
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара

Освітня програма 23563 Міжнародний туризм

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 242 Туризм

 
 

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

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 111

Повна назва ЗВО Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ЗВО 02066747

ПІБ керівника ЗВО Оковитий Сергій Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.dnu.dp.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/111

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23563

Назва ОП Міжнародний туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 Туризм

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, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра туристичного бізнесу та гостинності

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

Кафедра географії, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту, 
кафедра економіки та управління національним господарством, кафедра 
цивільного, трудового та господарського права, кафедра кафедри 
фізичного виховання та спорту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, навчальний корпус ДНУ №5

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 42607

ПІБ гаранта ОП Жиленко Катерина Миколаївна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри туристичного бізнесу та гостинності

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

zhilenkok@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-593-10-04

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В ДНУ підготовка бакалаврів за напрямом підготовки (спеціальністю) «Туризм» ведеться з 2012 р. Освітня програма 
«Міжнародний туризм» зі спеціальності 242 Туризм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти затверджена 
вченою радою ДНУ (протокол № 6 від 21.12.2017 р. – перша редакція) та введена в дію з 01.09.2018 р. При розробці 
освітньої програма (ОП) «Міжнародний туризм» враховані вимоги Стандарту вищої освіти зі спеціальності 242 
«Туризм», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1068.  У 2018/2019 н.р. 
здійснено перший набір. Відбулося чотири редакції даної ОП.  
ОП розроблена відповідно до сучасних вимог ринку праці (враховані рекомендації стейг-холдерів, результати 
щорічного анкетування студентів). Було враховано глобальні мейстрими функціонування міжнародної економіки й 
світового ринку туристичних послуг. При оновлені ОП трансформувалася  і її мета. ОП має на меті підготовку 
фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність у сфері міжнародного туризму та вирішувати багаторівневі 
управлінські задачі з використанням сучасних технологій та креативного мислення, забезпечувати високу якість 
туристичного обслуговування, в тому числі у корпоративному сегменті. 
Перший набір студентів за (ОП) «Міжнародний туризм» відбувся у 2018 році. В умовах глобалізації економічних 
процесів міжнародна складова в туризмі набуває гострої актуальності. Підготовка бакалаврів до 2019 року 
здійснювалась випусковою кафедрою (кафедрою менеджменту та туристичного бізнесу факультету міжнародної 
економіки) в ДНУ за двома ОП: «Туристичний бізнес» та «Міжнародний туризм». В результаті реструктуризації 
02.09.2019 р. було створено кафедру туристичного бізнесу та гостинності на факультеті економіки 
(https://www.dnu.dp.ua/view/kafedra_menedzhmentu_i_turystychnogo_biznesu), яка стала випусковою. При роботі 
над ОП «Міжнародний туризм» до складу робочої групи ввійшли викладачі кафедри туристичного бізнесу та 
гостинності факультету економіки ДНУ та здобувачка вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм (Жиленко К.М., д-р 
екон. наук, доцент, зав. кафедри туристичного бізнесу та гостинності; Редько В.Є., канд. екон. наук, доцент, доцент 
кафедри туристичного бізнесу та гостинності; Гапоненко С.О., асистент, кафедри туристичного бізнесу та 
гостинності; Ужва Олеся Вадимівна, здобувач вищої освіти групи ВТ-18-1, ОП «Міжнародний туризм», спеціальність 
242 Туризм, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). 
 В 2021 році було припинено набір студентів на ОП «Туристичний бізнес», враховуючи низький рівень запиту у 
сучасних абітурієнтів щодо навчання за даною ОП та рекомендацій стейкхолдерів. 
Враховуючи рекомендації стейкхолдерів щодо підвищення рівня підготовки студентів та сучасні вимоги ринку 
праці, в структурі ОП були враховані можливості підготовки здобувачів на базі молодшого спеціаліста з терміном 
навчання 2 роки 10 місяців (180 кредитів). Здобувачі  2019-2020 років набору, що вже навчалися за ОП 
«Туристичний бізнес», в результаті анонімного анкетування, також виявили бажання бути переведеними на 
навчання за ОП «Міжнародний туризм». Переведення студентів з однієї програми навчання на іншу успішно 
реалізовано. Перший випуск бакалаврів з туризму за ОП «Міжнародний туризм» відбудеться 30.06.2022 р. 
 
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 ОД

1 курс 2021 - 2022 7 7 0

2 курс 2020 - 2021 10 10 0

3 курс 2019 - 2020 32 32 2

4 курс 2018 - 2019 25 25 2

 
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 23562 Туристичний бізнес
23563 Міжнародний туризм
51680 Туризм
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другий (магістерський) рівень 6450 географія рекреації та туризму
23617 Міжнародний туристичний бізнес
23618 Туризм
35969 Туристичні послуги та гостинність

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 191620 48813

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

191620 48813

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 2366 31

 
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

Освітня програма b_2021_242.pdf QGeBOOcczSUFvHo7+q9avq/0bQz0h1os6rd7Dz5HKJA=

Освітня програма b_2020_242.pdf sdJz4QwswT8UDcQwetyg0xPW+6uTPVw43TkM9c0zEo
0=

Освітня програма b_2018_2019_242.pdf YOehpM3+2+kFepw+WxsmimVG9+3lozgqZJuejEmPEr
w=

Навчальний план за ОП NP_b_242_2021.pdf U5aLovVaLx6PsdlvbaWLbB/162Bm3WkVQ+rZEhIBdZs
=

Навчальний план за ОП NP_b_242_021_pr.pdf mzM2fbeSpQL/VbZ+eLFZia4+SAvvK0rdR35JjU1f5YA=

Навчальний план за ОП NB_b_242_2020.pdf lh9t2bc91kQCNlSXKLthGD3YQiO6nOOGVExqtStTWXg=

Навчальний план за ОП NP_b_242_2019.pdf cpJxMls/+b/rs6MPn0AGIhjqarBeMHkvtiTEoj6fQIw=

Навчальний план за ОП NP_b_242_2018.pdf erraGgkq3ioyfa5rpuLgJs2aLQELPivtZPVCGCOCgmU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія відгук 2021.pdf kOIdZkG6TIWXm/ydJqUO/N38iCDiTtsBaAKBjYVNAfw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія відгук_2021_2.pdf iB4+M6VRHIA3rQc9f7oKCjLF8bsOMaPP4aTaHxcJ6s4=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП «Міжнародний туризм» 2021 р. сфокусовані на векторах щодо підготовки фахівців, здатних здійснювати 
професійну діяльність у сфері міжнародного туризму та вирішувати багаторівневі управлінські задачі з 
використанням сучасних технологій та креативного мислення, забезпечувати високу якість туристичного 
обслуговування, в тому числі у корпоративному сегменті. Цілі освітньої програми корелюють з сучасним запитом 
ринку праці.
Особливості ОП обґрунтовані специфікою регіонального ресурсного потенціалу Дніпропетровської області. Потужна 
індустріально-промислова та фінансова складова в структурі народного господарства регіону формує попит на 
туристичні послуги, обумовлені організацією міжнародних ділових подорожей, наукових конференцій, форумів, 
конгресів, ярмарок, виставок. Для забезпечення такого попиту, роботодавці потребують висококваліфікованих 
фахівців, що володіють інноваційними та комунікативними технологіями з організації й провадження сучасних 
методик організації міжнародного туризму: вільно володіють іноземними мовами, здатні реалізувати сучасну базу 
знань щодо правил міжнародної комунікації, інноваційних технологій організації МІСЕ-туризму, обізнані в 
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географії, економіці, маркетингу й менеджменті міжнародного туризму. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія університету відображена в Стратегії розвитку Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
на 2019-2025 роки http://www.dnu.dp.ua/view/statut_universitetu 
ОП «Міжнародний туризм» передбачає підготовку конкурентноспроможного фахівця з високим рівнем 
професійних компетентностей, які відповідають місії та стратегії ЗВО: поєднують у собі професійні знання, ділові 
якості, здатність вирішувати проблеми туристичної галузі, здатність працювати у міжнародному середовищі на 
основі поваги до різноманітності та мультикультурності, громадянської свідомості, через реалізацію потреб в 
розвитку її освітнього та професійного потенціалу, що вичерпно реалізує цілі Стратегії розвитку Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара на 2019-2025 роки, й відповідає Перспективному плану розвитку 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на 2019-2025 роки  
http://www.dnu.dp.ua/view/statut_universitetu.

 

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

При розробці та удосконаленні цілей ОП 2021 року були враховані пропозиції здобувачів вищої освіти, інтереси яких 
визначені за результатами розширеного засідання групи забезпечення спеціальності 242 Туризм та на Вченій раді 
факультету економіки, в роботі якої активно задіяна студентська спільнота. За пропозиціями здобувачів вищої 
освіти була посилена професійна підготовка за вектором застосування сучасних технологій. Зокрема, в освітньому 
процесі застосовується програмний продукт міжнародної системи бронювань Amadeus.

- роботодавці

В ОП окрема увага приділена роботі з потенційними роботодавцями: ТОВ «Астра Тревел», туристичної агенції «Tez 
Tour», Дніпропетровської торгово-промислової палати, туроператора «Anex Tour», керівниками ФОП Комарова 
О.В., ФОП «Бізнес Візит». При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП забезпечено посилення 
напрям підготовки щодо креативного мислення та забезпечення високої якості обслуговування у корпоративному 
сегменті туристичного бізнесу. В процесі обговорення з  роботодавцями було запропоновано звернути увагу на 
формуванні результатів навчання спрямованих на застосовуванні навички організації міжнародного МІСЕ туризму. 
Що було реалізовано при формуванні концепції унікальності ОП (РН 24 «Застосовувати навички організації 
міжнародного МІСЕ туризму») й забезпечення його ОК 2.22 «МІСЕ – туризм». Що, в свою чергу, сприятиме 
досягненню цілей ОП. Сформований та реалізований концепт унікальності ОП корелює з особливістю туристичного 
потенціалу регіону та дозволяє підвищити рівень конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

- академічна спільнота

В процесі проходження підвищення кваліфікації на кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних 
студій та туризму Університету митної справи та фінансів (УМСФ) з викладачами кафедри, яка є випусковою за ОП 
«Туризм» відбулося обговорення питань щодо напрямів удостконалення та трансформації структури ОП. 
Унікальність ОП сформована введенням двох додаткових результатів навчаннях (РН 23. Розуміти та реалізовувати 
бізнес-процеси в міжнародному туризмі; РН 24. Застосовувати навички організації міжнародного МІСЕ туризму). 

- інші стейкхолдери

Будь-які зацікавлені сторони можуть висловлювати свою думку щодо змісту ОП та вносити пропозиції щодо її 
удосконалення, брати участь в обговорення проєкту змін ОП. Відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (зі змінами) 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/2021_poloz_osvit_proces_27_10.pdf   та Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДНУ імені Олеся Гончара 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Yakist'_osvity_DNU_2020.pdf.
Пропозиції від інших стейкхолдерів не надходили.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Програмні результати навчання за ОП враховують сучасні тенденції ринку праці, перспективи розвитку галузі сфери 
обслуговування та спрямовані на розвиток ділового туризму. Аналіз сучаних науково-практичних публікацій, 
обговорення зі стейкхолдерами; аналіз тенденції ринку праці на сайтах: https://www.work.ua/jobs-
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80+%D0%B7+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B
8%D0%B7%D0%BC%D1%83/; https://cci.dp.ua/; використання результатів дискусійних секцій, організованих на 
форумах з туризму та гостинності «DniproExpo’2020», «DniproExpo’2021», присвячених питанням розвитку та 
напрямам удосконалення туристичного сервісу в регіоні та світі, ефективності бізнесу й клієнтоорієнтованості, що 
знайшло відображення в цілях ОП та дозволили сформувати програмні результати навчання ОП шляхом введення 
відповідних освітніх компонент професійного блоку.  
Тенденції розвитку спеціальності відображені в щорічному оновленні робочих навчальних програм дисциплін ОП, 
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що забезпечують досягнення програмних результатів навчання.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Унікальність ОП вибудовувалась, виключно, виходячи з врахування галузевого та регіонального контексту. 
Реалізація цілей та результатів навчання за ОП вимагає інтегрованих знань і навичок із функціонування усіх 
суб’єктів підприємництва сфери обслуговування.
Галузевий контекст врахований в цілях і результатах навчання за ОП і реалізований включенням до її структури 
освітніх компонент «Туроперейтинг», «МІСЕ – туризм», «Технології гостинності», «Організація туристичних 
подорожей», «Спеціалізований туризм» й практичній підготовці. Проходження здобувачами освіти практичної 
підготовки відбувається на підприємствах туристичної індустрії Дніпропетровської області на основі довгострокових 
й короткострокових угод. На підприємствах здобувачі можуть застосувати знання й уміння, які дозволять їм 
ефективно працювати, враховуючи особливості туристичного ринку регіону. Кафедра туристичного бізнесу та 
гостинності є одним із учасників Програми розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2022 роки, 
продовженної терміном її дії до 2025 року (https://adm.dp.gov.ua/npas/pro-pogodzhennya-proyektu-zmin-do-programi-
rozvitku-turizmu-u-dnipropetrovskij-oblasti-na-2014-2022-roki-ta-prodovzhennya-terminu-yiyi-diyi-do-2025-roku). 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При оновленні ОП «Міжнародний туризм» робоча група взяла до уваги досвід розробки аналогічної освітньої 
програми Київським національним торговельно-економічним університетом, зокрема, застосувала підхід щодо 
вирішення складних професійних завдань. Ознайомившись з ОП «Туризм» Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, робоча група прийняла рішення оновити зміст ОП таким чином, 
щоб забезпечувати результат навчання РН 23 Розуміти та реалізовувати бізнес-процеси в міжнародному туризмі. В 
результаті був введений ОК 2.13 «Міждисциплінарний курсовий проект».
Було проаналізовано ОП зі спеціальності 242 Туризм таких закладів: Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, Національного університету «Львівська Політехніка», Turiba University (Латвія), Університету Св. 
Кирила і Мефодія в Трнаве (Словакія), Економічного університету (Болгарія), Університету туризму і екології 
(Польща). В результаті удосконалено РН 24 відповідно до регіоноцентрованого вектору розвитку туризму. РН 24 
забезпечує застосовування навичок організації міжнародного МІСЕ туризму. Формування даного результату 
забезпечується введенням в ОП 2021 ОК 2.22 «МІСЕ – туризм». 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Досягнення результатів навчання, передбачених стандартом вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм 
(затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1068), обумовлено переліком 
обов’язкових компонентів, що формують ОП та дозволяють отримати теоретичні й практичні знання та навички для 
здійснення професійної діяльності. Окрім стандартних ПРН, в редакції ОП 2021 року забезпечується досягнення 
ПРН, визначених ЗВО (РН 23. Розуміти та реалізовувати бізнес-процеси в міжнародному туризмі; РН 24. 
Застосовувати навички організації міжнародного МІСЕ туризму). 

