсу
«Наукова комунікація
в цифрову епоху» на
платформі ГО
«ПРОМЕТЕУС»; звіт
про підвищення
кваліфікації, затв. на
засіданні кафедри
ЦГЕП НТУ «ДП»,
протокол № 1 від
28.08.2020 р.,
Сертифікат від
17.06.2020
№ea1bf0bada844f9d81
ee02876c697684, 3
кредити ЄКТС (90
годин);
5. Проходження
навчання за темою:
«Робота з даними та
напрацювання
стратегій для
посилення політик
академічної
доброчесності та
якості» від
Американських Рад з
міжнародної освіти та
Проєкту «Ініціатива
академічної

доброчесності та
якості освіти»,
Сертифікат від
15.04.2021, 0,5
кредити ЄКТС (15
годин);
6. 19.04 - 2.06.2021 р.
проходження курсу
«General Course on
Intellectual Property
DL-101E» (english) на
платформі WIPO,
Сертифікат від
05.06.2021
№tBO61Wb5UC, 2
кредити ЄКТС (60
годин).
2. Публікації:
2.1. Тюря Ю.І.
Елементи формування
економічного
мислення у вибірковій
складовій програми
підготовки фахівців з
фінансовоекономічної безпеки /
Ю.І. Тюря, О.О.
Акімова // Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції
"Економічна та
інформаційна
безпека: проблеми та
перспективи" /
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ. – 27
квітня 2018. С. 224 –
231.
2.2. Тюря Ю.І. Права
неповнолітніх на
опіку та піклування /
Ю.І. Тюря, О.В. Бойко
/ Матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф.:
Актуальні проблеми
цивільного, трудового
та господарського
права: теорія та
практика в сучасних
умовах : м. Дніпро, 24
листопада 2017 р. /
упоряд.: М. П. Юнін. –
Дніпро : Видавець
Біла К.О., 2017. – С.
207-209.
2.3. Тюря Ю.І.
Актуальні питання
зняття з реєстрації
небажаних
співмешканців / Ю.І.
Тюря, Є.В. Лонська /
Матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф.:
Актуальні проблеми
цивільного, трудового
та господарського
права: теорія та
практика в сучасних
умовах : м. Дніпро, 24
листопада 2017 р. /
упоряд.: М. П. Юнін. –
Дніпро : Видавець
Біла К.О., 2017. – С.
171-173.
2.4. Тюря Ю.І.
Методичні
рекомендації
проведення

оперативнотактичних навчань на
основі
інформаційного
моделювання дій
нарядів та інших
підрозділів
Національної поліції /
Ю.І. Тюря, О.О.
Акімова та ін. // м.
Дніпро,
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ,
2017. – 37 с.
2.5. Yuliia Tiuria
Judicial Protection of
Intel-lectual Property
Rights as One of the
Principles of Civil Law /
Yuliia Tiuria, Ivan
Kostyashkin, Andrii
Smitiukh, Olena
Makeieva, Dariia
Hurina, Alina Diligul //
International Journal of
Management (IJM), 11
(2), 2020, pp. 76 – 85.
(Журнал включено до
Міжнародної
наукометричної бази
даних
SciVerseSCOPUS).
2.6. Yuliia Tiuria Digital
rights management in
protection of
intellectual property
rights as one of the
principles of civil law /
Yuliia Tiuria, Ivan
Kostyashkin, Andrii
Smitiukh, Olena
Makeieva, Dariia
Hurina, Alina Diligul //
International Journal of
Scientific and
Technolo-gy Research,
Volume 9, Issue 3,
March 2020, Pages
1786-1792. (Журнал
включено до
Міжнародної
наукометричної бази
даних
SciVerseSCOPUS).
2.7. Тюря Ю.І.
Запобігання проявам
кібербулінгу як
складова державної
політики України у
сфері освіти: сучасні
реалії та перспективи
/ Ю.І. Тюря, А.М.
Дегтярьова, В.С.
Захаренко, І.О. Шиян
/ Матеріали II
Міжрегіонального
науково-практичного
форуму: Актуальні
питання взаємодії
суб'єктів, які мають
здійснювати заходи з
реагування та
профілактики на
випадки насильства у
закладах освіти : м.
Дніпро, 16 грудня
2020 р. – С. 78 – 84.
2.8. Тюря Ю.І., Легеза
Ю.О. Нормативно-

правове регулювання
трансферу
(перезарахування)
кредитів Європейської
кредитної
трансфернонакопичувальної
системи. Юридичний
бюлетень. 2021. №19.
2.9. Тюря Ю.І.
Порівняльний аналіз
правового статусу
науково-педагогічних
працівників закладів
вищої освіти України
та Польщі /
Матеріали
міжнародної науковопрактичної інтернетконференції «Правова
освіта та наука в
умовах
євроінтеграції» : м.
Дніпро, 18 березня
2021 р. С. 24 – 28.
265747

Саксонов
Владислав
Борисович

доцент,
Сумісництв
о

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
ДK 027395,
гуманітарних і
виданий
соціальних
09.02.2005,
наук
Атестат
доцента 12ДЦ
018457,
виданий
24.12.2007
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Б 05 Теорія
держави та
права

Освіта:
Юридична академія
МВС України, 2002 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом МВ №
12501049 від 28
грудня 2002 р.
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.01 – теорія
та історія держави і
права; історія
політичних і правових
учень, диплом ДК
027395, виданий
09.02.2005р.
Вчене звання:
Доцент кафедри
економічної безпеки,
атестат 12ДЦ №
018457, виданий 24
грудня 2007 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. У 2017 році отримав
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації науковопедагогічних
працівників вищих
навчальних закладів
освіти за програмою
«Педагогіка вищої
школи» (Класичний
приватний
університет, свідоцтво
про підвищення
кваліфікації, програма
- «Педагогіка вищої
школи», 06.04.2017 р.
(150 год.).
2. Член
Дніпропетровської
обласної громадської
організації «Фонд
конституційних і
громадянських прав».
Наукові роботи:
1). Саксонов В.Б.
Ґенеза категорії
«джерело (форма)
права». Науковий
вісник
Дніпропетровського

державного
університету
внутрішніх справ.
2018. № 2. С. 20-24.
2). Саксонов В.Б.
Звичай як регулятор
відносин цивільноправового характеру в
Україні. Науковий
вісник публічного та
приватного права.
2020. № 2. С. 77-82.
3). Саксонов В.Б.,
Ромащенко К.В.
Юридична
конструкція «право
довірчої власності» в
цивільному
законодавстві
України. Науковий
вісник
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх справ.
2020. № 2. С.120-127.
4). Теорія держави і
права: підручник [для
студ. вищ. навч. закл.]
/ Кол. авт. (Саксонов
В.Б. у складі
авторського
колективу); кер. авт.
кол. канд. юрид. наук,
проф. Ю.А.
Ведєрніков. 3-е вид.
перероб. і доп.
(Затверджено
Міністерством освіти і
науки України, лист
МОН від 22.11.2013 №
1/11-18020). –
Дніпропетровськ:
ДДУВС, 2016; Ліра
ЛТД, – 2016. – 480 с.
5). Фінансове право:
навчальний посібник.
/ За ред. Л.В. Фокши.
Кол. авт. (Саксонов
В.Б. у складі
авторського
колективу).
Рекомендовано до
друку Вченою радою
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх справ,
протокол № 4 від
15.12.2016 р. – Дніпро:
Видавничополіграфічний дім
«Формат А+», 2017. –
280 с.
6). Правове
регулювання відносин
власності:
термінологічний
словник / Кол. авт.
(Саксонов В.Б. у
складі авторського
колективу). – Д.:
Дніпроп. держ. ун-т
внутр. справ. – 2017. –
170 с.
392295

Рудік
Олександр
Миколайови
ч

доцент,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
ДK 019827,
гуманітарних і
виданий
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З2
Цивілізаційні
процеси в
українському

Кандидат політичних
наук за спеціальністю
23.00.02 – «політичні
інститути

соціальних
наук

02.07.2003,
Атестат
доцента 12ДЦ
016141,
виданий
22.02.2007

суспільстві

та процеси»
«Процес
демократизації
«третьої хвилі»
та особливості його
розвитку в
посткомуністичних
країнах».
Диплом кандидата
наук ДК № 019827
Підвищення
кваліфікації на
кафедрі філософії,
соціології та історії
Дніпровського
державного аграрноекономічного
університету, 22.03 –
24.05.2021 р.
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації ПК №
00493675/048787-21
(6 кредитів ЄКТС) від
24 травня 2021 р.
Академія цифрового
розвитку, он-лайн
курс «Ефективні
рішення Google for
Education для хмарної
взаємодії» (обсяг 15
год.), організований в
рамках партнерства
Google України з
Міністерством освіти і
науки, 12 – 22
листопада 2020 р.
Отримано сертифікат
№ БС-06106.
Публікації за
напрямом
1. Рудік О. М.
Регіональна політика
ЄС як ключовий
інструмент сприяння
регіональному та
місцевому розвитку /
О. М. Рудік, Н. М.
Рудік // Сталий
розвиток територій:
виклики та
можливості:
монографія /
Бобровська О. Ю.,
Крушельницька Т. А.,
Прокопенко Л. Л. [та
ін.]; за заг. ред. О. Ю.
Бобровської. –
Міжнародний центр
досліджень, освіти та
навчання. MTÜ,
Таллінн, Естонія,
2021. – 234 с.
(особистий внесок
0,52 авт. арк.)
2. Рудік О. М.
Політика ЄС щодо
ґендерної рівності:
ініціатива
Європейської Комісії
щодо забезпечення
прозорості оплати
праці / О. М. Рудік //
Державне управління
та місцеве
самоврядування. –
2021. – Вип. 1(48). – С.
41 – 40. DOI:

10.32782/palg/2021.1.5
3. Рудік О. М.
Європейський Союз
охорони здоров’я як
напрям подальшого
поглиблення
інтеграції ЄС / О. М.
Рудік // Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2020. – Вип. 4(47). –
С. 147 – 154.
https://doi.org/10.3328
7/102079
4. Рудік О. М. Порядок
денний ЄС
«Ефективне
регулювання для
досягнення кращих
результатів»: перші
результати та
висновки / О. М. Рудік
// Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2020. – Вип. 3(46). –
С. 45 – 51.
https://doi.org/10.3328
7/102044
5. Рудік О. М. Нові
методи роботи
Європейської Комісії
на 2019 – 2024 рр.:
прагнення більшого в
ЄС та поза його
межами / О. М. Рудік
// Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2020. – Вип. 2(45). –
С. 84 – 90.
https://doi.org/10.3328
7/102023
6. Рудік О. М. Стан
реформи державного
управління у країнахкандидатах та
потенційних
кандидатах на вступ в
контексті сучасної
політики ЄС щодо
розширення / О. М.
Рудік // Економіка та
держава. – 2019. – №
3(11). – С. 79 – 84.
7. Рудік О. М. Стан
реформи державного
управління в країнахпотенційних
кандидатах на вступ в
контексті політики
розширення ЄС (на
прикладі Косово) / О.
М. Рудік // Публічне
адміністрування:
теорія та практика
[Електронний ресурс].
– Д. : ДРІДУ НАДУ,
2019. – Вип. 1 (21). 12
с.
8. Рудік О. М.
Європейський Союз
напередодні чергового
інституційного циклу:
десять ключових
досягнень в 2014 –
2019 рр. / О. М. Рудік
// Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2019. – Вип. 2(41). – С.

15 – 24.
9. Рудік О. М.
Стратегічні підходи до
розроблення
ефективної
європейської
політики: досвід
Норвегії / О. М. Рудік
// Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2019. – Вип. 1(40). – С.
39 – 47.
10. Рудік О. М.
Розроблення політики
в ЄС: нові підходи в
контексті розбудови
більш
демократичного
Союзу / О. М. Рудік //
Державне управління
та місцеве
самоврядування. –
2018. – Вип. 4(39). – С.
58 – 65.
11. Рудік О. М.
Механізм
співробітництва та
верифікації як
інструмент
європеїзації
посткомуністичних
країн в період після
вступу в ЄС / О. М.
Рудік // Публічне
адміністрування:
теорія та практика
[Електронний ресурс].
– Д. : ДРІДУ НАДУ,
2018. – Вип. 2 (20). 12
с.
12. Рудік О. М.
Концепція
європеїзації: нові
підходи у світлі
подальшого
розширення ЄС / О.
М. Рудік // Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2018. – Вип. 3(38). – С.
39 – 45.
13. Рудік О. М.
Реформи державного
управління в країнахкандидатах та
потенційних
кандидатах на вступ в
ЄС: стан та актуальні
проблеми / О. М.
Рудік // Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2018. – Вип. 2(37). – С.
49 – 53.
14. Рудік О. М.
Державне управління
в державах-членах
ЄС: ключові виклики в
умовах реформ / О. М.
Рудік // Державне
управління та місцеве
самоврядування. –
2018. – Вип. 1(36). – С.
43 – 49.
15. Рудік О. М.
Реформа державного
управління як
основоположний
складник
інтеграційних

59705

Виприцький доцент,
Андрій
Основне
Олексійович місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
магістра,
Національна
металургійна
академія
України, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом
магістра,
Національна
металургійна
академія
України, рік
закінчення:
2021,
спеціальність:
073
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процесів в ЄС / О. М.
Рудік // Публічне
адміністрування:
теорія та практика
[Електронний ресурс].
– Д. : ДРІДУ НАДУ,
2018. – Вип. 1 (19). 12
с.
16. Інституційна
система ЄС: навч.
посіб. / Л. Л.
Прокопенко, О. М.
Рудік, Н. М. Рудік. –
Дніпро : ДРІДУ НАДУ,
2018. – 206 с.
(власний внесок 141
с.).
Участь у виконанні
науково-дослідних
робіт (НДР): з
01.02.2021 до
24.05.2021 – старший
науковий
співробітник теми
НДР «Еволюція
інститутів і форм
публічного
управління:
теоретикометодологічні
засади», номер
державної реєстрації
0118U006488,
науковий керівник,
д.держ.упр., проф.
Баштанник В. В.
Участь у міжнародних
наукових проектах,
залучення до
міжнародної
експертизи, наявність
звання «суддя
міжнародної
категорії»;
З 2016 р. і на даний
час експерт Team
Europe Dnipro мережі
ЄС в Україні
Представництва ЄС в
Україні.
В січні – березні 2019
р. експерт з питань
ґендерної рівності в
ініціативі «Інкубатор
проектів» проекту
«Peace Innovation
Challenge»,
фінансованого Crisis
Management Initiative
(CMI)
Освіта:
Спеціальність
«Правознавство»,
ступінь – «спеціаліст»,
здобув кваліфікацію
юриста, Диплом МР
№ 11521225 від
22.12.2005р.2006р.
Національний
університет
внутрішніх справ.
Науковий ступінь:
У 2011
Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх справ та
отрима диплом
кандидата наук за