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 зі спеціальності 242 Туризм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти затверджений 
наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1068.

2. Структура та зміст освітньої програми

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
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Предметна область сформованої та представленої ОП має обгрунтовану стандартом структуру та  відповідає 
спеціальності. Освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в 
сукупності забезпечують реалізацію заявлених цілей та програмних результатів навчання.
ОП спрямована на формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної 
діяльності у сфері рекреації і туризму.  
Предметна область містить знання з географії та історії туризму, туристичного краєзнавства і країнознавства, 
рекреалогії, організації туризму та екскурсійної діяльності, транспортного обслуговування, інформаційних систем і 
технологій в туризмі, економіки туризму, туроперейтингу, менеджменту та маркетингу туризму, правового 
регулювання та безпеки  туристичної діяльності.
Зміст ОП передбачає використання наступних методів: загально- та спеціальнонаукові методи: географічні, 
економічні, соціологічні, психологічні, інформаційні, методи туристичного обслуговування (технологічно-
виробничі, інтерактивні, сервісні).
Об’єкт вивчення, цілі, теоретичний зміст предметної області, методи, методики та технології, інструменти та 
обладнання для спеціальності «Туризм» описано на основі Стандарту вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1068, введеного в дію з 2018/2019 
навчального року, і були повністю враховані під час розробки ОП.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти за ОП «Міжнародний туризм» 
забезпечується шляхом складання індивідуального навчального плану здобувача з урахуванням вимог, 
передбачених  Положенням про організацію освітнього процесу в ДНУ 
(https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/2021_poloz_osvit_proces_27_10.pdf ), Положенням про порядок 
обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара (https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_vybirkovi_dyscypliny_2021(1).pdf). Положенням 
про академічну мобільність учасників освітнього процесу Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара (https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_pro_akadem_mobil'nist'_21_01_2021.pdf ). 
Для набору 2020 р. перелік вибіркових ОК представлений в університетському 
(http://www.dnu.dp.ua/view/vybirkovy_dyscipliny_uvk) й факультетському 
(http://www.dnu.dp.ua/view/vybirkovy_dyscipliny_fek ) каталогах. Для набору 2021 р. перелік вибіркових ОК 
представлений в університетському (https://www.dnu.dp.ua/view/vybirkovy_dyscipliny_uvk_21_22) й 
факультетському (https://www.dnu.dp.ua/view/vybirkovy_dyscipliny_fek_21_22) каталогах.
Здобувачі вищої освіти мають можливості самостійного обрання місця практики, теми кваліфікаційної роботи, тем 
індивідуальних завдань за ОК, курсових, напрямків наукової роботи, тощо.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

З розширенням індивідуальної траєкторії здобувача у 2020 р. відбулися зміни в порядку вибору дисциплін вільного 
вибору здобувачів згідно з Положенням про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара  
http://www.dnu.dp.ua/docs/osvitnya/Polozhennya_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf.
У процесі удосконалення індивідуальної траєкторії здобувача для набору 2021 р. такий вибір здійснюється протягом 
двох перших тижнів непарного семестру поточного навчального року згідно з Положенням 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_vybirkovi_dyscypliny_2021(1).pdf.
Обсяг кожного вибіркового компонента становить 5 кредитів, а підсумковий контроль – диференційований залік. В 
ОП для набору 2021 р. дисципліни вільного вибору припадають і на 3-ий семестр навчання, і на 4-й семестр 
навчання, тому їх вибір здійснюється протягом двох перших тижнів непарного семестру поточного навчального 
року. Порядок здійснення вибору здобувачами вищої освіти такий: створення й перевірка доступу здобувачів до їх 
акаунтів через хмарний простір ДНУ системи Office 365 (365.dnu.edu.ua); ознайомлення здобувачів з процедурою та 
строками вибору, переліками вибіркових компонентів; внесення до хмарного простору ДНУ системи Office 365 УВК 
та ФВК переліків вибіркових дисциплін та створення доступу до них здобувачів; здійснення вибору дисциплін 
здобувачами; опрацювання результатів вибору дисциплін та формування навчальних груп (потоків) для вивчення 
кожної дисципліни. Кількість здобувачів у групі з вивчення вибіркової дисципліни за УВК не повинна бути меншою 
за 25 осіб, а з ФВК – 15 осіб для бакалаврів (дозволяється формування групи для вивчення вибіркової дисципліни з 
урахуванням специфіки освітньої програми у кількості не менше 10 осіб за надання відповідного обґрунтування). 
Максимальні обсяги здобувачів за кожною вибірковою дисципліною визначаються при формуванні відповідних 
переліків. Максимально можлива кількість здобувачів освіти в окремій групі для вивчення вибіркових дисциплін 
становить 30 осіб. Для окремих навчальних дисциплін УВК (мовні та творчі дисципліни) дозволяється формування 
навчальних груп з мінімальною кількістю здобувачів – 15 осіб. В окремих випадках, з урахуванням специфіки 
організації освітнього процесу, керівництвом Університету може бути встановлено індивідуальну нормативну 
чисельність здобувачів у групі. Дозволяється формування груп різних років навчання для вивчення вибіркових 
дисциплін з ФВК.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів за ОП здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  
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http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Praktichna_pidgotovka_2018.pdf 
В ОП «Міжнародний туризм» та навчальному плані для набору 2020 р. на практичну підготовку виділено: у 
третьому семестрі «Виробнича практика: виробнича» - 3 кредити, у четвертому семестрі «Виробнича практика: 
переддипломна» - 6 кредитів. На засіданні кафедри туристичного бізнесу та гостинності одностайно прийнято 
рішення щодо необхідності введення у другому семестрі ОК «Навчальна практика: ознайомлювальна» із загальною 
кількістю 3 кредити, що обґрунтовано необхідністю підсилення практичної підготовки здобувачів для кращого 
оволодіння професійними компетентностями й рекомендаціями роботодавців і здобувачів. На основі цього рішення 
внесені зміни в ОП «Міжнародний туризм» для набору 2021 р.
Зміст практики визначається наскрізною програмою практики й робочою програмою 
(http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_lessons&id=4130).  В ОП для набору 2021 р. практична підготовка 
формує такі компетентності: ЗК 02, ЗК 04, ЗК 08, ЗК 09, ЗК 14, СК 1, СК 2, СК 8, СК 15, СК 16, СК 17, СК 18  й 
забезпечує такі програмні результати: РН 01, РН 02, РН 06, РН 08, РН 09, РН 12, РН 18, РН 19 , РН 20, РН 21, РН 22, 
РН 23, РН 24.

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

Набуття соціальних навичок (softskills) передбачено ОП повною мірою. До ОК, які забезпечують належать: 
«Реалізація прав, свобод і обов’язків громадянина України», «Культура поведінки  та професійна етика в сфері 
туризму», «Сфера послуг та міжнародний туризм» «Основи наукових досліджень», «Організація екскурсійної 
діяльності», «HR технології в міжнародному туризмі». Набуття здобувачами ОП соціальних навичок відбувається 
під час роботи в науковому гуртку, участі в наукових конференціях, конкурсах студентських робіт, при проходженні 
практичної підготовки, а також завдяки застосуванню сучасних методів навчання (ситуаційні завдання, дискусії, 
ділові ігри, робота в групах тощо). Сприяють отриманню соціальних навичок освітні умови (простір бібліотеки, 
ботанічний сад, зони для спілкування у гуртожитках); можливості проявляти себе у студентському житті 
університету та факультету (суспільна, організаційна, культурна діяльність). 
Вміння працювати у команді й в невизначених динамічних умовах, планувати та управляти часом, брати на себе 
відповідальність, здатність до саморозвитку і навчання ті ін. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний сандарт зі спеціальності 242 Туризм відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно з П.9.3.1 Положення про організацію освітнього процесу в Дніпровському національному університеті імені 
Олеся Гончара https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/2021_poloz_osvit_proces_27_10.pdf  співвідношення 
обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів становить від 50% до 80%. Згідно 
з Рекомендаціями щодо формування навчальних планів для здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем набору 
2021/2022 н.р. таке співвідношення становить від 50 до 67% від загального обсягу навчального часу дисципліни. 
Цей принцип використано при формуванні навчального плану ОП. На основі загального кредитного обсягу 
освітнього компонента, визначеного в ОП, при формуванні фактичного навантаження береться до уваги графік 
освітнього процесу, тижневий бюджет навчального часу. Кредитний обсяг дисциплін та розподіл часу між 
заняттями і самостійною роботою визначається на основі експертної думки робочої групи з розробки ОП, лектора з 
дисципліни і перевіряється при погодженні ОП вченою радою факультету економіки, Радою з якості ДНУ, а також 
зовнішніми рецензентами. Здобувачі беруть участь в цьому процесі на різних етапах. Обсяг фактичного 
навантаження обговорюється зі здобувачами і може коригуватися після узгодження з викладачем ОК.

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

Дуальна освіта за освітньою програмою не передбачена

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

Правила прийому на навчання до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2021 році 
https://www.dnu.dp.ua/docs/vstup/2021/Pravyla%20pryiomu%20DNU%202021.pdf
Перелік документів, терміни подання https://www.dnu.dp.ua/view/perelik_dokymentiv_do_priomnoi_komissii 
Вступ до навчання за бакалаврською програмою:  https://www.dnu.dp.ua/view/certificates 
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правилами прийому  для навчання за ОП «Міжнародний туризм» спеціальності 242 Туризм передбачено 
необхідність отримання (сертифікатів ЗНО) П1, П2, П3: П1 - з української мови і література, П2 - іноземної мови, П3 
– з історії України або математики, або біології, або географії, або фізики, або хімії. Згідно з п. 9 Розділу VII Наказу 
МОН № 274 від 15.10.2020 р. «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році» 
конкурсний бал на основі повної середньої освіти для спеціальності 242 Туризм визначено ЗВО і становив 100 балів.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється Правилами прийому на навчання до 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2021 році  
https://www.dnu.dp.ua/docs/vstup/2021/Pravyla%20pryiomu%20DNU%202021.pdf.
Положенням про порядок переведення, відрахування, переривання навчання здобувачів вищої освіти та поновлення 
відрахованих осіб http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/ 
Polozhennia%20pro%20ponovlennia%20perevedennia%202020.pdf ,
Порядком визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_Akadem_riznycia_2017(1).pdf ,
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Akadem_mobilnist'.pdf.
Всі нормативні документи щодо питань визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, знаходяться у 
вільному доступі на сайті ДНУ у вкладках Нормативна база приймальної комісії 
http://www.dnu.dp.ua/view/normatyvna_baza і Нормативна база освітнього процесу 
http://www.dnu.dp.ua/view/normativna_baza_oisvitnyogo_processu 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За даною ОП прикладів визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ДНУ представлені в «Положенні про 
порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, отриманих у неформальній освіті»,  і розміщено у вільному доступі на сайті ДНУ 
(https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Neformal_osvita_DNU_2020.pdf)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За даною ОП таких випадків 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

Освітній процес за ОП здійснюється на основі таких форм навчання: лекції, практичні заняття, самостійна й 
індивідуальна робота, курсова й контрольна робота, практична підготовка, виконання і захист кваліфікаційної 
роботи. Форми та методи навчання й викладання на ОП відповідають Положенню про організацію освітнього 
процесу в ДНУ (зі змінами) https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/2021_poloz_osvit_proces_27_10.pdf Всі ці 
форми навчання повною мірою сприяють досягненню програмних результатів навчання за ОП. В таблиці 3 наведені 
методи навчання за кожним освітнім компонентом, які сприяють досягненню програмних результатів навчання за 
ОП. Форми оцінювання результатів навчання визначені в кожній робочій навчальній програмі і навчально-
методичних комплексах дисциплін за ОП «Міжнародний туризм» .
Структура та зміст робочої навчальної програми з дисципліни розроблені згідно з Положенням про навчально-
методичні комплекси навчальних дисциплін Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_NMKD_2018.pdf 

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?

Студентоцентрований підхід застосовується при формуванні індивідуальної траєкторії навчання й при викладанні 
всіх освітніх компонент ОП, реалізується через розгляд кейсів, проблемних питань, дискусій, поради, індивідуальні 
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консультації, підбір ефективних методів і форм організації самостійної роботи здобувачів, у вільному виборі 
студентом теми курсової та кваліфікаційної робіт, у заохоченні креативних думок, проведенні заходів і конкурсів, 
роботі наукового гуртка, участі у наукових конференціях. Думка здобувачів враховується при перегляді робочих 
навчальних програм ОК за ОП. 
Задоволеність здобувачів вищої освіти набору 2018 р.,2019 р., 2020 р. що навчалися за ОП, методами навчання і 
викладання відповідно до результатів опитувань весною 2021 р. склала 4,15 бали з 5, що Встановлено на основі 
середньої оцінки за критерієм «Навчання було сучасним і практично орієнтованим»
https://www.dnu.dp.ua/docs/news/buro/Protokol_Buro_FE_%E2%84%968_25_06_2021.pdf

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

За п. 10.6 Статуту ДНУ (http://www.dnu.dp.ua/view/statut_universitetu) науково-педагогічні працівники самі 
обирають методи навчання, які забезпечать високу якість освітнього процесу, що реалізується за ОП «Міжнародний 
туризм». 
Змістовне наповнення робочих навчальних програм дисциплін, завдань до практичних занять, самостійної й 
індивідуальної роботи, відповідних навчально-методичних матеріалів виконано на основі свободи наукової 
творчості.
За кожним видом індивідуальних робіт (курсової, дипломної роботи, практики) передбачено широкий перелік 
завдань, що гарантує вільний вибір здобувачам освіти. Окрім цього, в методичних рекомендаціях до кожного виду 
індивідуальних робіт завжди акцентується увага на можливості самостійно сформулювати тему дослідження з 
подальшим узгодженням з керівником цієї роботи, що відповідає принципу академічної свободи.

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 *

ОП «Міжнародний туризм» 2018-2021 рр. розміщені на сайті ДНУ та знаходяться у вільному доступі: 
https://www.dnu.dp.ua/docs/osvitni_programy/2022/b_2018-2021_242.rar
Всі робочі навчальні програми дисциплін за ОП «Міжнародний туризм» розміщені в репозиторії ДНУ після їх 
схвалення на засіданні НМР факультету й затвердження проректором з навчально-педагогічної роботи ДНУ згідно з 
Положенням про навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_NMKD_2018.pdf і 
знаходяться у вільному доступі для здобувачів.
http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_dep&id=114. 
Інформацію про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання за освітньою 
компонентою ОП викладач надає здобувачам вищої освіти на першому занятті з дисципліни й оголошує цю 
інформацію з кожної окремої теми за ОК на початку заняття.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП розпочинається з третього семестру навчання здобувачів. 
ОП передбачено ОК «Основи наукових досліджень», в межах вивчення якої здобувачі пишуть наукові статті, тези 
доповідей, з якими виступають на науково-практичних конференціях і публікують у збірниках наукових праць і 
фахових виданнях у співавторстві з науковим керівником.
Під керівництвом викладачів здобувачі вищої освіти за ОП брали участь у таких науково-практичних конференціях 
за 2019-2020 рр. (Міжнародна науково-практична конференція науковців, молодих вчених і студентів: «Економіка і 
менеджмент  – 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. 
2-3 квіт.  2020 р.» (м. Дніпро, 2-3 квітня 2020 р.); ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 
технології в готельно-ресторанному бізнесі» (19 - 20 травня 2020 р. Київ), The 3rd International scientific and practical 
conference “Priority directions of science development” (December 28-29, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua” (28-29.12.2019 р. м. 
Львів), Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 2 жовтня 2020 р); ІІ міжнародної науково-практичної 
конференції з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі УкраїНки (м. Луцьк, 28 жовтня 
2020 р.) та інші. Здобувачі беруть участь у наукових студентських конкурсах, олімпіадах, круглих столах, форумах, 
тренінгах, організовуваних як Міністерством освіти і науки України, так й недержавними структурами. Студент 
Островський Д.В. гр. ВТ 16-1 переміг у І турі та брав участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році за напрямом: «Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Союзом». Тема роботи: «Аналіз досвіду країн ЄС щодо вдосконалення інтернет-
маркетингу вітчизняними туристичними підприємствами» http://www.dnu.dp.ua/view/pitannya_es.
ОП передбачено проведення індивідуальних досліджень під час написання курсової й кваліфікаційної роботи. 
Окрім цього, застосовувані методи навчання передбачають проведення досліджень за визначеними темами ОК, що 
вивчаються. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі щороку оновлюють зміст освітніх компонентів ОП у зв’язку із постійними змінами у нормативно-
законодавчій базі в галузі туризму України й інших країн, новими публікаціями і звітами Всесвітньої туристичної 
організації, Всесвітньої ради з туризму та подорожей, Всесвітнього економічного форуму та іншими міжнародними 
організаціями,  новими тенденціями в міжнародному туризмі і в світовій економіці. Оновлення тематики дисциплін 
також відбувається на основі проведених наукових досліджень викладачами, що знаходить відображення у їх 
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наукових публікаціях. Викладачі слідкують за новими публікаціями колег з інших ЗВО, знайомляться з ними і 
використовують на своїх заняттях з дотриманням принципів академічної доброчесності. Внесення змін у зміст 
освітніх компонент відображається у робочій програмі дисципліни, оновлення яких відбувається щороку згідно до 
Положення про навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара. http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_NMKD_2018.pdf
Робочі програми навчальних дисциплін оновлюють з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм, побажань і зауважень, отриманих від експертів з акредитації освітніх програм, 
здобувачів освіти, роботодавців тощо. За рішенням науково-методичної ради факультету економіки дію робочої 
програми може бути продовжено на термін дії освітньої програми, а щорічні оновлення за необхідності можуть бути 
оформлені у вигляді додатків до неї. Наочно зміни в тематиці освітніх компонент наведені в робочих навчальних 
програмах дисциплін (http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_spec&id=613) .
Оновлення тематики кваліфікаційних робіт відбувається щорічно. Здобувачі разом із керівником кваліфікаційної 
роботи формулюють актуальну тему дослідження, яка закріплюється наказом ректора ДНУ. Викладачі кафедри 
використовують результати стажування для оновлення тематики освітніх компонент, відвідують форуми, виставки з 
туристичної, економічної, маркетингової тематики, слухають виступи фахівців з туризму й беруть участь у вебінарах, 
які проводять фахівці-практики з туризму. Отримана нова інформація знаходить відображення в навчальних 
робочих програмах.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

На кафедрі туристичного бізнесу та гостинності й факультеті економіки ведеться робота щодо налагодження 
міжнародного співробітництва: двосторонні угоди про партнерство з Університетом прикладних наук м. Міттвайда 
(Німеччина) за програмою студентської академічної мобільності «Короткострокова програма обміну «Exchange 
Students», з Університетом дю Мен (Франція) http://www.dnu.dp.ua/view/ptd_fme, з Лодзинським університетом (м. 
Лодзь, Польща) на основі семестрової програми міжнародного обміну «Мобіліті Дірект» (Mobility Direct), Вищою 
лінгвістичною школою у Ченстохові (Республіка Польща); 
викладачі, що працюють на ОП, мають можливості закордонного стажування за програмами академічних обмінів 
http://www.dnu.dp.ua/view/programi_akademichnoi_mobilosti
Викладачі і здобувачі вищої освіти мають безкоштовний доступ до таких баз даних як Scopus, WebofScience 
(WoS),GoogleScholar, ScienceDirect, IndexCopernicus. Наукові дослідження викладачів, що опубліковані в 
міжнародних наукових виданнях, використовуються в освітньому процесі на ОП.  
Здобувачі освіти й викладачі беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, які 
ініціюються ДНУ, іншими закладами вищої освіти України та закордонних країн. 

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?

Форми контрольних заходів у ДНУ визначаються: Положенням про організацію і проведення поточного та 
семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_potoch_sem_kontr-2018.pdf , Положенням про атестацію 
здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Atestacia_Ekz_komisija_2018.pdf 
Контрольні заходи охоплюють поточний та семестровий контроль знань здобувачів вищої освіти. Поточний 
контроль за ОП здійснюється у формах опитувань, перевірки результатів виконання індивідуальних завдань, 
виступів на практичних заняттях, виконання тестів, експрес-контролю, усних та письмових відповідей, презентацій 
тощо, а підсумковий контроль – у формах семестрових екзаменів, семестрових диференційованих заліків або 
заліків. Форми контролю та критерії їх оцінювання визначені в робочих програмах навчальних дисциплін. Складені 
завдання, визначені методи й форми оцінювання за кожним програмним результатом навчання дозволяють 
перевірити їх досягнення в межах освітнього компоненту (табл. 3). Підсумкова оцінка з кожної навчальної 
дисципліни, де передбачено семестровий екзамен, складається з оцінки поточного контролю результатів навчання 
протягом семестру (60 балів) та оцінки результатів навчання під час проведення семестрового контролю (40 балів), 
як контрольного заходу. Для навчальної дисципліни, де передбачено проведення семестрового диференційованого 
заліку (заліку), підсумкова оцінка за результатами поточного контролю виставляється за 100-бальною шкалою 
оцінювання для денної форми навчання.
Практична підготовка здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти ДНУ 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Praktichna_pidgotovka_2018.pdf

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Підсумкові контрольні заходи за кожним освітнім компонентом визначені в ОП, навчальному, робочому й 
індивідуальному плані здобувача вищої освіти. Відповідно до визначеної форми підсумкових контрольних заходів в 
робочій програмі дисципліни відображені чіткі критерії оцінювання поточного й семестрового контролю знань за 
шкалою оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти згідно Положення про організацію і проведення поточного 
та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся 
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Гончара  https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_potoch_sem_kontr-2018.pdf 
В умовах пандемії COVID-19 було опановано середовище Microsoft 365 для навчання із використанням технологій 
дистанційної форми, що дозволили забезпечити взаємозв’язок зі здобувачами освіти та контроль якості їх 
навчальних досягнень.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за кожним освітнім компонентом відображена у 
робочих програмах дисциплін, які після їх затвердження розміщуються у відкритому доступі в цифровому 
репозиторії ДНУ http://repository.dnu.dp.ua:1100/. Також, інформацію про поточний та семестровий контроль знань 
викладач доводить до здобувачів на першому занятті. Інформацію про критерії оцінювання знань за підсумковим 
контролем – на консультації перед проведенням семестрового екзамену. Критерії оцінювання курсової роботи, 
проходження практик й кваліфікаційної роботи наведені у відповідних методичних рекомендаціях, які розміщенні 
в цифровому репозиторії у вільному доступі. В умовах навчання із використанням технологій дистанційної форми 
ця інформація розміщена у на платформі Microsoft 365.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, затвердженого Наказом МОН № 1068 від 04.10.18 р., ОП передбачає атестацію здобувачів вищої освіти у 
формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота передбачає 
розв’язання міждисциплінарного спеціалізованого завдання або практичної проблеми у діяльності суб’єктів 
індустрії туризму із застосуванням теорій та методів організації туристичної діяльності та з огляду на комплексність 
і невизначеність умов. Кваліфікаційні роботи в ЗВО підлягають перевірці на предмет визначення рівня академічної 
доброчесності відповідно до Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності 
у ДНУ  https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Akadem_dobrochesnist'-2020.pdf . Атестаційний 
екзамен передбачає перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стандартом та ОП.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів за ОП регулюється: Положенням про організацію освітнього процесу в 
Дніпровському національного університету імені Олеся Гончара  
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/2021_poloz_osvit_proces_27_10.pdf ; Положення про організацію і 
проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара  https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_potoch_sem_kontr-
2018.pdf ; Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти ДНУ 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Praktichna_pidgotovka_2018.pdf, Положення про 
атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ  
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Atestacia_Ekz_komisija_2018.pdf  , 
https://www.dnu.dp.ua/docs/2020_Pologennia_atestacia.doc ;
Порядок проведення в дистанційному режимі атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_Atestacia-2021.doc 
Всі положення знаходиться у вільному доступі на сайті ДНУ.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Відповідно до Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів 
вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_potoch_sem_kontr-2018.pdf спірні питання щодо 
проведення семестрового контролю знань (сесій) розглядає апеляційна комісія, права, обов’язки та персональний 
склад якої визначає ректор університету. Алгоритм протидії конфліктних ситуацій наведений в Положення про 
порядок врегулювання конфліктних ситуацій у ДНУ ,  
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Konflict_DNU_2020.pdf .Окремою формою контролю є 
атестація здобувачів. За даною ОП передбачено складання атестаційного екзамену та захист кваліфікаційної роботи. 
Процедура атестації здобувачів відбувається в відповідності до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 
роботу екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція)- це 
інший пункт https://www.dnu.dp.ua/view/polozhennya_osvitnya_dijalnist, 
https://www.dnu.dp.ua/docs/2020_Pologennia_atestacia.doc 
За даною ОП випадки конфлікту інтересів відсутні.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється Положенням про організацію і проведення 
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поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_potoch_sem_kontr-2018.pdf . Академічну заборгованість 
за дисциплінами ОП здобувач освіти перескладає у терміни, що визначає деканат факультету економіки, про що 
розміщується інформація на стенді розкладу екзаменаційної сесії. Повторне складання екзаменів (заліків) 
допускають не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни в установлені терміни: перший – лекторові-
екзаменаторові, другий – комісії. Перескладання заборгованостей відбувається виключно у письмовій формі за 
визначеним розкладом. Якщо здобувач освіти був відсутній на екзамені з поважної причини, про що повідомив 
завчасно деканат, а після надав документ з підтвердженням, то він складає екзамен як первинну звітність. На ОП в 
2020/2021 н.р. Салманов В.Р. (ВТ-18-1) не пройшов всі форми оцінювання за результатами поточного контролю з 
дисципліни «Організація готельного бізнесу» й перескладав цю дисципліну 28.01.2021 р. згідно розкладу, результат 
перескладання – 60 б. На ОП в 2021/2022 н.р. Ужва О.В. (ВТ-18-1) не пройшла всі форми оцінювання за 
результатами поточного контролю з дисципліни «Страхування в туризмі» й перескладала цю дисципліну 06.01.2022 
р. згідно розкладу, результат перескладання – 82 б. Відповідно до рішення по факультету економіки перескладання 
відбувалось в Teams.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється Положенням про 
організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_potoch_sem_kontr-2018.pdf та Положенням про 
організацію освітнього процесу  https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/2021_poloz_osvit_proces_27_10.pdf .
Спірні питання щодо проведення семестрового контролю знань (сесій) розглядає апеляційна комісія, права, 
обов’язки та персональний склад якої визначає ректор університету.
Таких випадків на ОП не зафіксовано.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання  академічної доброчесності містять: Кодекс академічної 
доброчестності ДНУ та Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у 
ДНУ https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Akadem_dobrochesnist'-2020.pdf , Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Yakist'_osvity_DNU_2020.pdf , Положенням про 
організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара  
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_potoch_sem_kontr-2018.pdf , Положенням про 
організацію освітнього процесу  https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/2021_poloz_osvit_proces_27_10.pdf .