Менеджмент,
Диплом
магістра,
Державний
вищий
навчальний
заклад
"Придніпровсь
ка державна
академія
будівництва та
архітектури",
рік закінчення:
2020,
спеціальність:
263 Цивільна
безпека,
Диплом
кандидата наук
ДK 001186,
виданий
22.12.2011,
Атестат
доцента 12ДЦ
034904,
виданий
25.04.2013

спеціальностю
адміністративне право
і процес, фінансове
право, інформаційне
право ДК № 001186
шифр та
найменування
спеціальності 12.00.07
адміністративне
право; фінансове
право; інформаційне
право, виданий 22 12
2011
Вчене звання:
12 ДЦ № 034904
атестат доцента,
виданий
Міністерством освіти і
науки, молоді та
спорту
Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:
1. ІНТЕГРАЦІЯ
СВІТОВОГО ДОСВІДУ
ІНСТИТУТУ
МЕДІАЦІЇ У
ПРАВОВЕ ПОЛЕ
УКРАЇНИ /Махова
Л.О., Виприцький
А.О./ Розбудова
держави і права:
питання теорії та
конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»,
Всеукраїнський фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));
Видання №6, 2020 р.,
с.237-242.
2. Профілактика
адміністративних
правопорушень у
громадських місцях:
поняття та види./
Махова Л.О.,
Виприцький А.О./
Розбудова держави і
права: питання теорії
та конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний

університет», Фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));
Видання №2 ч.1, 2019
р., с.142-147.
3. Подолання
корупції в сучасних
умовах. Право і
суспільство. № 6 ч. 2 /
2017 р. м. Дніпро.
4. Підстави
виникнення
конфлікту інтересів у
діяльності посадових
осіб вищих
навчальних закладів.
Право і суспільство.
№ 1 ч. 2 / 2018 р. м.
Дніпро. С 146-151.
5. Історія
міжнародного
розвитку та сучасний
стан інституту медіації
в Україні. Право і
суспільство. № 5 ч. 2 /
2018 р. м. Дніпро. С
241-247.
6. Історико-правові
аспекти огляду
зарубіжного та
вітчизняного розвитку
категорій «таємниця»
«комерційна
таємниця» та «ноухау». Право і
суспільство. № 1 ч. 2 /
2019 р. м. Дніпро. С
28-33.
7. Профілактика
адміністративних
правопорушень у
громадських місцях:
поняття та види.
Право і суспільство.
№ 2 / 2019 р. м.
Дніпро 142-148.
8. Державна служба
України з питань
праці як суб’єкт
надання
адміністративних
послуг. Право і
суспільство. № 1 / 2
2020 р. м. Дніпро.
9. Інтеграція світового
досвіду інституту
медіації у правове
поле України. Право і
суспільство. № 6
2020 р. м. Дніпро. С.
237-243.
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:

1. Монографія:
Процес модернізації
системи державного
управління:
конституційний
адміністративний та
фінансовий аспект:
колективна
монографія / За заг.
ред. А.С. Нестеренко.,
А.О. Виприцький –
Одеса: Видавничий
дім «Гельветика»,
2017. – 528 с.
2. Методичні
рекомендації щодо
застосування окремих
положень закону
України «Про
запобігання
корупції»/А.О.
Виприцький ; М-во
освіти і науки
України, Нац. Гір. Унт. – Дніпро6 НГУ,
2017. – 48с.
3. Основи римського
праватного права.
Робоча програма
навчальної
дисципліни для
бакалаврів
спеціальності 081
Право/ А.О.
Виприцький; М-во
освіти і науки
України, Нац. Гірн.
ун-т. – Дніпро: НГУ,
2016. - 46с.
Підвищення
кваліфікації:
Університет митної
справи та фінансів,
кафедра ЦГЕП.
Документ, що
підтверджує
стажування:
СВІДОЦТВО про
підвищення
кваліфікації ПС
36568620/000006-21
від 19.01.2021р. (180
годин = 6 кредитів),
видана Університетом
митної справи та
фінансів.
130369

Касапоглу
Світлана
Олександрів
на

професор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
спеціаліста,
Національна
юридична
академія
України імені
Ярослава
Мудрого, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
доктора наук
ДД 009174,
виданий
15.10.2019,
Диплом
кандидата наук
ДK 050677,
виданий
28.04.2009,
Атестат
доцента 12ДЦ
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Кримінальний
процес

Освіта: Національна
юридична академія
України імені
Ярослава Мудрого,
2003 р.,
«Правознавство»,
юрист. Диплом ХА №
21615310, від
30.06.2003р.
Науковий ступінь:
Доктор юридичних
наук, 12.00.09 –
кримінальний процес
та криміналістика;
судова експертиза;
оперативнорозшукова діяльність,
диплом ДД № 009174
від 15.10.2019 р., тема
дисертації
«Реалізація норм
кримінального
процесуального
права».
Вчене звання:

035538,
виданий
04.07.2013

доцент кафедри
кримінального права
та кримінології,
атестат доцента 12ДЦ
№ 035538 від 04
липня 2013 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Національна
академія правових
наук України,
Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочинності
імені академіка В.В.
Сташиса, довідка про
проходження
стажування від
13.12.2016р.
2. Національне
агентство з питань
запобігання корупції;
сертифікат; курс
«Конфлікт інтересів:
треба знати! Від теорії
до практики» 21
травня 2019 р.
2. Юридичний
консультант, член
Всеукраїнської
аграрної ради: ВАР з
питань кримінальнопроцесуального
розслідування.
Депутат
Магдалинівської
селищної Ради.
Волонтер ГО «Фермер
захиснику».
Наукові роботи:
1). Kasapoglu S. O. The
value of the correct
definition of the
structure of the
criminal procedure law
to use them.
Міжнародне науковопрактичне видання
KELM «Наука. Освіта.
Право. Управління».
Лодзь: Wyzsz Szkola
Informatyki I
Umiejrtnosci. 2016. №
3 (15). С. 128-133.
2). Kasapoglu S.
Loboyko L. M.
Problems of application
of item 1 of part 2 of
article 445 of the
Criminal Procedure
Code of Ukraine by The
Supreme Court of
Ukraine. Visegrad
journal on human
rights. 2017. № 4
(volum 2). С. 84-87.
3). Касапоглу С. А.
Механизмы
обеспечения
одинаковой
реализации норм
уголовного
процессуального
права, содержащих
оценочные понятия.
Legea si Viata. 2018. №
1/2. С. 44-48.
4). Касапоглу С. О.
Норми кримінального

процесуального права,
які містять оцінні
поняття, як об’єкт
реалізації.
Порівняльноаналітичне право
(електронне наукове
фахове видання).
2016. № 1. С. 337-339.
5). Касапоглу С. О.
Вплив норм
кримінального права
на реалізацію норм
кримінального
процесуального права.
Науковий вісник
публічного та
приватного права.
2017. Вип. 5. Том 1. С.
196-199.
6). Касапоглу С. О.
Допустимість
застосування норм
кримінального
процесуального права
представниками
громадянського
суспільства. Науковий
вісник Міжнародного
гуманітарного
університету. Сер.:
Юриспруденція. 2017.
№ 29. Т. 2. С. 110-112.
7). Касапоглу С. О.
Правосуб’єктність
особи як умова
реалізації нею норм
кримінального
процесуального права.
Наук. вісник
Херсонського держ.
ун-ту. Серія
«Юридичні науки».
2017. Вип. 4. Том 2. С.
120-123.
8). Касапоглу С. О.
Функції норм
кримінального
процесуального права.
Право і суспільство.
2017. № 4. С. 229-233.
9). Касапоглу С. О.
Реалізація норм
кримінального
процесуального
права: монограф. / C.
О. Касапоглу. –
Дніпро: Видавець Біла
К.О., - 2018. -306 с.
59705

Виприцький доцент,
Андрій
Основне
Олексійович місце
роботи

Навчальнонауковий
інститут
гуманітарних і
соціальних
наук

Диплом
магістра,
Національна
металургійна
академія
України, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
073
Менеджмент,
Диплом
магістра,
Національна
металургійна
академія
України, рік
закінчення:
2021,
спеціальність:
073
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соціального
забезпечення

Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:
1. ІНТЕГРАЦІЯ
СВІТОВОГО ДОСВІДУ
ІНСТИТУТУ
МЕДІАЦІЇ У
ПРАВОВЕ ПОЛЕ
УКРАЇНИ /Махова
Л.О., Виприцький
А.О./ Розбудова
держави і права:
питання теорії та
конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»,

Менеджмент,
Диплом
магістра,
Державний
вищий
навчальний
заклад
"Придніпровсь
ка державна
академія
будівництва та
архітектури",
рік закінчення:
2020,
спеціальність:
263 Цивільна
безпека,
Диплом
кандидата наук
ДK 001186,
виданий
22.12.2011,
Атестат
доцента 12ДЦ
034904,
виданий
25.04.2013

Всеукраїнський фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));
Видання №6, 2020 р.,
с.237-242.
2. Профілактика
адміністративних
правопорушень у
громадських місцях:
поняття та види./
Махова Л.О.,
Виприцький А.О./
Розбудова держави і
права: питання теорії
та конституційної
практики: стаття у
науковому журналі
«Право і суспільство»;
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет», Фонд
юридичної науки
Академіка права В.В.
Сташиса, Національна
академія внутрішніх
справ. Видавець –
ВНПЗ
«Дніпропетровський
гуманітарний
університет»
(включений до
переліку фахових
видань України з
юридичних наук,
журнал включено до
міжнародної
наукометричної бази
Index Copernicus
International
(Республіка Польща));
Видання №2 ч.1, 2019
р., с.142-147.
3. Подолання
корупції в сучасних
умовах. Право і
суспільство. № 6 ч. 2 /
2017 р. м. Дніпро.
4. Підстави
виникнення
конфлікту інтересів у
діяльності посадових
осіб вищих
навчальних закладів.
Право і суспільство.
№ 1 ч. 2 / 2018 р. м.
Дніпро. С 146-151.
5. Історія
міжнародного
розвитку та сучасний
стан інституту медіації
в Україні. Право і
суспільство. № 5 ч. 2 /
2018 р. м. Дніпро. С

241-247.
6. Історико-правові
аспекти огляду
зарубіжного та
вітчизняного розвитку
категорій «таємниця»
«комерційна
таємниця» та «ноухау». Право і
суспільство. № 1 ч. 2 /
2019 р. м. Дніпро. С
28-33.
7. Профілактика
адміністративних
правопорушень у
громадських місцях:
поняття та види.
Право і суспільство.
№ 2 / 2019 р. м.
Дніпро 142-148.
8. Державна служба
України з питань
праці як суб’єкт
надання
адміністративних
послуг. Право і
суспільство. № 1 / 2
2020 р. м. Дніпро.
9. Інтеграція світового
досвіду інституту
медіації у правове
поле України. Право і
суспільство. № 6
2020 р. м. Дніпро. С.
237-243.
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:
1. Монографія:
Формування
фінансових активів
інституційних
одиниць та правові
засади конкуренції в
умовах сучасного
ринкового розвитку
(теоретичні та
методичні аспекти):
монографія / А.А.
Покотілов Н.В.
Мирошник, Н.В.
Радіонова А.О
Виприцький Дніпропетровськ:
Видавництво ДНУЗТ,
2009. – 193с.
2. Монографія:
Процес модернізації
системи державного
управління:
конституційний
адміністративний та
фінансовий аспект:
колективна
монографія / За заг.
ред. А.С. Нестеренко.,
А.О. Виприцький –
Одеса: Видавничий
дім «Гельветика»,
2017. – 528 с.
3. Підприємницьке
право: Конспект
лекцій. / Гусєв І.І.,
Виприцький А.О. –
Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2012. – 50 с.
4. Методичні
рекомендації щодо
застосування окремих
положень закону
України «Про

запобігання
корупції»/А.О.
Виприцький ; М-во
освіти і науки
України, Нац. Гір. Унт. – Дніпро6 НГУ,
2017. – 48с.
5. Основи римського
праватного права.
Робоча програма
навчальної
дисципліни для
бакалаврів
спеціальності 081
Право/ А.О.
Виприцький; М-во
освіти і науки
України, Нац. Гірн.
ун-т. – Дніпро: НГУ,
2016. - 46с.
Підвищення
кваліфікації:
Університет митної
справи та фінансів,
кафедра ЦГЕП.
Документ, що
підтверджує
стажування:
СВІДОЦТВО про
підвищення
кваліфікації ПС
36568620/000006-21
від 19.01.2021р. (180
годин = 6 кредитів),
видана Університетом
митної справи та
фінансів.
Керевник підрозділу з
питань з питань
запобігання та
протедії корупції НТУ
«Дніпровська
політехніка» з 2016 р.
35585

Ільющенко
Ганна
Володимирів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

НавчальноДиплом
науковий
кандидата наук
інститут
ДK 002811,
гуманітарних і
виданий
соціальних
22.12.2011,
наук
Атестат
доцента 12ДЦ
039725,
виданий
23.09.2014
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Господарське
процесуальне
право

Освіта:
Дніпропетровський
державний
університет, 1996 р., за
спеціальністю
«Правознавство»,
кваліфікація юрист,
Диплом з відзнакою
КН № 900255 від
09.07.1996 р
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних
наук, 12.00.04 –
господарське право,
господарськопроцесуальне право,
диплом ДК № 002811
від 22.12.2011 р.
Вчене звання:
Доцент за кафедрою
цивільного та
господарського права
(атестат доцента 12
ДЦ № 039725 від 23
вересня 2014 р.,
рішення Атестаційної
колегії від 23.09.2014
р. протокол № 6/02Д)
Наукові статті у
фахових виданнях
категорії Б:
1. Iliushchenko Hanna,
Leheza Yevhen, Deliya
Yuriy, Ryzhkov Eduard,

Albul Serhiiю
Guarantees of the
loyalty of providing
public services in
Ukraine: legal and
social aspects. Revista
genero & direito. V. 9.
Nº 5. 2020. Special
Edition. P. 221-237.
(Видання індексується
у базі Web of Sciences)
2. Iliushchenko Hanna,
Odyntsova Iryna,
Berezhna Kateryna,
Yuzikova Nataliia,
Leheza Yevhen.
International legal
standards for providing
public services in
combating corruption.
Journal of law and
political sciences. Vol.
27, issue 2. 2021. P.
275-291. Emerging
Sources Citation Index
(ESCI) (Видання
індексується у базі
Web of Science).
3. Ільющенко Г.В.
Деякі правові аспекти
поводження з
відходами
гірничодобувної
промисловості //
Актуальні проблеми
вітчизняної
юриспруденції. –
Спец. випуск. - 2017. Ч. 1. – С. 71-74.
(Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
4. Ільющенко Г.В.
Проблеми правового
забезпечення
поводження з
гірничопромисловими
відходами //
Науковий вісник
Херсонського
державного
університету. Серія:
Юридичні науки. –
Випуск 6. – Т. 1. –
Херсон: Видавничий
дім „Гельветика”,
2017. – С. 114-118.
(Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
5. Ільющенко Г.В.
Порівняльно-правова
характеристика
основних положень
форвардних і
ф’ючерсних
контрактів / Г.В.
Ільющенко, О.В.
Лисак //
Порівняльноаналітичне право. –
2018. - № 2. – С. 112115. (Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
6. Ільющенко Г.В.
Правові аспекти
зменшення статутного