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

ДНУ підписано угоди про співробітництво з компаніями ТОВ «Плагiат» та Skandy. Перевірка курсових і 
кваліфікаційних робіт, дисертацій та наукових праць на академічний плагіат здійснюється інформаційною онлайн- 
системою під назвою Unicheck (договір про співпрацю № UKR-05 від 21.06.2019 року), яка включає програмне 
забезпечення, інтерфейс користувача, матеріали веб-сайту www.unicheck.com, бази даних та інші елементи, об’єкти 
інтелектуальної власності.
Відповідальною особою від факультету економіки (Павловим Р.А.) здійснюється централізована перевірка всіх 
кваліфікаційних робіт здобувачів освіти та навчально-методичних розробок НПП на унікальність тексту за 
допомогою Strikeplagiarism.com. Курсові роботи перевіряє їх керівник за допомогою  Antiplagiarism.NET. У випадках, 
коли рівень унікальності тексту роботи складає 70% - 84%, на засіданні кафедри приймається рішення, що до 
можливості представлення роботи на публічний захист.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів здійснюється кураторами академічних груп й 
викладачами дисциплін за ОП шляхом ознайомлення з правилами наукової етики та нормами визначеними 
Кодексом академічної доброчестності ДНУ та Положенням про запобігання та виявлення фактів порушення 
академічної доброчесності у ДНУ 
(https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Akadem_dobrochesnist'-2020.pdf) .
Перед представленням своєї роботи викладачу, здобувачам пропонується проведення самостійної перевірки своїх 
робіт (рекомендований Antiplagiarism.NET), які вони подають до опублікування, на оригінальність із використанням 
відповідних програмно-технічних засобів. 
З метою формування культури академічної доброчесності здобувачам ВО за ОП було запропоновано пройти 
безкоштовний он-лайн курс «Академічна доброчесність» https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about, за результатами проходження якого здобувачі групи ВТ-18-1 
Раханська М., Захарченко Т., Левкович Є., Дєднєва Д., Калатинець Г., Салманов В., Федько Є., Бондаренко Л., 
Казачок Д., Коломієць А., Блінов І., Ужва О., Кривохат Є., Степанова А., Пурас Т. отримали іменні сертифікати.  
На факультеті економіки регулярно проводять тижні академічної доброчесності. В 2021-2022 н.р. тиждень 
академічної доброчесності проходив з 11.10.2021р. по 16.10.2021р. у формі серії вебінарів. 
ДНУ бере участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти».
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Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності 
згідно із ст. 42 Закону України «Про освіту» й Положення про запобігання та виявлення фактів порушення 
академічної доброчесності у ДНУ. У здобувачів, починаючи з 1 курсу бакалаврату, цілеспрямовано формують 
нетерпимість до плагіату, перевіряючи та повертаючи на доопрацювання і переробку індивідуальні роботи. Факти 
некоректного цитування, що виявляються при попередній перевірці керівником роботи, студенти мають можливість 
усунути. У таких випадках здобувачу повертають роботу на доопрацювання. Самоцитування, яке знижує відсоток 
унікальності роботи, розглядається на засіданні кафедри і плагіатом не вважається. У ДНУ працює Рада з 
академічної доброчесності, а на кожному факультеті створене Бюро з академічної доброчесності, які контролюють 
дотримання академічної доброчесності на рівні університету та окремого факультету.
На ОП, яка акредитується, фактів порушення академічної доброчесності виявлено не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів для забезпечення ОП «Міжнародний туризм» здійснюється відповідно до «Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДНУ» 
(http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_konkurs_vidbir_NPP_2020.pdf ). Необхідні документі і 
бланки розміщені на сайті https://www.dnu.dp.ua/view/viddil_kadriv . На етапі попереднього розгляду документів 
претендента на відповідність кваліфікаційним вимогам комісія оцінює професійний рівень кандидата. Претенденти 
проводять відкриті заняття. За наказом ректора для організації та проведення конкурсного добору при заміщенні 
вакантних посад НПП створюється постійно діюча комісія, яка враховує освіту, кваліфікацію, науковий доробок 
та/чи практичний досвід претендента, відповідність вимогам Ліцензійних умов, рейтингові показники навчально-
методичної і наукової діяльності НПП. Процедура підтвердження академічної та професійної кваліфікації включає в 
себе заповнення таблиць відповідності публікацій до ОК. 
В результаті з викладачами, задіяними у реалізації ОП, укладають трудові договори (контракти).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці є керівниками практики від підприємства, беруть участь в розширених засіданнях кафедри 
туристичного бізнесу та гостинності, засіданнях робочої групи з розробки ОП, надають пропозиції з удосконалення 
ОП. На спеціальності 242 Туризм приймав участь Семич Юрій Володимирович, який є засновником і директором 
ТОВ «Астра Тревел», працює Ганза Ірина Володимирівна, яка є засновником і директором ТОВ «Бриз Тревел 
Україна»,  заступник директора з розвитку туризму КП «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради 
Колєда Анна Ігорівна. На умовах погодинної оплати або штатного сумісництва до викладання у ДНУ залучаються 
фахівці зі спеціальності.
Задля забезпечення проходження практичної підготовки здобувачів за ОП, ДНУ уклав довгострокові угоди з ТОВ 
«АСТРА-ТРЕВЕЛ», ТОВ «ПЕТРИКІВКА», ТОВ «Бриз Тревел Україна», ТОВ «Сімплі Контакт», Дочірнім 
Підприємством «Максіматур» та ФОП Чернетою С.І. хостел «Seven». 
Щорічно в Палаці студентів ДНУ університет проводить День кар’єри.
Здобувачі вищої освіти беруть участь у виставках і форумах за спеціальністю (Економічний форум з туризму «Dnipro 
region 2019», «Дні гостинності у Запоріжжі 2019», «Перша Міжнародна виставка з туризму та гостинності в 
м.Дніпро 2020»), Дніпровський економічний форум DEF’21, організованих потенційними роботодавцями, 
командних міжвузівських змаганнях з туризму («Awesome Dnipro», II місце), що ініційовані КП «Агентство розвитку 
Дніпра» Дніпровської міської ради.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

На заняття з дисципліни «Міжнародний туризм» у якості спікерів запрошувались представники туроператора «Anex 
Tour», що сприяло оволодінню студентами наступними програмними результатами навчання: знання 
закономірностей, принципів та механізмів функціонування міжнародного туристичного ринку; уміння оцінювати 
кон’юнктуру туристичного ринку, інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку 
суб’єкта підприємницької діяльності в сфері рекреації і туризму; уміння використовувати комунікативні навички й 
уміти вести переговори в професійній діяльності. Відбулися зустрічі з роботодавцями: Караман Д. презентувала 
семінар на тему: «Тонкощі роботи в міжнародному туризмі», де акцент було зроблено на організації туристичних 
подорожей до Мальдівських та Сейшельських островів. СОЕ компанії МІСЕ Industry Терещенко О. на своєму 
семінарі ознайомив з особливостями організації МІСЕ туризму.
На умовах штатного сумісництва до викладання у ДНУ для спеціальності 242 Туризм долучена Ганза Ірина 
Володимирівна, яка є засновником і директором ТОВ «Бриз Тревел Україна».

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
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приклади такого сприяння

З метою забезпечення якості освіти та професійного розвитку науково-педагогічних працівників, у ДНУ 
передбачено обов’язкове підвищення їх кваліфікації за накопичувальною системою, але не рідше одного разу на 5 
років, що регламентується Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
(http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_PK_NPP_DNU.PDF). 
Усі викладач і, що викладають на ОП відповідають даній вимозі.
У 2020 р. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара отримав ліцензії для безкоштовного доступу 
до освітньої платформи Coursera for Campus, що надало можливість науково-педагогічним працівникам обрати для 
прослуховування курси в рамках своїх наукових інтересів. 
В університеті діє НМЦ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, де НПП пропонуються різні програми 
щодо підвищення професійної кваліфікації викладачів (https://www.dnu.dp.ua/view/fpdo). НПП кафедри 
туристичного бізнесу та гостинності, що викладають на ОП, пройшли підвищення кваліфікації за програмою 
«Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи» й отримали сертифікати. Із переходом на 
дистанційне навчання викладачі опанували можливості Microsoft 365 Teams, для чого були організовані й проведені 
як зовнішні, так і внутрішньофакультетські вебінари для викладачів.
За підсумками навчального року щорічно викладачі заповнюють рейтинг, за результатом якого визначаються 
найкращі викладачі в ДНУ й на факультетах.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

При офлайн навчанні за затвердженим графіком проводилися взаємовідвідування занять викладачами ОП, 
завідувачем кафедри, «відкриті» лекції, що стимулювало розвиток викладацької майстерності та сприяло 
професійному самовдосконаленню за рахунок обмін у досвідом проведення лекційних та практичних занять серед 
колег. Щорічно деканатом факультету економіки ДНУ проводиться анонімне опитування (он-лайн з використанням 
Microsoft 365) студентів щодо якості викладання дисциплін. Результати опитування доводяться до відома викладачів 
з метою проведення ними самоаналізу, здійснення висновків та врахування на майбутнє в процесі викладання 
дисципліни. 
Також підґрунтям для стимулювання викладацької майстерності є рейтинг НПП 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Nakaz_141_vid_31_05_2021%20_Polozhennya_pro_rejtyngove_ocinyuv_
NPP.pdf  , який враховується згідно «Положення про порядок надання щорічної винагороди педагогічним 
працівникам ДНУ»  
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Schorichna%20vynagoroda_NPP_2019.pdf. За досягнення 
щорічно лідери отримують грамоти, премії, різноманітні відзнаки від імені ректора.

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?

Для досягнення цілей і програмних результатів навчання за ОП університет має достатні фінансові та матеріально-
технічні ресурси. Фінансування освітнього процесу здобувачів за ОП відбувається за рахунок коштів юридичних і 
фізичних осіб й за бюджетні кошти. Навчально-матеріальна база ОП включає приміщення кафедри туристичного 
бізнесу та гостинності, факультету економіки й ДНУ в цілому. Всі здобувачі мають вільний доступ до аудиторного 
фонду факультету, до фондів Наукової бібліотеки ДНУ, Палацу спорту, комп’ютерних  лабораторій факультету 
економіки, кабінету туризмознавства. Для дистанційного навчання ДНУ здобувачі освіти й НПП використовують 
безкоштовний доступ до Microsoft 365, можливості якого широко використовуються в освітньому процесі. Кожний 
компонент ОП забезпечений розробками відповідно вимогам Положення про навчально методичні комплекси 
навчальних дисциплін ДНУ http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_NMKD_2018.pdf  і 
знаходиться у вільному доступі в цифровому репозиторії ДНУ   http://repository.dnu.dp.ua:1100/?
page=inner_spec&id=613 . Постійне оновлення навчально-методичного забезпечення сприяє кращому досягненню 
цілей й програмних результатів навчання за ОП.

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?

Створене у ДНУ освітнє середовище спрямоване на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом 
надання можливостей для інтелектуального, емоційного й фізичного розвитку, вирішені питання медичного та 
харчового забезпечення. Для здобувачів освіти працюють  Психологічна служба, Інформаційний центр ЄС, 
Ботанічний сад ДНУ, Музей історії ДНУ, Зоомузей, ННК «Акваріум», Аудиторія-музей «Літературне Придніпров'я», 
Палац спорту з басейном і тренажерною залою. Палац студентів ДНУ залучає здобувачів до участі в творчих 
колективах. Надається підтримка студентам з правової сфери - Юридична клініка ДНУ. Створені умови для наукової 
діяльності, реалізації права на участь у студентському самоврядуванні й академічній мобільності. На факультеті 
економіки засновано Стартап школу «Startup ecosystem Dnipro» 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Startup%20shkola_Ecosystem%20Dnipro.pdf . 
Всі здобувачі освіти, що потребують житла, забезпечуються гуртожитком. 
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Для виявлення потреб і інтересів здобувачів проводилося анкетування 
http://www.dnu.dp.ua/docs/news/Protokol_Buro_FE_12_02_20.pdf , за результатами якого здобувачами 
запропоновано покращення умов проживання в гуртожитку.
Створений факультетський канал в Телеграм, де здобувачі отримують інформацію щодо факультетських й 
університетських заходів, зустрічей з роботодавцями, екскурсій й різних соціальних проектах.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітнє середовище, що використовується в ОП, відповідає державно-будівельним нормам, пожежним нормам, 
вимогам техніки безпеки, освітлення та забезпечує умови для якісного надання освітніх послуг. Зі добувачами 
освіти на початку навчального року, перед канікулами й перед направленням на практику проводиться інструктаж з 
техніки безпеки з обов’язковою відміткою у відповідному журналі. Інструкції, правила і порядки щодо охорони 
праці і безпеки життєдіяльності в ДНУ знаходяться у вільному доступі за посиланням: 
http://www.dnu.dp.ua/view/slugba_ohoroni_praci . Психічному здоров’ю здобувачів вищої освіти приділяється велика 
увага, перш за все, куратором академічної групи, який проводить індивідуальні й колективні формальні й 
неформальні бесіди. В ДНУ створена Психологічна служба, напрямами діяльності якої є соціально-психологічна 
адаптація студентів до навчання у ЗВО; професійне самовизначення студентської молоді; здоровий спосіб життя; 
психологічна культура особистості.  http://www.dnu.dp.ua/view/socpsih . На сайті ДНУ наведено актуальні медичні 
поради: http://www.dnu.dp.ua/view/medichni_porady , також факультетом медичних технологій діагностики та 
реабілітації щорічно проводяться Тижні здоров’я.