капіталу
корпоративних
підприємств / Г. В.
Ільющенко // Право і
суспільство. – 2018. № 4. – Ч.1. – С. 114 –
118 (Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International)
7. Ільющенко Г.В.
Медіація як
альтернативна
процедура
врегулювання
господарських спорів
/ Г.В. Ільющенко //
Актуальні проблеми
вітчизняної
юриспруденції. 2019. Спецвипуск. - Ч. 1. – С.
40-44. (Міжнародна
науковометрична база
Index Copernicus
International
Тези доповідей на
науково-практичних
конференціях:
1. Ільющенко Г.В.
Правові засади
здійснення інновацій
у сфері
господарювання.
Екологічне право
України: система та
межі правового
регулювання:
матеріали
Всеукраїнського наукпракт. круглого столу,
25 верес. 2015 р., м.
Дніпропетровськ /
ред.кол.: В.І.
Андрейцев та ін.; Мін.
освіти і науки
України; Нац. гірн. унт, Євраз. асоц.
правничих шкіл і
правників. Д.: НГУ,
2015. С. 180-190.
2. Ільющенко Г.В.
Деякі питання
оптимізації правового
становища гірничих
підприємств.
Актуальні проблеми
конвергенції
екологічного
законодавства
України до
законодавства
Європейського Союзу:
матеріали
Всеукраїнського наукпракт. круглого столу,
28 жовтня 2016 р., м.
Дніпро / ред.кол.: В.І.
Андрейцев та ін.; Мін.
освіти і науки
України; Нац. гірн. унт, Євраз. асоц.
правничих шкіл і
правників. Д.: НГУ,
2016. С. 162-167.
3. Ільющенко Г.В.
Актуальні питання
поводження з
відходами гірничих
підприємств.
Національна безпека
України: актуальні

проблеми правового
забезпечення:
матеріали
Всеукраїнського наукпракт. круглого столу,
27 жовтня 2017 р., м.
Дніпро / відп. ред.:
В.І. Андрейцев, Р.С.
Кірін; Мін. освіти і
науки України; Нац.
гірн. ун-т, Євраз. асоц.
правничих шкіл і
правників. Дніпро:
Літограф, 2017. С. 96103.
4. Ільющенко Г.В.,
Грудницька С.М.
Деякі правові аспекти
енергозбереження в
Україні. Місце
юридичних наук у
формуванні правової
культури сучасної
людини: Матеріали
міжнародного
науково-практичного
столу, м. Запоріжжя,
21–22 грудня 2018
року. - Запоріжжя:
Запорізька міська
громадська
організація «Істина»,
2018. – С. 14-16.
5. Ільющенко Г.В.
Збільшення
статутного капіталу
господарських
товариств: новели
правового
забезпечення.
Правова держава:
історія, сучасність та
перспективи
формування:
матеріали Всеукр.
наук.-практ. круглого
столу (м. Дніпро, 22
лют. 2019 р.): у 2 ч. Ч.
2. Дніпро: Видавець
Біла К.О., 2019. С. 9193.
Монографії,
підручники, навчальні
посібники:
1. Ільющенко Г.В.
Правове регулювання
ринку цінних паперів
України: навчальний
посібник / О.П.
Віхров, Г.В.
Ільющенко, В.П.
Богун та ін.; за ред.
О.П. Віхрова. К.:
Видавничий Дім
«Слово», 2014. 304 с.
(Рекомендовано МОН
України як
навчальний посібник
(лист № 1/11-19867 від
17.12.2013 р.)
2. Ільющенко Г.В.
Корпоративне право:
навчальний посібник
/ О.В. Гарагонич, С.М.
Гудницька, Е.Е.
Бекірова, Г.В.
Ільющенко [та інш.];
за заг ред. О.В.
Гарагонича, С.М.
Грудницької. К.:
Видавничий Дім

«Слово», 2014. 344 с.
3. Ільющенко Г.В.
Господарське право
України: навч.-метод.
посібник / В.П. Богун,
Г.В. Ільющенко, А.М.
Кобан, А.П.
Макаренко.
Дніпропетровськ,
Дніпрокнига, 2002.
220 с.
4. Ільющенко Г.В.
Корпоративне право:
навчальний посібник
/ О.В. Гарагонич, С.М.
Грудницька, Л.М.
Дорошенко, Г.В.
Ільющенко [та інш.];
за заг ред. О.В.
Гарагонича, С.М.
Грудницької, Л.М.
Дорошенко. 2-е вид.,
випр. і доп. К.:
Видавничий Дім
«АртЕк», 2018. 400 с.
5. Ільющенко Г.В.
Корпоративне право.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення.
Дніпропетровськ,
Національний
гірничий університет,
2014. 33 с.
6. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Господарське право»
для студентів
спеціальності
«Менеджмент» /
Упорядн.: Г.В.
Ільющенко. Д.:
Національний
гірничий університет,
2016. 49 с.
7. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Господарське право»
для студентів
спеціальності
«Правознавство» /
Упорядн.: Г.В.
Ільющенко. Д.:
Національний
гірничий університет,
2016. 55 с.
8. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Господарське
процесуальне право»
для студентів
спеціальності
«Правознавство» /
Упорядн. Г.В.
Ільющенко. Вид.
перероб. і доп. Д:
Національний
гірничий університет,

2016. 34 с.
9. Ільющенко Г.В.
Матеріали
інформаційнометодичного
забезпечення
дисципліни
«Корпоративне
право» для магістрів
спеціальності
«Правознавство» /
Упорядн. Г.В.
Ільющенко. Вид.
перероб. і доп. Д:
Національний
гірничий університет,
2016. 34 с.
10. Ільющенко Г.В.,
В.П. Богун. Валютне
право: навч.-метод.
посібник.
Дніпропетровськ, РВВ
ДНУ, 2001. 64 с.
11. Ільющенко Г.В.
Інвестиційне право:
навч.-метод. посібник.
Дніпропетровськ, РВВ
ДНУ, 2008. 34 с.
12. Ільющенко Г.В.
Правове регулювання
ринку цінних паперів:
навч.-метод. посібник.
Дніпропетровськ, РВВ
ДНУ, 2008. 36 с.
Підвищення
кваліфікації:
1) 09.11.2020 –
18.12.2020 – The Legal
Centre for Research on
Education Faculty of
Law, University of
Bialystok, Республіка
Польща, тема:
«Scientific and
academic activity in the
discipline of legal
science from a national
and international
perspective»; обсягом
6 ECTS (180 годин),
звіт про стажування
затв. на засіданні
кафедри ЦГЕП ДВНЗ
«НГУ», протокол від
11.01.2021 р.,
сертифікат № 035 від
18.12.2020 р.
Член
Всеукраїнської ГО
«Асоціація правників
України".
Відповідальний
виконавець наукодослідної
держбюджетної
роботи кафедри
цивільного та
господарського права
ДВНЗ «НГУ», наукова
тема «Дослідження
особливостей
правового
регулювання окремих
видів господарських,
трудових та
геологічних відносин
в Україні» (державний
реєстраційний номер
0111U000750, номер
теми ЮР-12), 20102013 рр.

Відповідальний
виконавець наукодослідної
держбюджетної
роботи кафедри
цивільного та
господарського права
ДВНЗ «НГУ», наукова
тема «Актуальні
проблеми
систематизації
екологічного,
господарського та
надрового
законодавства: ґенеза,
досвід, перспективи»
(державний
реєстраційний номер
0114U003698, номер
теми ЮР-17), 20142016 рр.
Відповідальний
виконавець наукодослідної
держбюджетної
роботи кафедри
цивільного,
господарського та
екологічного права
ДВНЗ «НГУ» (НТУ
«Дніпровська
політехніка»), наукова
тема «Проблеми
правового режиму
об’єктів
природоресурсних,
господарських та
гірничих відносин»
(номер теми ЮР-22),
2017-2019 р.р.


Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
Програмні
результати
навчання ОП

РН6 Оцінювати
недоліки і переваги
аргументів,
аналізуючи відому
проблему

РН5 Давати
короткий висновок
щодо окремих
фактичних

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

Б 05 Теорія держави
та права

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 09 Порівняльне
правознавство

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 05 Теорія держави
та права

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

обставин (даних) з
достатньою
обґрунтованістю

мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.
З2 Цивілізаційні
процеси в
українському
суспільстві

Лекційні та семінарські
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, панельні
дискусії

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий модульний
контроль

Б 06 Конституційне
право та
конституційний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

РН16
Демонструвати
вміння
користуватися
комп’ютерними
програмами,
необхідними у
професійній
діяльності

Б 03 Інформаційне
забезпечення
правничої діяльності

Методи практичної роботи
Усні опитування, захист
(практичні заняття);
робіт. Підсумковий
пояснювально-ілюстративні, контроль
демонстрування, запитаннябесіда; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, презентація
власних результатів.

РН15 Вільно
використовувати
для професійної
діяльності
доступні
інформаційні
технології і бази
даних

Б 03 Інформаційне
забезпечення
правничої діяльності

Методи практичної роботи
Усні опитування, захист
(практичні заняття);
робіт. Підсумковий
пояснювально-ілюстративні, контроль
демонстрування, запитаннябесіда; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, презентація
власних результатів.

Ф 19 Криміналістика

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 10 Фінансове право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 09 Право
Європейського Союзу

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 09 Порівняльне
правознавство

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 06 Конституційне
право та
конституційний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 05 Теорія держави
та права

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

РН18 Виявляти
знання і розуміння
основних сучасних
правових доктрин,
цінностей та
принципів
функціонування
національної
правової системи

мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.
Б 02 Історія держави
та права України

РН13 Пояснювати
характер певних
подій та процесів з
розумінням
професійного та
суспільного
контексту

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий модульний
контроль

Б 07 Основи
Методи теоретичного
римського приватного дослідження; лекційні
права
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

П 01 Перша юридична Метод конкретної ситуації,
практика
аналіз ситуацій, метод
діалогового спілкування,
проблемно-пошукові
методи, метод занурення

Усні опитування, письмовий
(звіт).Підсумковий контроль

Ф 06 Міжнародне
право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 07 Міжнародне
приватне право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 09 Право
Європейського Союзу

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 06 Конституційне
право та
конституційний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 05 Теорія держави
та права

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 01 Історія держави
та права зарубіжних
країн

Лекційні та семінарські
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, панельні
дискусії.

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий модульний
контроль

Б 10 Цивільне право
(загальна частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

РН1 Визначати
переконливість
аргументів у
процесі оцінки
заздалегідь
невідомих умов та
обставин

РН2 Здійснювати
аналіз суспільних
процесів у
контексті
аналізованої
проблеми і
демонструвати
власне бачення
шляхів її
розв’язання

Б 04 Соціологія та
основи гендерної
політики

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 02 Історія держави
та права України

Лекційні та семінарські
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, панельні
дискусії.

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий модульний
контроль

Ф 01 Освітнє право

Метод евристичних питань; Усний контроль, тестовий
Пояснювальноконтроль, практична
ілюстративний метод;
перевірка
Діалогового спілкування;
Частково-пошуковий метод.

З6 Цивільна безпека

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; практичні заняття,
індивідуальна й самостійна
робота; робота в мережі
Internet, презентування
власних проектів.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 09 Порівняльне
правознавство

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

З5 Ціннісні
компетенції фахівця

Словесні методи навчання:
пояснення та евристична
бесіда.
Наочні методи навчання:
демонстрація та ілюстрація.

усна (усна презентація),
письмова (контрольна
робота)

З4 Фізична культура і
спорт

Метод діалогового
спілкування,
метод інтерактивного
навчання, метод
демонстрації

контрольні нормативи,
демонстрація фізичних
навичок, тестові завдання

Б 04 Соціологія та
основи гендерної
політики

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 07 Основи
Лекційні та семінарські
римського приватного заняття; індивідуальна й
права
самостійна робота; робота в
мережі Internet, панельні
дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 01 Історія держави
та права зарубіжних
країн

Лекційні та семінарські
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, панельні
дискусії

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий модульний
контроль

Б 02 Історія держави
та права України

Лекційні та семінарські
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, панельні
дискусії

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий модульний
контроль

Б 04 Соціологія та
основи гендерної
політики

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 08 Логіка

РН3 Проводити
збір та
інтегрований
аналіз матеріалів з
різних джерел

проектів, дискусії.
Словесні (лекції), наочні (з
демонстрацією
презентаційних
відеоматеріалів), письмові
(виконання самостійної
роботи), проблемноорієнтовного навчання

Письмовий (поточне
тестування, оцінювання
самостійної роботи, усний
(проведення на заняттях
захисту виконаних робіт,
виступ на практичних
заняттях або розв’язання
задач), підсумкове –
тестування (диф.залік)

З2 Цивілізаційні
процеси в
українському
суспільстві

Лекційні та семінарські
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, панельні
дискусії.

Поточні опитування,
тестовий контроль.
Підсумковий модульний
контроль

Б 05 Теорія держави
та права

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 08 Адміністративне
право та
адміністративний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 06 Конституційне
право та
конституційний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 09 Порівняльне
правознавство

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

З5 Ціннісні
компетенції фахівця

Словесні методи навчання:
пояснення та евристична
бесіда.
Наочні методи навчання:
демонстрація та ілюстрація

усна (усна презентація),
письмова (контрольна
робота)

З5 Ціннісні
компетенції фахівця

Словесні методи навчання:
пояснення та евристична
бесіда.
Наочні методи навчання:
демонстрація та ілюстрація.

усна (усна презентація),
письмова (контрольна
робота)

Б 10 Цивільне право
(загальна частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Ф 11 Цивільне право
(особлива частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Б 13 Екологічне право

Метод евристичних питань;
Пояснювальноілюстративний метод;

Усний контроль, тестовий
контроль, практична
перевірка

Діалогового спілкування;
Частково-пошуковий метод.

РН4 Формулювати
власні
обґрунтовані
судження на основі
аналізу відомої
проблеми

РН11 Володіти
базовими
навичками
риторики

Ф 12 Курсова робота з
цивільного права

Методи теоретичного
дослідження; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, дискусії

Усна презентація.
Підсумковий контроль

Б14 Курсова робота з
кримінального права

Методи теоретичного
дослідження; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, дискусії

Усна презентація.
Підсумковий контроль

Б 11 Кримінальне
право (загальна
частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 14 Кримінальне
право (особлива
частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 09 Право
Європейського Союзу

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

З5 Ціннісні
компетенції фахівця

Словесні методи навчання:
пояснення та евристична
бесіда.
Наочні методи навчання:
демонстрація та ілюстрація.