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?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти визначені в положеннях ДНУ.
Механізм освітньої підтримки на ОП забезпечується через студеноцентроване навчання, яке реалізується 
випусковою кафедрою й іншими кафедрами, залученими до освітнього процесу. Забезпечений вільний доступ до 
навчально-методичних матеріалів через цифровий репозиторій. Організаційна підтримка здійснюється через 
випускову кафедру, зокрема куратора академічної групи, деканат факультету, який відповідає за організацію 
освітньої, наукової, методичної, виховної і профорієнтаційної діяльності на факультеті, раду студентів факультету, 
інші структурні підрозділи ДНУ. Інформаційна підтримка забезпечується інформаційно-аналітичним та рекламним 
агентством «УНІ-прес» й здійснюється через офіційний сайт ДНУ, сайт факультету економіки (http://econom-
faculty.dp.ua/ ), телеграм-канал факультету, газету «Дніпровський університет», сторінку кафедри на Facebook 
(https://www.facebook.com/kafedraturbiznesy/ ) й Instagram (kafedra_tbg), кураторські групи у Viber, додаток 
StudGuide. Механізм консультативної підтримки реалізовується шляхом проведення консультацій з дисциплін, 
курсових й дипломних робіт на основі затверджених графіків консультацій, роботи куратора, заступників декана з 
навчальної, виховної, наукової роботи, з міжнародного співробітництва. Під час карантину освітня, інформаційна, 
консультативна підтримка та зв’язок зі здобувачами освіти забезпечувався з використанням Viber й  Microsoft 365 та 
його сервісів. Кожний здобувач повинен був зареєструватися й після цього отримував персоніфікований онлайн і 
офлайн доступ через Teams до матеріалів дисциплін, завдань, власних результатів поточного контролю, чату; через 
Outlook – до поштової скриньки, Forms – до тестових завдань, що дозволило розширити індивідуальну траєкторію 
навчання здобувачів. 
Механізм соціальної підтримки забезпечується через студентське самоврядування (https://cutt.ly/iffpihj ), 
призначення і виплату академічних і соціальних стипендій здобувачам освіти, що навчаються за кошти державного 
бюджету, наявність студентського містечка ДНУ й достатньої ємності гуртожитків для проживання здобувачів під 
час навчання та надання пільг на проживання згідно з https://cutt.ly/9ffpdQD , вільний доступ до соціальної 
інфраструктури університету. Так на базі Палацу студентів ДНУ щорічно проводяться як загальноуніверситетські, 
так і факультетські заходи. Факультетом медичних технологій діагностики та реабілітації регулярно проводяться 
тижні здоров’я, працюють спортивні секції в Палаці спорту ДНУ.
Відповідно до результатів опитування (https://cutt.ly/9ffpan7), здобувачі задоволені освітньою, організаційною, 
інформаційною, консультативною та соціальної підтримкою.

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)

Статутом Дніпровського національного університету імені Олесі Гончара та згідно Порядку супроводу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_Suprovid_osib_z_invalidnist'u.pdf   визначені зобов`язання 
створення необхідних умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами.
Також особи, які навчаються в Університеті, мають право на безоплатне забезпечення інформацією для навчання у 
доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом 
здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами). Адміністрація ДНУ постійно вживає заходів із удосконалення 
безбар’єрності корпусів, аудиторій, гуртожитків. Працює Центр інклюзивної освіти (корп. 4), на базі якого 
проводяться заходи, спрямовані на підвищення обізнаності та готовності до роботи зі здобувачами ВО, які мають 
ООП.
На даній ОП осіб з особливими освітніми потребами немає.
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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?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ДНУ визначені Правилами внутрішнього розпорядку 
ДНУ http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/Pravila_vnutr_rozporiadku-2019.doc та Положенням про порядок врегулювання 
конфліктних ситуацій у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Konflict_DNU_2020.pdf , Порядком запобiгання та 
врегулювання конфлiкту інтересів Днiпровському нацiональному унiверситетi імені Олеся Гончара 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Nakaz%20%E2%84%96111_12_04_22_Poriadok_Vreguluvannya_konf_i
nteresiv_DNU.pdf . 
У ДНУ відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», наказом від 14.07.2016 р., № 180 уповноваженим з 
антикорупційної діяльності призначено Сергеєва В.П., інформація про План заходiв щодо виконання 
Антикорупцiйноi програми ДНУ https://www.dnu.dp.ua/view/protidiya_korupcii . Щороку оновлюється План заходів 
щодо запобігання та виявлення корупції в університеті, за результатами виконання якого публікується звіт на сайті 
ДНУ. 
В університеті для протидії корупції створено «Телефон довіри Ректора», є скриньки ректора, антикорупційна 
програма, антикорупційна лініяhttps://www.dnu.dp.ua/, а також прийом таких скарг в усній та письмовій формах 
уповноваженою особою.
Також у ДНУ створені Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу, 
мобінгу та босингу в ДНУ https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_Podannya_zayav_Buling.pdf  та 
Порядок реагування на доведені випадки булінгу, мобінгу та босингу в ДНУ 
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_Reaguvannya_Buling.pdf, розроблено «План заходів 
запобігання та протидії булінгу, мобінгу та босингу в ДНУ на 2021 рік»  
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Plan_zahodiv_Buling_2021.pdf.
З метою попередження конфліктних ситуацій проводяться бесіди зі студентами, працює психологічна служба 
(http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Psyhologichna_sluzhba_DNU.pdf), метою якої є 
психологічний супровід та підвищення ефективності освітньо-виховного процесу, розвиток і формування зрілої 
професійно орієнтованої особистості здобувача; здійснення соціально-психологічного моніторингу з метою 
своєчасного надання психологічної допомоги соціально незахищеним категоріям студентів. Психологічна служба 
тісно співпрацює з органами управління освітою, органами охорони здоров’я, правоохоронними службами, 
соціальними службами для молоді, органами студентського самоврядування, громадськими організаціями тощо й 
має свою активну сторінку у Facebook . 
Конфліктних ситуацій на ОП 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

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Yakist'_osvity_DNU_2020.pdf. Порядок розроблення, 
моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_Rozrobku%20OP.pdf 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно з Порядком розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Poriadok_Rozrobku%20OP.pdf  перегляд ОП відбувається щорічно за 
результатами їхнього моніторингу в цілому та окремими складовими за ініціативи стейкхолдерів, гаранта ОП, групи 
забезпечення спеціальності. 
На робочих засіданнях із залученням роботодавців і здобувачів, засіданнях кафедри відбувається обговорення змін 
до ОП із подальшим їх розглядом і затвердженням на засіданні кафедри. Кафедру туристичного бізнесу та 
гостинності було створено 01.09.2019 р., що обумовило зміни у робочій групи з розробки ОП. За поданням кафедри 
внесені зміни обговорюються й ухвалюються рішенням вченої ради факультету економіки й вченої ради ДНУ. 
За результатами анкетування випускниками ОП у 2020 р. запропоновано введення до ОП за напрямом поглиблення 
та розширення мовної підготовки; в ОП 2021 р. збільшено кількість кредитів за ОК 2.19 Друга іноземна мова 
(англійська, німецька, французька) з 7,0 до 9,0. З метою посилення та підвищення рівня професійної підготовки за 
ОП з урахуванням регіональної специфіки організації туристичного бізнесу введено ОК 2.22 МІСЕ – туризм. 
Протягом усіх етапів удосконалення ОП, стейкхолдери брали активну участь у даному процесі. Роботодавцями 
Семичем Ю.В. (ТОВ «Астра ТРЕВЕЛ»), Щеголь Н.М. (ТОВ «КОНТУР») запропоновані зміни до ОП 2019 р, що 
обумовили розшириння сфери викладання ОП для випускників коледжів (на базі молодшого спеціаліста). 
Пропозиції роботодавців, Кислова С.М. (ТОВ «ВІСТАНА»), Ганзи І.В. (ТОВ «Бриз Тревел Україна») обумовили зміни 
до ОП 2020 р.: сформовано  блок практичної підготовки, спрямований на освоєння інноваційних інформаційних 
технологій (введено ОК: Інформаційне та документаційне забезпечення в туризмі), запропоновано використання в 
освітньому процесі програмних продуктів міжнародної системи бронювань Amadeus. Враховуючи результати 
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анонімного опитування студентів, удосконалено структуру освітніх компонентів, що в повному обсязі забезпечують 
реалізацію професійних компетентностей та результатів навчання, затребуваних на ринку праці (ОК Основи 
економіко-математичних досліджень (4 кредити) замінено на ОК Професійна етика та культура поведінки в сфері 
туризму (5 кредитів)). 
В результаті пропозицій, запропонованих  роботодавцем  Терещенок О., сформовані зміни до ОП 2021 р.: 
впроваджено освітні компоненти, що забезпечують знання з особливостей організації міжнародного туризму в 
межах Дніпропетровської області (Введено ОК: МІСЕ – туризм; ОК HR-технології в міжнародному туризмі).
Гарантом ОП запропоновано приділити більше уваги сучасній концепції сталого розвитку туризму. В результаті 
доопрацьовано структуру блоку вибіркових дисциплін, з метою поглиблення знань за спеціальністю (до блоку 
вибіркових компонент введено: Інтеграційні процеси в туризмі; Інноваційні рішення в туризм).

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

Централізоване анонімне опитування здобувачів щодо змісту та якості викладання навчальних дисциплін; якості 
освітнього середовища; ефективності діяльності університетських підрозділів проводиться кожного семестру перед 
сесією. Обов’язково за окремою анкетою проводиться опитування випускників ОП. Відвертіше свою позицію і 
рекомендації здобувачі вищої освіти і випускники висловлюють у неформальних бесідах. Позицію випускників ОП 
2020 р. щодо необхідності введення до ОП більше прикладних дисциплін профільного спрямування було виявлено 
під час засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету економіки 
(http://www.dnu.dp.ua/view/biuro_jakosti_fe ), до якого входять голова Ради студентів факультету економіки й по 
одному представнику здобувачів вищої освіти кожної випускової кафедри факультету економіки. 30.06.2021 р. на 
засіданні Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДНУ відбулося обговорення результатів 
анкетування здобувачів освіти. Результати анкетування обговорюються на засідання кафедри і беруться до уваги при 
перегляді ОП та робочих програм навчальних дисциплін.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Процес участі студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП регламентовано у 
Положення про студентське самоврядування у ДНУ https://www.dnu.dp.ua/view/studsam . 
Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ДНУ 
(https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Yakist'_osvity_DNU_2020.pdf) до складу РЗЯВО входять, 
зокрема: голова Ради студентів ДНУ; представник з числа здобувачів вищої освіти групи природничо-технічних 
факультетів (за поданням Ради студентів Університету),представник з числа здобувачів вищої освіти групи 
гуманітарно-економічних факультетів (за поданням Ради студентів Університету).
Члени Ради студентів факультету економіки й Ради студентів ДНУ вносять пропозиції щодо змісту навчальних 
планів і програм та організації освітнього процесу, беруть участь в обговоренні, перегляді, внесенні змін й 
затвердженні ОП на науково-методичних і вчених радах відповідно факультету й університету, беруть участь в 
обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 
стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів.

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

Для удосконалення якості освіти за ОП відбуваються консультації із провідними фахівцями в туристичній сфері 
регіону, підтримуються зв’язки з випускниками, що працюють в туристичній галузі. З метою перегляду ОП 
випускникам було запропоновано надати рекомендації щодо внесення змін до ОП. Випускникам (Красько М., 
Островським Д.) було зручно спілкуватися через електронні месенджери (електронну пошту, viber, telegram), тому 
пропозиції отримані саме в електронній формі. У неформальній бесіді свої рекомендації висловили регіональний 
директор  ТО «Anex Tour» Величко Н.М, директор ТОВ «Олді тревел» Бровкіна О.В. На засіданнях робочої групи й 
засіданнях кафедри за участю потенційних роботодавців розглядалися й ухвалювалися зміни до ОП 2021 р. 
пов’язані з включенням освітніх компонентів (ОК 2.11, ОК 2.13 ОК 2.17, ОК 2.22), що відповідають сучасним 
тенденціям ринку праці й розвитку міжнародної сфери туризму. 
Відзиви, які надають керівники виробничої практики від підприємства щодо оволодіння здобувачем 
компетентностей, демонстрації результатів навчання, враховуються при перегляді ОП. Під час Дня кар’єри з 
роботодавцями обговорюється зміст та шляхи формування компетенцій, необхідних для успішної професійної 
діяльності випускників. Ці відзиви і пропозиції враховуються при перегляді ОП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Інформацію про працевлаштування випускників збирають випускові кафедри і надають її у відділ зв’язків з 
виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ДНУ. Для ефективного сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників відділ здійснює аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців; 
проводить ярмарки вакансій та цільові зустрічі потенційних роботодавців зі студентами та випускниками 
університету; інформує шляхом розповсюдження серед осіб, які навчаються в ДНУ, з використанням Інтернет та 
інших інформаційних ресурсів довідникових матеріалів (інформаційні листки, оголошення, бюлетені, повідомлення 
тощо) з питань наявних вакансій на підприємствах і організаціях; підтримує зв'язок з роботодавцями, надсилає 
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листи-запити про наявні вакансії, запрошує на зустрічі. 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/pologgenya_pro_viddil_zvyazkiv_v2.pdf. 
Інформація про працевлаштування випускників за даною ОП є корисною для профорієнтаційної роботи, дозволить 
популяризувати ОП серед майбутніх абітурієнтів.
Перший випуск здобувачів вищої освіти ДНУ за ОП «Міжнародний туризм» за першим (бакалаврським) рівнем зі 
спеціальності 242 Туризм відбудеться у червні 2022 р.

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?

Система внутрішнього забезпечення якості ДНУ передбачає вчасне реагування на виявлені недоліки в реалізації 
освітнього процесу за ОП відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
ДНУ» https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Yakist'_osvity_DNU_2020.pdf.
Виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості недоліки ОП на різних етапах її 
упровадження підлягають аналізу розробниками ОП з подальшим обговоренням та внесенням коректив. 
Починаючи з набору 2020 р. змінено порядок обрання дисциплін за вибором 
(http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_vybirkovi_dyscypliny_2020(1).pdf), що значно розширило 
індивідуальну траєкторію здобувачів вищої освіти. Для проведення освітнього процесу у дистанційному режимі 
розроблена низка нормативних документів, які оприлюднено на сайті ДНУ http://www.dnu.dp.ua/view/ 
polozhennya_osvitnya_dijalnist.
У 2021 р. робоча група ОП, внесла зміни у формулювання окремих фахових компетентностей та РН, уточнювали 
мету, фокус, підходи й методи викладання тощо, зважаючи на зауваження експертів, побажання стейкхолдерів та 
відповідно до потреб ринку праці й освітніх послуг. 
В процесі реалізації ОП проводився аналіз змісту та структури компонентів ОП. В результаті врахування зауважень, 
зроблених викладачами кафедри, співробітниками навчально-методичного відділу ДНУ під час розгляду і 
затвердження робочих навчальних програм дисциплін, а також побажань роботодавців і випускників ОП, 
відбувались зміни у змісті компонентів ОП, їх обсязі, формах поточного і семестрового контролю. Виявлені у ході 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості недоліки ОП, виносяться для обговорення на засідання 
Бюро з якості факультету та Вченої ради факультету економіки, Ради з якості та Вченої ради ДНУ.
Вагомим чинником у забезпеченні якості освіти є відкриті заняття та взаємне відвідування викладачами лекційних і 
практичних занять із подальшим аналізом якості проведеного заняття, формулюванням зауважень і побажань для 
удосконалення компонентів ОП та методів і форм навчання.