усна (усна презентація),
письмова (контрольна
робота)

Б 08 Логіка

Словесні (лекції), наочні (з
демонстрацією
презентаційних
відеоматеріалів), письмові
(виконання самостійної
роботи), проблемноорієнтовного навчання

Письмовий (поточне
тестування, оцінювання
самостійної роботи, усний
(проведення на заняттях
захисту виконаних робіт,
виступ на практичних
заняттях або розв’язання
задач), підсумкове –
тестування (диф.залік)

Б 12 Риторика

Словесні (лекції), наочні (з
демонстрацією
презентаційних
відеоматеріалів), письмові
(виконання самостійної
роботи), проблемноорієнтовного навчання

Письмовий (поточне
тестування, оцінювання
самостійної роботи, усний
(проведення на заняттях
захисту виконаних робіт,
виступ на практичних
заняттях або розв’язання
задач), підсумкове –
тестування (диф.залік)

Б 12 Риторика

Словесні (лекції), наочні (з
демонстрацією
презентаційних
відеоматеріалів), письмові
(виконання самостійної
роботи), проблемноорієнтовного навчання

Письмовий (поточне
тестування, оцінювання
самостійної роботи, усний
(проведення на заняттях
захисту виконаних робіт,
виступ на практичних
заняттях або розв’язання
задач), підсумкове –
тестування (диф.залік)

З1 Українська мова

Пояснювальноілюстративний метод.
Репродуктивний метод.
Метод проблемного
викладення. Частково-

Усно (усне опитування),
письмовий звіт.

пошуковий, або
евристичний метод.
Дослідницький метод.
РН20 Пояснювати
природу та зміст
основних правових
явищ і процесів

РН22 Готувати
проекти необхідних
актів
застосування
права відповідно до
правового висновку
зробленого у різних
правових ситуаціях

Ф 05 Право
соціального
забезпечення

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 04 Трудове право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 07 Міжнародне
приватне право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 13 Екологічне право

Методи теоретичного
дослідження. Виступпрезентація,

Усний контроль, тестовий
контроль, практична
перевірка

Ф17 Господарське
право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

П 02 Друга юридична
практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування,
вирішення практичних
задач. Підсумковий
контроль

Ф 06 Міжнародне
право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 10 Фінансове право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 18 Господарське
процесуальне право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Ф 16 Кримінальний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

РН17 Працювати в
групі, формуючи
власний внесок у
виконання завдань
групи

Ф 11 Цивільне право
(особлива частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Ф 04 Трудове право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

П 03 Третя юридична
практика

Метод конкретної ситуації,
Усні опитування, письмовий
аналіз ситуацій, проблемно- (звіт). Підсумковий
пошукові методи, метод
контроль
занурення

Ф 14 Кримінальне
право (особлива
частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 15 Адміністративна
відповідальність

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 13 Цивільний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 13 Екологічне право

Репродуктивний метод.
Презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Підсумкове тестування та
виконання практичного
завдання

П 03 Третя юридична
практика

Метод конкретної ситуації,
аналіз ситуацій, метод
діалогового спілкування,
проблемно-пошукові
методи, метод занурення

Усні опитування, письмовий
(звіт). Підсумковий
контроль

П 01 Перша юридична Метод конкретної ситуації,
практика
аналіз ситуацій, метод
діалогового спілкування,
проблемно-пошукові
методи, метод занурення

Усні опитування, письмовий
(звіт). Підсумковий
контроль

Ф 01 Освітнє право

Інтерактивні методи
Підсумкове тестування та
навчання (пошук
виконання практичного
інформації, коло ідей тощо). завдання
Виступ-презентація,
«мікрофон», «навчаючи,
вчуся», робота в малих
групах

Ф 02 Організація
судових та
правоохоронних
органів

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 19 Криміналістика

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 03 Клінічна
юридична практика

РН23 Надавати
консультації щодо
можливих способів
захисту прав та
інтересів клієнтів
у різних правових
ситуаціях

РН21
Застосовувати
набуті знання у
різних правових
ситуаціях,
виокремлювати
юридично значущі
факти і
формувати
обґрунтовані
правові висновки

самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.
Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування,
вирішення практичних
задач. Підсумковий
контроль

З4 Фізична культура і
спорт

Метод діалогового
спілкування, командні ігри,
метод інтерактивного
навчання, метод
демонстрації, ігровий метод

контрольні нормативи,
демонстрація фізичних
навичок, тестові завдання

П 02 Друга юридична
практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, вирішення
практичних задач.
Підсумковий контроль

Ф 03 Клінічна
юридична практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.
Проблемно-пошукові
методи.

Усні опитування,
вирішення практичних
задач. Підсумковий
контроль

Ф 02 Організація
судових та
правоохоронних
органів

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

П 03 Третя юридична
практика

Метод конкретної ситуації,
аналіз ситуацій, метод
діалогового спілкування,
проблемно-пошукові
методи, метод занурення

Усні опитування, письмовий
(звіт). Підсумковий
контроль

П 01 Перша юридична Метод конкретної ситуації,
практика
аналіз ситуацій, метод
діалогового спілкування,
проблемно-пошукові
методи, метод занурення

Усні опитування, письмовий
(звіт). Підсумковий
контроль

П 02 Друга юридична
практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування,
вирішення практичних
задач. Підсумковий
контроль

Ф 15 Адміністративна
відповідальність

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 13 Цивільний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 16 Кримінальний
процес

Методи теоретичного
дослідження; бліцопитування та виконання
завдань під час лекційних
занять; виконання
практичних завдань на
семінарських заняттях;
індивідуальна й самостійна
робота; робота в мережі
Internet, презентація
власних проектів, робота в
малих групах, метод
діалогового спілкування
Методи теоретичного
дослідження; бліцопитування та виконання
завдань під час лекційних
занять; виконання
практичних завдань на
семінарських заняттях;
індивідуальна й самостійна
робота; робота в мережі
Internet, презентація
власних проектів, робота в
малих групах, метод
діалогового спілкування

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 05 Право
соціального
забезпечення

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 04 Трудове право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 10 Цивільне право
(загальна частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Б 13 Екологічне право

Інтерактивні методи
Усний контроль, тестовий
навчання (пошук
контроль, практична
інформації, коло ідей тощо). перевірка
Виступ-презентація,
«мікрофон», «навчаючи,
вчуся», робота в малих
групах

Ф 11 Цивільне право
(особлива частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Ф 14 Кримінальне
право (особлива
частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 11 Кримінальне
право (загальна
частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 18 Господарське
процесуальне право

РН19
Демонструвати
необхідні знання та
розуміння
сутності та
змісту основних
правових
інститутів і норм
фундаментальних
галузей права

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Ф 08 Адміністративне
право та
адміністративний
процес

РН14 Належно
використовувати
статистичну
інформацію,
отриману з
першоджерел та
вторинних джерел
для своєї
професійної
діяльності

РН7 Складати та
узгоджувати план
власного

презентування власних
проектів, панельні дискусії.
Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф17 Господарське
право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 08 Адміністративне
право та
адміністративний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 10 Фінансове право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 03 Клінічна
юридична практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.
Проблемно-пошукові
методи.

Усні опитування, тестовий
контроль, вирішення
практичних задач.
Підсумковий контроль

Ф 16 Кримінальний
процес

Методи теоретичного
дослідження; бліцопитування та виконання
завдань під час лекційних
занять; виконання
практичних завдань на
семінарських заняттях;
індивідуальна й самостійна
робота; робота в мережі
Internet

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 18 Господарське
процесуальне право

Методи теоретичного
дослідження; бліцопитування та виконання
завдань під час лекційних
занять; виконання
практичних завдань на
семінарських заняттях;
індивідуальна й самостійна
робота; робота в мережі
Internet, презентація
власних проектів, робота в
малих групах, метод
діалогового спілкування

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 13 Цивільний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 12 Курсова робота з
цивільного права

Методи теоретичного
дослідження; робота в
мережі Internet,

Усна презентація.
Підсумковий контроль.