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?

З урахуванням рекомендацій експертних груп з акредитації інших ОП протягом 2019-2021 рр. для покращення 
якості освітньої діяльності розроблені та введені в дію Положення про порядок врегулювання конфліктних ситуацій 
у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Konflict_DNU_2020.pdf, Положення про порядок 
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара, отриманих у неформальній освіті 
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Neformal_osvita_DNU_2020.pdf, оновлено Положення 
про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ  
https://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Akadem_dobrochesnist'-2020.pdf,
Порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм 
https://www.dnu.dp.ua/docs/obgovorennya/Poriadok_Rozroblennya_OP_2020.pdf.
Також  створено університетський та факультетські каталоги вибіркових дисциплін для розширення можливості 
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів;
створена Рада із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДНУ 
http://www.dnu.dp.ua/view/rada_zabespechennya_jakosti_osviti та  Бюро із забезпечення якості вищої освіти та 
освітньої діяльності факультетів, зокрема факультету економіки. Увага приділяється оновленню структури сайту 
ДНУ та репозиторію.
ОП «Міжнародний туризм» за першим (бакалаврським) рівнем навчання акредитується вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Згідно Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 
ДНУhttp://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/yakist_osvity/Polozhennya_Yakist_osvity_DNU_2020.pdf існує 4 
організаційні рівні забезпечення якості та розподілу повноважень. 
Внутрішнє забезпечення якості ОП охоплює всіх учасників академічної спільноти ДНУ, зокрема через Вчену раду 
ДНУ, Науково-методичну раду ДНУ, Раду із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДНУ, Бюро із 
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету економіки, де обговорюються результати 
моніторингу освітньої діяльності за ОП, шляхи підвищення якості освітньої діяльності, відповідність Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 
На рівні факультету обговорення якості освітнього процесу за ОП, його організації, кадрового, інформаційного й 
матеріального забезпечення, його відповідності ліцензійним й акредитаційним вимогам відбувається на засіданням 
науково-методичної ради факультету економіки, вченої ради факультету, засідань деканату, зборів трудового 
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колективу, засіданнях кафедр.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

На рівні ДНУ процедури із забезпечення якості освіти здійснюють ректор, проректори, вчена рада, РЗЯВО та 
загальноуніверситетські підрозділи, залучені до реалізації системи внутрішнього забезпечення якості. Вчена рада 
розглядає та ухвалює: ОП та зміни до них, навчальні плани, рішення про організацію освітнього процесу, рішення 
про оцінку ефективності роботи НПП. 
Навчально-методичний відділ координує і контролює розробку, щорічний моніторинг та періодичне оновлення ОП, 
здійснює збір та аналіз інформації щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу; координацію діяльності підрозділів ДНУ з питань формування 
змісту освіти.
Навчальний відділ здійснює контроль за організацією та проведенням освітнього процесу, за розробкою та 
затвердженням навчальних планів, графіків освітнього процесу, розкладів занять, сесійного контролю, атестації, за 
реалізацією навчальних та виробничих практик здобувачів вищої освіти; проводить узагальнення та аналіз 
результатів підсумкового контролю.
На рівні факультету організація забезпечення якості освіти здійснюється деканом, деканатом, вченою радою 
факультету та НМР факультету, бюро із забезпечення якості вищої освіти факультету.  Випускові кафедри 
відповідають за організацію та реалізацію освітнього процесу за ОП, за дотримання ліцензійних умов щодо 
забезпечення освітньої діяльності й залучення стейкхолдерів.

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 Статутом ДНУ і прописані в таких Положеннях 
(http://www.dnu.dp.ua/view/zagalni_polozhennya): Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, Положення про організацію освітнього 
процесу в ДНУ, Правила внутрішнього розпорядку ДНУ, Положення про запобігання та виявлення фактів 
порушення академічної доброчесності у ДНУ, Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти 
дисциплін за вибором у ДНУ,  Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та 
поновлення відрахованих осіб, Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ.
В п. 3.8 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара зазначено, що «доступ до публічної інформації про діяльність Університету 
забезпечується шляхом: оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації; розміщення публічної 
інформації на офіційному веб-сайті Університету; розміщення публічної інформації в офіційному друкованому 
виданні Університету – газеті «Дніпровський університет», в Інформаційному віснику ДНУ; надання інформації за 
запитами на інформацію».
Лінк на доступ до публічної інформації на сайті ДНУ: http://www.dnu.dp.ua/view/dostup_do_publichnoi_informacii

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://www.dnu.dp.ua/view/program_osvitnih_program

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

 http://www.dnu.dp.ua/view/osvitni_programy

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП слід вважати: затребуваність фахівців відповідного профілю на регіональному ринку 
праці, що зумовлено МІСЕ- та курортно-рекреаційним потенціалом Дніпропетровської області і тенденціями його 
розвитку, засвідченими Стратегією регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 р., одним із 
виконавців якої є кафедра туристичного бізнесу та гостинності ДНУ імені Олеся Гончара; постійний перегляд й 
оновлення ОК, більшість з яких є унікальними; логічність викладання ОК на ОП сприяє послідовному опануванню 
дисциплін для забезпечення компетентностей, ефективному отриманню результатів навчання й реалізації цілей 
навчання; структура ОП побудована з урахуванням рекомендацій потенційних роботодавців, академічної спільноти, 
відгуків випускників, очікувань здобувачів освіти, що сприяє постійному розвитку ОП відповідно до динамічних 
змін галузі сфери обслуговування; значна частка обсягу ОП виділена на практичну підготовку, що дозволяє 

Сторінка 20



закріпити отримані знання, уміння й навички в реаліях туристичного бізнесу, зокрема можливість проходження 
практичної підготовки та стажування на базах туристичних підприємств Туреччини, Болгарії та Італії, на посадах 
трансферних, екскурсійних і шоп-гідів, дитячих та спортивних аніматорів, хостес, офіціантів, барменів, а також 
працівників відділів Reception і Guest Relation; на основі студентоцентрованого підходу здобувачам вищої освіти 
надаются широкі можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії; налагоджена співпраця зі 
стейкхолдерами, проведення презентацій, круглих столів тощо представниками туристичного бізнесу; 
впровадження наукової складової (ОК 2.11 Основи наукових досліджень) в ОП сприяє формуванню й розвитку 
наукового потенціалу здобувачів та їхньому саморозвитку.
Слабкими сторонами ОП можна визнати: відсутність розгалуженої системи договірних відносин щодо організації 
практики та стажування з туристичними підприємствами, а також ЗВО Євросоюзу; відсутність практики подвійного 
дипломування. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Удосконалення якості ОП відбувається постійно, проте зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі туристичної 
галузі та освітньому процесі вимагають розвитку кадрового забезпечення. Планується залучення фахівців для 
розширення кадрового складу випускової кафедри туристичного бізнесу та гостинності, що будуть викладати 
дисципліни на ОП. Зокрема, передбачається залучення досвідчених фахівців-практиків до проведення практичних 
занять на умовах зовнішнього сумісництва з попереднім обґрунтуванням їхньої кваліфікації щодо дисципліни. 
Серед перспектив розвитку ОП розглядаються можливість викладання окремих освітніх компонентів іноземною 
мовою. З метою оволодіння новими методиками викладання, ознайомлення з освітнім процесом в закордонних ЗВО 
планується проходження міжнародного стажування викладачами ОП (2022-2023 рр). Заплановане розширення 
можливостей здобувачів щодо проходження практичної підготовки шляхом збільшення кількості довгострокових 
угод про практику, запрошення випускників ОП для проведення майстер-класів і тренінгів. 
Динамічність спеціальності «Туризм» передбачає постійне оновлення навчально-методичного забезпечення 
освітніх компонент ОП, їх поповнення й удосконалення та розміщення в цифровому репозиторії ДНУ у вільному 
доступі для здобувачів. Запланована підготовка колективної монографії «Креативне управління міжнародним 
туризмом» (2022 р.) Наукова складова ґрунтуватиметься на проведенні актуальних наукових досліджень НПП із 
залученням здобувачів вищої освіти, стимулюванням їх до участі у Всеукраїнських й Міжнародних конкурсах й 
олімпіадах зі спеціальності, започаткуванням нової науково-дослідної теми кафедри, організацією й проведенням 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики» (травень 
2022 р). В січні 2022 року подано на державну реєстрацію до УкрІНТЕІ ініціативну науково-дослідну роботу 
«Міжнародний туризм і гостинність: концептуальні засади, проблеми, перспективи розвитку».
Перспективним напрямом розвитку ОП є покращення матеріального й інформаційного забезпечення (планується 
впровадження учбової версії програмного забезпечення по роботі з міжнародною системою бронювання Amadeus). 
Планується активізувати роботу з розроблення програми навчання в рамках подвійного диплому. Обов’язковою 
умовою розвитку ОП є необхідність моніторингу та періодичного перегляду даної ОП із активним залученням 
роботодавців, випускників і здобувачів освіти. А також подальше дотримання принципів академічної доброчесності 
серед здобувачів вищої освіти та всіх учасників освітнього процесу ДНУ. 

 

 
          
  

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.

 

Сторінка 21



Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Оковитий Сергій Іванович

Дата: 10.05.2022 р.

Сторінка 22



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

навчальна 
дисципліна

ОК 2.26.pdf 3QJEBljx+lbOigZHR
SDkTDTtYBMk9A8gr

Il4CtT/ZZk=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОК 2.11.pdf VrFOMb8IkrNDqou
uiNSng7Yi/SY5/klZ4

1sqd3wPrcw=

Підключення до університетської 
комп’ютерної мережі, що 
уможливлює доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus та Web of Science з 
комп’ютерів факультету.
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty).

Міжнародний 
туристичний бізнес

навчальна 
дисципліна

ОК 2.12.pdf lBe98PxtSRpS+bGw
9ScUsCPqW17cLaH
WD6vc+SpMeDk=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Фізична культура навчальна 
дисципліна

ОК 1.1.pdf ZIKn8oW5Qha8Mdt
ahvyD7O7JBZh8T9y

LbNJLIx3dr8c=

Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

ОК 1.2.pdf fzxVyeHbM0FMt2zq
+tMjskRMmgXiaPt+

nTrA4Ed2uII=

Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Організація 
екскурсійної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 2.14.pdf kQxjCNiRaWdQ0kxc
8I0n+ULTHVbGKkP

983w/YShLEVw=

Доступ до It-Tour 
http://www.ittour.com.ua
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист

навчальна 
дисципліна

ОК 1.3.pdf xUSVBzU8baF33v5+
A+p57FX/xs0Y265xI

fnU7wLuKGw=

Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК 1.4.pdf p2iStgE2Q0261Ey4L
OGVsEUywNZ0qXW

bGf3Tn2TVu7I=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 



A1Plusforfaculty)

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК 1.5.pdf JgaCPeoebxKJ+3N+
6BolWUklBvEsJ6lBai

PmBk/jf88=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.)
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Іноземна мова 
(англійська/ 
німецька/  
французька)

навчальна 
дисципліна

ОК 1.6.pdf CGGMNcQJLXaISiT
1krr+A0ZTz3/vjfJkG

KIXJQikst0=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.)

Реалізація прав, 
свобод і обов’язків 
громадянина України 

навчальна 
дисципліна

ОК 1.7.pdf uzefQ0VLbOpTFbGp
AOkRo/cBXj6/xxSG

uSr9fQL6gRw=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.)
Доступ до Бітрікс24
https://www.bitrix24.ua/
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Мікроекономіка та 
макроекономіка 

навчальна 
дисципліна

ОК 2.2.pdf ZAryeUN8WZS3GIK
Y7uHBfGc9ds9Lunk

njtACwn5qfXE=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.)

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

курсова робота 
(проект)

ОК 2.13.pdf BQcHZVNyAdJ3Jlg5
eng3pJKP0vBsgE7U

5XeX/Yzjcaw=

Підключення до університетської 
комп’ютерної мережі, що 
уможливлює доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus та Web of Science з 
комп’ютерів факультету. 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Навчальна практика: 
ознайомлювальна

практика ОК 2.27.pdf vOCnExiGGeN8Pj5r
kyTbRCubVVbcX/De

Wd50h6Uz/CQ=

Виробнича практика: 
виробнича 

практика ОК 2.28.pdf Vtt4bFBw9RLTo7AJ
7+scA4ur+Ma1qjQoz

D73u5uIQq4=

Виробнича практика: 
переддипломна 

практика ОК 2.29.pdf 1txYpqfPb+ew9f4ibSz
owRwGdAe3bmhW1

KwtBCjh2TE=

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ОК 2.30.pdf Yo8ISJhSCyvhRiHY
CrdQ4WLaZY0bf3S

Wp7dQiwuju3E=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.)

Технології гостинності навчальна 
дисципліна

ОК 2.25.pdf bBDAYJU6cJ3/8Npz
wAukUnMpXOXKhg
JHm9CS7ytRN2Y=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

ОК 2.31.pdf Q+D+lm41f5rSSFF6b
RQFn/JFL5VyKmBk

IukusZzmwHw=

Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Правове регулювання 
туристичної діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 2.24.pdf dgN1FrNUb7qhVame
TXP5boyqaW078hvh

Nhz7V3UDO+E=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 



навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

МІСЕ – туризм навчальна 
дисципліна

ОК 2.22.pdf RvIP4Q6EOb5zTRou
IWwTm+Q6EmuUYl

6ScSryISAyDK8=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Інформаційні системи 
та комунікаційні 
технології в сфері 
обслуговування 

навчальна 
дисципліна

ОК 1.8.pdf jzlLnOcyU5Dr+Z1hO
rkiHhkdML9gpgZm2

wE6AzRBZ84=

Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty).
Ліцензійне навчальне програмне 
забезпечення міжнародної 
системи бронювання Amadeus.

Історія розвитку 
міжнародного туризму 
та гостинності 

навчальна 
дисципліна

ОК 2.1.pdf XweLsrTrQfy2dmHs
GYdd+fnxmJzBh1B

mfDQp8lidnxQ=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Основи 
туризмознавства

навчальна 
дисципліна

ОК 2.3.pdf JJxU1WGqPkl2KE8p
Fri0vhqTgWJqXnTv

KTGwatmDgr4=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

навчальна 
дисципліна

ОК 2.4.pdf 0YtDweRMoVrobBJs
A4mZDtIrKIyYks7zw

Lzup3R/sxY=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Географія туризму навчальна 
дисципліна

ОК 2.5.pdf pq+Zh/j9iFIKpuwxn
rYcNMQtik9w0f91mj

rpyRHisf0=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Організація 
туристичних 
подорожей 

навчальна 
дисципліна

ОК 2.6.pdf uUTjYlmom9nH64K2
f3VW84ROQIT1iMlfs

CheTKC+uJE=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Сфера послуг та 
міжнародний туризм

навчальна 
дисципліна

ОК 2.7.pdf SfOFJmBf+mdpMH
A9bVm5QOtTQTbrw
LGGnFojiNP1sSU=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

HR технології в 
міжнародному 
туризмі

навчальна 
дисципліна

ОК 2.15.pdf f2uFdnaq+PKPc01iz
OWoI7tO7WX4TFej

N2BRsIUmQkI=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 



організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Туристичне 
країнознавство

навчальна 
дисципліна

ОК 2.8.pdf 7zOprp4/dVXOwTgl
KfDfBTSliAJJp/Rsy7

cz7jk2cBo=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Спеціалізований 
туризм

навчальна 
дисципліна

ОК 2.9.pdf wMlOxLjDWtuEdjN
6C6FoRjYaMWcL9N
4xhR2chKRXe3A=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Рекреалогія навчальна 
дисципліна

ОК 2.10.pdf mHAlKsUFICRxb/zK
ZcxBzOOWEDnPsNS

DKrb6WVNDTe4=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Менеджмент і 
маркетинг в туризмі

навчальна 
дисципліна

ОК 2.16.pdf 2j4cUYvcS/qqk4Rf0
mP8UGlTX3cTsP8bo

ENJKut4zgo=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Планування 
діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу 

навчальна 
дисципліна

ОК 2.17.pdf o+YYk3Lfnw+JifpXr
Faz9Chfe/shXMFSq

QJ/+VvLm54=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Інформаційне та 
документаційне 
забезпечення в 
туризмі 

навчальна 
дисципліна

ОК 2.18.pdf bJX5v70jKzcUWQiW
Sedr27+83vXet4nJQ

eRimoLNQoc=

Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty).
Ліцензійне навчальне програмне 
забезпечення міжнародної 
системи бронювання Amadeus.

Друга іноземна мова 
(англійська, німецька, 
французька)

навчальна 
дисципліна

ОК 2.19.pdf 01DQ2uSDQx5vL+az
6DyRjuyUGih5if8rQl

LWoXucCLs=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Туроперейтинг навчальна 
дисципліна

ОК 2.20_ОК 2.21.pdf guAIEZqJx7VRt4+9t
eb4NA0GEj1dC03ew

dGmgiBnUTA=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Курсова робота з 
дисципліни 

курсова робота 
(проект)

ОК 
2.21_МР_курсова.p

QI95vRAAFbsplzz3i
WvX6KHXHHfp3hV

Підключення до університетської 
комп’ютерної мережі, що 



«Туроперейтинг» df v1dghEUEmrdc= уможливлює доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus та Web of Science з 
комп’ютерів факультету. 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

Організація 
анімаційної діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 2.23.pdf jvE9c3Nf24ZvtYsrYm
51hobCnD89/1ALZB

g7d6wuYxE=

Портативний мультимедійний 
проектор Acer X118  (2017 р.), 
Програмне забезпечення для 
організації дистанційного 
навчання на базі Office 365 
(ліцензія у складі пакету 
Microsoft Office 365 
A1Plusforfaculty)

 
* 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

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

103479 Сливенко 
Вячеслав 
Альбертович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061981, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

039056, 
виданий 

25.06.2014

16 Туристичне 
країнознавство

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Канд. іст. наук, 
07.00.01 – «Історія 
України», тема 
дисертації: «Державна 
політика у сфері 
боротьби з  
кримінальною 
злочинністю на Півдні 
України в 1921–1928 
рр.».  Диплом 
кандидата історичних 
наук зі спеціальності 
«Історія України»
Серія ДК № 061981.  
Рішення Презідії ВАК 
від 6.10.2010 р. 
(протокол № 85-06/6)
Доцент кафедри 
менеджменту та 
туристичного бізнесу, 
Диплом доцента 
кафедри менеджменту 
та туризму серія 12ДЦ  
№  039056 від 
26.06.2014 р. 
(протокол № 5/02-Д)
Підвищення 
кваліфікації: 
 1. Підвищення 
професійного рівня за 
фахом – обсяг, термін:   
пройшов  підвищення 
кваліфікації при 
кафедрі міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму Університету 
митної справи та 
фінансів (м. Дніпро). 
Термін стажування 



шість місяців, 
(02.12.19р. – 
02.06.20р.), обсяг – 
180 год., 6 кредитів.
2. Володіння 
сучасними 
інформаційними 
технологіями – обсяг, 
термін: 
пройшов  підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» для 
науково-педагогічних 
та педагогічних 
працівників 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара (м. 
Дніпро). Термін 
стажування 22.09.20р. 
– 02.10.20р., обсяг – 
60 год., 2 кредита.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 11, 12, 14, 19.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Slyvenko V., Slyvenko 
О. Economic security of 
tourism in Germany: 
models for overcoming 
the crisis // European 
Journal of Management 
IssuesVol 28 No 3 
(2020). р. 110-120, DOI 
https://doi.org/10.1542
1/192011, https://mi-
dnu.dp.ua/index.php/
MI 
/article/view/278/244
2. Slyvenko V., 
Stepanova A., Puras T. 
Gastronomic tourism 
development trends in 
the Baltic countries in 
the context of 
integration processes // 
(іноземне фахове 
видання) 
[Електронний ресурс] 
// Modern engineering 
and innovative 
technologies. Karlsruhe, 
Germany № 13, 2020. 
https://www.modernte
chno.de/index.php/mei
t/issue/view/meit12-
06/meit12-06 (1,0 д.а.).
3. Сливенко В.А. 
Шляхи активізації 
вітчизняного 
гастротуризму на 
міжнародному 
туристичному ринку / 
В. Сливенко, А. 
Долгієр, К. Хрулькова 
// [Електронний 



ресурс] Ефективна 
економіка. – 2019. – 
№ 5. – Режим доступу 
до журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7054
4. Сливенко В.А. 
Шляхи активізації 
вітчизняного 
гастротуризму на 
міжнародному 
туристичному ринку / 
В. Сливенко, А. 
Долгієр, К. Хрулькова 
// [Електронний 
ресурс] Ефективна 
економіка. – 2019. – 
№ 5. – Режим доступу 
до журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7054
5. Сливенко В.А. 
Аналіз сучасного 
стану та пріоритетів 
розвитку ділового 
туризму в Україні / В. 
Сливенко, Т. 
Подорожко, В. 
Шишкіна // 
[Електронний ресурс] 
/ Ефективна 
економіка. – 2019. – 
№ 6. – Режим доступу 
до журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7115
6. Сливенко В.А. 
Класичні та сучасні 
бізнес стратегії 
туристичних 
підприємств / 
Сливенко В.А., 
Єрмакова А.О. // 
[Електронний ресурс] 
Ефективна економіка. 
– 2018. – № 11. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6705
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Сливенко В.А. 
Історична ґенеза та 
сучасні тенденції 
розвитку світового 
туризму / Теорія та 
практика 
менеджменту 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. / [Н. П. 
Мешко, А. А. 
Кобченко, М. О. 
Кальницька та ін. ]; за 



заг. ред. д.е.н., проф. 
Н. П. Мешко. – Д.: 
ДНУ, 2018. – 248 с. 
(внесок автора - 4 д.а.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1.Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з готельного та 
туристичного бізнесу 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
242 Туризм галузі 
знань 24 «Сфера 
обслуговування») / 
укл.: Сливенко В.А., 
Жиленко К.М., 
Гапоненко С.О. 
Дніпро, 2021. 36 с.
2. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни «Ризики й 
економічна безпека в 
міжнародному 
туризмі» / Дніпро: ПП 
Шевелев, 2019. – 20 с.
3. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Менеджмент 
туристичного бізнесу: 
туристичний ринок». 
Дніпро: ПП Шевелев, 
2018. 20 с.
4. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Міжнародні 
організації в туризмі». 
Дніпро: ПП Шевелев, 
2018. 20 с.
5. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Консалтинг 
туристичних послуг: 
управління бізнесом» 
/ Дніпро: ПП 
Шевелев, 2018. 20 с.
6. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Управління 
безпекою в 
міжнародному 
туристичному бізнесі» 
/ Дніпро: ПП 
Шевелев, 2018. – 20 с.
11) наукове 



консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою)
Наукове 
консультування з 
питань забезпечення 
санаторно-курортним 
оздоровленнямветера
нів Збройних Сил 
України (Самарський 
районний військовий 
комісаріат). 
Підстава: Договір про 
співпрацю між ДНУ та 
Самарським РТЦК та 
СП від 20.02.2019 р., 
б/н.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Slyvenko V.A. 
Levkovich E. Innovative 
vectors of development 
of tourist enterprises of 
Ukraine. Tendenze 
attuali della moderna 
ricerca scientific. 
Conference Paper 
Штутґарт (DEU), 
Німеччина. June 
2020. DOI: 
10.36074/05.06.2020.v1
.20Conference:. 
2. Slyvenko V., 
Stepanova A., Puras T. 
Gastronomic tourism 
development trends in 
the Baltic countries in 
the context of 
integration processes. 
Modern engineering 
and innovative 
technologies. Karlsruhe, 
Germany № 13, 2020. 
URL: 
https://www.modernte
chno.de/index.php/mei
t/issue/view/meit12-
06/meit12-06(1,0 д.а.).
3. Сливенко В.А., 
Муштат С. О. 
Актуальні питання 
безпеки в туристичній 
сфері: основні схеми 
шахрайства в 
туристичному бізнесі 
// Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 6, С. 15-17.



4. Сливенко В.А., 
Владімірова В.В. 
Сучасна концепція 
державної підтримки 
розвитку вітчизняного 
соціального туризму 
// Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 45-47.
5. Сливенко В.А., 
Безугла Т.О 
Культурний туризм як 
чинник розвитку 
регіональної 
економіки // 
Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 37-39.
6. Сливенко В.А., 
Грудниста А. 
Удосконалення 
методів управління 
персоналом 
підприємств готельно-
ресторанного бізнесу 
// Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 80-82.
7. Сливенко В.А., 
Ужва О.В. Особливості 
розвитку 
гастрономічного 
туристичного бізнесу 
в Іспанії // Економіка 
і менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 86-88
8. Сливенко В.А., 
Калатинець Г.О. 
Потенціал розвитку 
медичного туризму в 
Україні // Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 



Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 82-84.
9. Сливенко В.А., 
Подольна Р. М. 
Особливості розвитку 
спортивного 
туристичного бізнесу 
в Аргентині // 
Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 84-86.
10. Сливенко В.А., 
Власов Є.І. 
Інноваційний вектор 
розвитку туристичних 
підприємств в умовах 
глобалізації (на 
прикладі 
індустріального 
туризму) // Економіка 
і менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 5, С. 15-17.
11. Сливенко В.А. , 
Жигула В.П. 
Перспективні 
напрями розвитку 
підприємств - 
туристичних 
операторів в умовах 
глобалізації (з досвіду 
Японії) // Економіка і 
менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 8, С. 34-36.
12. Сливенко В.А., 
Карпусь М.В. Сучасні 
тенденції розвитку 
туристичного бізнесу 
в Нідерландах // 
Економіка і 
менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 2, С. 49-51.
13. Сливенко В.А. , 
Таран С.В. 
Особливості 
маркетингової 
політики туристичних 
підприємств при 
реалізації 
специфічних 



туристичних 
продуктів (на 
прикладі темного 
туризму) // Економіка 
і менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 6, С. 98-100.
14. Сливенко В.А., 
Власов Є.І. Розвиток 
нетрадиційних видів 
туризму 
(екстремальний, 
темний, 
урбаністичний) в 
країнах Європи / 
Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації: 
зб. наук. праць VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Т. 2. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2018. – С. 55–59.
15. Сливенко В.А., Єна 
С.О. Проблеми та 
перспективи розвитку 
екстремальних видів 
туризму в Україні в 
умовах глобалізації: 
аналіз європейського 
досвіду / Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації: 
зб. наук. праць VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Т. 2. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2018. – С. 73–76.
16. Сливенко В.А., 
Ободовський Б.В. 
Підвищення обсягу та 
якості послуг у 
закладах розміщення 
– як необхідний 
фактор розширення 
клієнтської бази / 
Сучасні МЕВ: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку: 
Матеріали XVIІI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: м. 
Дніпро, 22-23 березня 
2018 р. – С. 175-178.
17. Сливенко В.А., 
Трегубенко В.О. 
Використання нових 
технологій та 
соціальних ініціатив 
для збереження та 
розвитку історико-
культурних 
туристичних ресурсів 
України / Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації: 
зб. наук. праць VІІІ 
Міжнародної науково-



практичної
18. Сливенко В.А., 
Кривченко Е.І. 
Розвиток систем 
безпеки туристів в 
Україні / Сучасні 
МЕВ: драйвери успіху 
та виклики розвитку: 
Матеріали XVIІI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: м. 
Дніпро, 22-23 березня 
2018 р. – С. 171-175.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 



іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. 2021 р. – I місце у І 
турі і Почесний 
сертифікат учасника ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2020/2021навчальном
у році за напрямом: 
«Готельно-ресторанна 
справа» (Галицький 
Д.С. гр. ЕТ-19у-1). 
Тема роботи: 
«Інновації як 
інструмент 
покращення іміджу 
готельних 
комплексів» 
https://www.onaft.edu.
ua/all-
ukrainian_student_scie
ntific_ works_hrb 
(Керівництво 
студентом)
2. 2020 р. – III місце у 
І турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2019/2020 
навчальному році за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом» 
(Островський Д.В. гр. 
ВТ-16-1). Тема роботи: 
«Аналіз досвіду країн 
ЄС щодо 
вдосконалення 
інтернет-маркетингу 
вітчизняними 
туристичними 
підприємствами» 
http://www.dnu.dp.ua 
/view/pitannya_es.кері
вництво(Керівництво 
студентом)
3. 2018 р. – 
керівництво 
студентом Тараном С., 
який посів III місце у 



II турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом» (диплом ІІІ 
ступеня).
4. 2021 р. – член 
організаційного 
комітету Міжнародної 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики», 16 квітня 
2021 року. ДНУ ім. О. 
Гончара м. Дніпро.
5. 2018 р. – член 
організаційного 
комітету VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації, 15 
лютого 2018 року, 
ДНУ ім. О. Гончара м. 
Дніпро,
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член професійного 
об’єднання за 
спеціальністю – 
«Асоціація індустрії 
гостинності України» 
з січня 2019 р.