дослідження і
самостійно
збирати
матеріали за
визначеними
джерелами

РН10 Вільно
спілкуватися
державною та
іноземною мовами
як усно, так і
письмово,
правильно
вживаючи
правничу
термінологію

Б14 Курсова робота з
кримінального права

презентування власних
проектів, дискусії.
Методи теоретичного
дослідження; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, дискусії.

Усна презентація.
Підсумковий контроль.

Ф 03 Клінічна
юридична практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль, вирішення
практичних задач.
Підсумковий контроль

П 02 Друга юридична
практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, вирішення
практичних задач.
Підсумковий контроль

П 01 Перша юридична Метод конкретної ситуації,
практика
аналіз ситуацій, метод
діалогового спілкування,
проблемно-пошукові
методи, метод занурення

Усні опитування, письмовий
(звіт). Підсумковий
контроль

П 03 Третя юридична
практика

Метод конкретної ситуації,
аналіз ситуацій, метод
діалогового спілкування,
проблемно-пошукові
методи, метод занурення

Усні опитування, письмовий
(звіт). Підсумковий
контроль

З3 Іноземна мова
професійного
спрямування
(англійська/німецька/
французька)

Комунікативний - навчання
комунікації у процесі самої
комунікації з
використанням автентичних
матеріалів, тобто таких, які
реально використовуються
носіями мови; вправи та
завдання комунікативно
виправдані дефіцитом
інформації, вибором та
реакцією (information gap,
choice, feedback).
Студенти набувають
комунікативної компетенції
– здатності користуватись
мовою залежно від
конкретної ситуації.
Інтерактивний - вирішення
комунікативно –
пізнавальних задач
засобами іншомовного
спілкування через а)
взаємодію викладача і
студента в процесі
спілкування; б) навчання з
метою вирішення
лінгвістичних і
комунікативних завдань.
Інтерактивна діяльність
включає організацію і
розвиток діалогічного
мовлення, спрямованих на
взаєморозуміння,
взаємодію, вирішення
проблем, важливих для
кожного із учасників
навчального процесу.
Інтерактивні методи
аудиторного, дистанційного
й он-лайн навчання: парні
та групові, з використанням
соціальних мереж,
мобільних і планшетних
пристроїв, ігрові технології,

усна (усне опитування),
письмова (письмова
презентація), письмова
(контрольна робота)

презентації студентів;
інтерактивна взаємодія в
чаті тощо; метод проектів
(the method of project), кейси
(case studies), ІКТ
(інформаційнокомунікаційні технології),
мозковий штурм
(brainstorming), рольовий
метод (the roleplaying
method), велике читання
(extensive reading),
асоціативний метод
навчання (the
associative method), спільне
навчання (training in
collaboration or cooperative
learning), метод когнітивної
лінгвістики (the method of
contrastive linguistic),
дискусії (discussions),
читання головоломок
(jigsaw reading), метод
театралізації (the method of
theatre production), круглий
стіл (round table),
експертний огляд (peer
review), метод перекладу
граматики (the grammartranslation method), метод
читання (the method of
reading), аудіомовний метод
(the audio–lingual method)

РН9 Самостійно
визначати ті
обставини, у
з’ясуванні яких
потрібна допомога,
і діяти відповідно
до отриманих
рекомендацій

РН24 Визначати
сукупність
принципів і норм,
що встановлюють
реалізацію та
захист особистих
немайнових прав
людини

З1 Українська мова

Пояснювальноілюстративний метод.
Репродуктивний метод.
Метод проблемного
викладення. Частковопошуковий, або
евристичний метод.
Дослідницький метод

усна (усне опитування),
письмова (письмова
презентація), письмова
(контрольна робота)

Ф 19 Криміналістика

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet, написання
есе, презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 03 Клінічна
юридична практика

Методи теоретичного
дослідження; практичні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування,
вирішення практичних
задач. Підсумковий
контроль

Ф 12 Курсова робота з
цивільного права

Методи теоретичного
дослідження; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, дискусії.

Усна презентація.
Підсумковий контроль

Ф 05 Право
соціального
забезпечення

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

Б 10 Цивільне право
(загальна частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування,
оцінювання індивідуального
завдання, поточний
тестовий контроль.
Підсумковий контроль

РН8
Використовувати
різноманітні
інформаційні
джерела для
повного та
всебічного
встановлення
певних обставин

РН12 Доносити до
респондента
матеріал з певної
проблематики
доступно і
зрозуміло

Ф 07 Міжнародне
приватне право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б14 Курсова робота з
кримінального права

Методи теоретичного
дослідження; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, дискусії.

Усна презентація.
Підсумковий контроль.

Ф 04 Трудове право

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 11 Кримінальне
право (загальна
частина)

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 16 Кримінальний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 07 Основи
Методи теоретичного
римського приватного дослідження; лекційні
права
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Ф 13 Цивільний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 05 Теорія держави
та права

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 06 Конституційне
право та
конституційний
процес

Методи теоретичного
дослідження; лекційні
заняття; індивідуальна й
самостійна робота; робота в
мережі Internet,
презентування власних
проектів, панельні дискусії.

Усні опитування, тестовий
контроль. Підсумковий
контроль

Б 12 Риторика

Словесні (лекції), наочні (з
демонстрацією
презентаційних
відеоматеріалів), письмові
(виконання самостійної
роботи), проблемноорієнтовного навчання

Письмовий (поточне
тестування, оцінювання
самостійної роботи, усний
(проведення на заняттях
захисту виконаних робіт,
виступ на практичних
заняттях або розв’язання
задач),
підсумкове –тестування
(диф.залік)

З1 Українська мова

Українська мова Метод
історичного аналізу мовних
одиниць,
експериментальний метод
(розробка теорії реалізації
наукових досліджень),
порівняльний метод, метод
використання технічних
засобів навчання, практичні
(вправи, завдання), метод
наукового спостереження,
самостійна робота вхідне
опитування, усне
опитування, письмове
опитування, індивідуальне
опитування, тестування,
взаємооцінювання
самооцінювання,
модульний контроль,
комплексна контрольна
робота, іспит

вхідне опитування, усне
опитування, письмове
опитування, індивідуальне
опитування, тестування,
взаємооцінювання
самооцінювання,
модульний контроль,
комплексна контрольна
робота, іспит

З3 Іноземна мова
професійного
спрямування
(англійська/німецька/
французька)

Практичні методи навчання Усні опитування, тестовий
(практичні заняття;
контроль. Підсумковий
індивідуальна й самостійна контроль
робота); комунікативний
метод з використанням
автентичних матеріалів
(вправи та завдання
комунікативно виправдані
дефіцитом інформації,
вибором та реакцією
(information gap, choice,
feedback); інтерактивні
методи аудиторного,
дистанційного й он-лайн
навчання: парні та групові, з
використанням соціальних
мереж, мобільних і
планшетних пристроїв,
ігрові технології, презентації
студентів; інтерактивна
взаємодія в чаті тощо; метод
проектів (the method of
project), кейси (case studies),
мозковий штурм
(brainstorming), рольовий
метод (the roleplaying
method), велике читання
(extensive reading),
асоціативний метод
навчання (the associative
method), спільне навчання
(training in collaboration or
cooperative learning),
дискусії (discussions),
читання головоломок
(jigsaw reading), метод
театралізації (the method of
theatre production), круглий
стіл (round table),
експертний огляд (peer
review), метод читання (the
method of reading),
писемного мовлення,
аудіомовний метод (the
audio–lingual method)