412092 Сазонець 
Ігор 
Леонідович

професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
економіки

Диплом 
доктора наук 
ДД 001528, 

виданий 
13.12.2000, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014747, 
виданий 

25.09.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000552, 
виданий 

22.06.2000, 
Атестат 

професора 
02ПP 000021, 

виданий 
19.02.2004

25 Організація 
туристичних 
подорожей 

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: 
Дніпропетровський 
державний 
університет, 
економічний 
факультет 
спеціальність 1704 
«економіка праці» 
Диплом ЛВ № 
343801.
Доктор економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) Диплом 
ДД № 001528.
Підвищення 
кваліфікації: 
Закордонне 
стажування «European 
Experience in Training 
Specialists in Public 
Administration and 
Local Self-government» 
в університеті 
фінансів, бізнесу і 
предпринимательства. 
Софія, Болгарія. 02 
March 2020 – 02 June 
2020. («Європейській 
досвід підготовки 



фахівців з публічного 
управління та 
місцевого 
самоврядування»).
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
6, 8, 10, 12, 14, 19.

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Igor Sazonets, Lesia 
Melnyk, Ruslan 
Pushko, Tetiana 
Gavrilko, Oksana 
Krochak, Tetiana 
Mishustina, Valentyna 
Shevchenko. Features 
of monetary policy 
implementation in 
Ukraine. 2020. 
International Journal of 
Advanced Science and 
Technology
2. Sazonets, I.L., Hanin, 
I.G., Ryabokon, M.V., 
Pikalov, Y.V. Efficiency 
of digital public 
administration system 
in the course of 
implementing the 
innovative potential of 
national economy. 
2018, Journal of Social 
Sciences Research
3. Сазонець І.Л., 
Саленко А.С. 
Постіндустріальний 
перехід та еволюція 
корпоративного 
високотехнологічного 
підприємництва. 
Вісник Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування
. Економічні науки. 
Рівне, 2018. № 2(82). 
С. 212 ‒ 221. 
4. Сазонець І.Л., 
Саленко А.С. Сутність 
та трансформація 
основних форм 
підприємницької 
діяльності. Вісник 
Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування
. Економічні науки. 
Рівне, 2018. № 3(83). 
С. 197 ‒ 205. 
5. Сазонець І. Л., 
Саленко А. С. 
Інституційні основи 
державної підтримки 
лібералізації 
підприємницької 
діяльності. Економіка 
та держава. 2019. № 1. 
С. 23–26;
6. Сазонець І. Л., 
Джинджоян В.В. 



Економічна 
антропологія в системі 
методологій 
дослідження 
соціальних процесів. 
Вісник НУВГП. 
Економічні науки : зб. 
наук. праць. Рівне : 
НУВГП, 2019. Вип. 
3(87). С. 83-102. (0.8 
д.а.).
7. Сазонець І. Л., 
Джинджоян В.В. 
Визначення основних 
форм соціальної 
взаємодії 
підприємницьких 
структур їз 
інституційним 
середовищем та 
громадянським 
суспільством. Вісник 
НУВГП. Економічні 
науки : зб. наук. 
праць. Рівне : НУВГП, 
2019. Вип. 4(88). С. 
295-306. (0,8 д.а.).
8. Сазонець І.Л., 
Джинджоян В.В. 
Соціальний потенціал 
та перспективи 
функціонування 
санаторно-курортних 
підприємств. Вісник 
НУВГП. Економічні 
науки : зб. наук. 
праць. Рівне : НУВГП, 
2020. Вип. 1(89). С. 
295-306. (0.8 д.а.).
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Сазонець І. Л. 
Детермінанти 
лібералізації 
високотехнологічного 
підприємництва в 
умовах 
постіндустріального 
переходу / І. Л. 
Сазонець, А. С. 
Саленко. – Рівне : 
Волин. обереги, 2019. 
– 185 с.
2. Інституційна 
трансформація 
державного 
управління охороною 
здоров’я: Україна та 
іноземний досвід : 
колективна 
монографія / І. Л. 
Сазонець, В. І. 
Саричев [та ін.] ; за 
наук. ред. д. е. н., 
проф. І. Л. Сазонця. – 
Рівне : Волин. 
обереги, 2019. – 396 с.
3. Сазонець І. Л. 
Соціальні інститути в 



трансформації 
державної системи 
управління охороною 
здоров'я : монографія 
/ І. Л. Сазонець, І. Я. 
Зима. – Рівне : Волин. 
обереги, 2018. – 168 с.
4. Джинджоян В.В., 
Саленко А.С., 
Сазонець І.Л. 
Соціальні 
детермінанти 
розвитку сфери послуг 
в концепції 
формування 
постіндустріального 
суспільства. Рівне. 
Волин. обереги, 2021, 
208 с.
5. Сазонець О.М., 
Сазонець І.Л. 
Міжнародний бізнес і 
логістика. Київ, Центр 
учбової літератури, 
2021, 288 с.
6. Сазонець І.Л., 
Ковшун Н.Е. 
Управління 
науковими проектами. 
Київ, Центр учбової 
літератури, 2021, 208 
с.
6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом)
Докторські дисертації
1.Зима І.Я. 
«Механізми 
державного 
управління 
інституційною 
трансформацією 
системи охорони 
здоров’я». 
Спеціальність − 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління; 2020 р.
2. Тихончук Л.Х. 
«Формування 
інституційно-
економічних засад 
державного 
регулювання 
міжнародної 
діяльності 
корпорацій». 
Спеціальність − 
25.00.02 – механізми 
державного 
управління; 2020 р.
3. Джинджоян В.В. 
2020 р. «Структурні 
детермінанти 
функціонування і 
розвитку туристичних 
підприємств в 
контексті соціальної 
парадигми». 



Спеціальність – 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
Кандидатськи 
дисертації
1. Саленко А. С. 2020 
р. «Формування 
напрямів лібералізації 
високотехнологічного 
корпоративного 
підприємництва». – 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності);
2. Вівсянник О.М, 
2021. «Міжнародні 
організації в 
інституційній системі 
державного 
регулювання охорони 
здоров’я». – 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління;
3. Обуховська Л.І. 
2020. «Імплементація 
інституту державної 
власності в систему 
місцевого 
самоврядування та 
діяльність закладів 
охорони здоров’я». – 
25.00.04 – місцеве 
самоврядування.
Доктора філософії
4.Залужний А.Л., 
2021. «Трансформація 
потреб споживачів в 
умовах інформаційно-
мережевої економіки» 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 051 
«Економіка»
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
Член редакційних 
колегій фахових 
журналів з 
економічних наук та 
державного 
управління:
1. Інвестиції: практика 
та досвід
2. Економіка та 
держава
3. Вісник НУВГП 



серія: Економіка 
4. «Науковий погляд: 
економіка та 
управління»
5. Член редколегії та 
відповідальний за 
випуск журналу 
«Стратегія і тактика 
державного 
управління»
10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
Закордонне 
стажування «European 
Experience in Training 
Specialists in Public 
Administration and 
Local Self-government» 
в університеті 
фінансів, бізнесу і 
підприємництва. 
Софія, Болгарія. 02 
March 2020 – 02 June 
2020. («Європейській 
досвід підготовки 
фахівців з публічного 
управління та 
місцевого 
самоврядування»).
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Сазонець І.Л., Турко 
В.І. Зростання ролі 
дистанційної освіти в 
підготовці фахівців з 
туризму під час 
пандемії COVID-19. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції на тему: 
«Реформування 
процесів публічного 
управління в сфері 
освіти та науки 
України у 
глобалізаційному та 
інформаційному 
суспільстві». 
Переяслав 11 червня 
2021. Дніпро 25 
травня 2021.
2. Сазонець І.Л., 
Ходак О.В. Значення 
санаторно-курортних 
підприємств в 
державній політиці 
розвитку 
здоров’язбережувальн
ого простору України. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 



конфереренції 
«Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку 
індустрії гостинності, 
туризму, виробництва 
в умовах міжнародної 
економічної 
інтеграції». Дніпро 25 
травня 2021.
3. Сазонець І.Л., 
Главін І.О. 
Дослідження проблем 
інноваційного 
розвитку туристичної 
галузі в умовах 
постіндустріального 
суспільства. Дніпро 25 
травня 2021. 
4. Сазонець І. Л. 
Теоретичні та 
практичні підходи до 
формування 
державних і 
корпоративних 
соціальних програм / 
І. Л. Сазонець, А. Є. 
Гессен // Стратегія і 
тактика державного 
управління : зб. наук. 
праць. – Рівне, 2018. – 
Вип. 1-2. – С. 111-118.
5. Сазонець І. Л. 
Особливості 
оцінювання діяльності 
органів місцевої влади 
в містах та в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах / І. Л. 
Сазонець // Стратегія 
і тактика державного 
управління : зб. наук. 
праць. - Рівне : 
НУВГП, 2019. - Вип. 1-
2. - С. 40-44.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 



всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Одейчук Іванна. 
Диплом другого 
ступеня на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Актуальні 
питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом» 2019/2020 
н.р. (Дніпровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара) 
http://www.dnu.dp.ua/
view/pitannya_es
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1.Член Міжнародної 
громадської 



організації із захисту 
прав споживачів 
«Всенародний 
контроль та захист» 
від 01.07.2020 р.
2. Член громадської 
організації «Асоціація 
економістів-
міжнародників» від 
26.02.2009 р.
3. Академік Академії 
економічних наук 
України, від 
27.12.2002 р.

163024 Редько 
Вікторія 
Євгенівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

інститут 
туристичного 

бізнесу, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055118, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041979, 
виданий 

28.04.2015

17 Основи 
туризмознавст
ва

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 055118. Доцент 
кафедри менеджменту 
та туристичного 
бізнесу 12ДЦ № 
041979 від 28 квітня 
2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, термін 
проходження 
02.12.2019 –  
02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к 
від 02.12.2019 р.; 
довідка № 21/185 від 
07.07.2020 р.
2. Вебінар-тренінг 
«Проведення 
підсумків 
дистанційного 
навчання у Microsoft 
Teams» Сертифікат № 
20259, 2020 р.
3. Освітній онлайн-
проєкт для викладачів 
«Інноваційні підходи 
до організації 
дистанційного 
навчання», 14 год., 
2020р.
4. Підвищення 
кваліфікації «Level Up 
разом з Reikartz» від 
Reikartz Hotel Group, 
30 год., сертифікат,  
18-31 жовтня 2021 р. 
5. Агенція 
регіонального 
розвитку 
Закарпатської області. 
Проєкт 
«Забезпечення 
розвитку сталого 
туризму в Українських 
Карпатах», 30 год., 
сертифікат, 
17.11.2021р.-
15.12.2021р.
6. Академічна 
доброчесність: онлайн 
курс для викладачів, 
60 год, сертифікат, 
05.01.2022 р.



Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
1,3,4,7,9,12,14,19
1) Публікації у 
наукових виданнях, 
які включені до 
переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection, протягом 
останніх п’яти років.
1. Stukalo N., 
Krasnikova N., 
Krupskyi O. &Redko V. 
FosteringSustainableTo
urisminGlobalEconomy.
Revista ESPACIOS, 
2018. Vol. 3 (42). URL: 
http://www.revistaespa
cios.com/a18v39n42/a1
8v39n42p27.pdf. 
(Scopus)
2. Dzyad, O., Redko, V., 
Krasnikova, N., 
Mihaylenko, O., 
&Stasiuk, Y. 
Ontheissueofsustainable
developmentoftourismi
ntheBlackSeacountries. 
JournalofGeology, 
GeographyandGeoecolo
gy, 2020. 29(3). P. 471-
482. DOI: 
https://doi.org/https://
doi.org/10.15421/11204
2. 
(WebofScienceCoreColl
ection).
3. Кадош С. В., Редько 
В. Є. Теоретичні і 
практичні аспекти 
розвитку сільського 
туризму в 
Дніпропетровській 
області. Ефективна 
економіка. 2021. № 1. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2021.1.72. 
4. Редько В.Є., 
Росошик Ю.С. 
Міжнародний досвід 
популяризації 
велосипедного 
туризму. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. 50. С. 15-
21. DOI: 
https://doi.org/10.3284
3/infrastruct50-3. 
5. Редько В.Є., Семич 
Ю.В. Особливості 
франчайзингової 
експансії на 
український 
туристичний ринок. 
EuropeanJournalofMan
agementIssues. 2020. 
28(3). С. 101-109. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/192010.
6. Редько В. Є., Оката 
Я. Г. Потенціал 
розвитку та 
організації MICE 
туризму. Ефективна 
економіка. 2019. № 12. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2019.12.73. 
7. Редько В. Є., 



Герасько М. Д. Місце 
графіті в системі 
міжнародного 
туризму. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". 2019. 
№18.URL: 
https://www.inter-
nauka.com/uploads/pu
blic/15781498442796.p
df..
8. Редько В.Є., Русіна 
А.О. Міжнародний 
досвід формування 
сталої інфраструктури 
готелю. Ефективна 
економіка. 2018. № 
12. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.12.90.
9. Редько В.Є, Ваніна 
С.В. Вплив 
корпоративної 
культури на якість 
готельного сервісу. 
Ефективна економіка. 
2018. № 11. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.11.64..

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)Ї
1.. Редько В.Є. Основи 
менеджменту 
туристичного бізнесу. 
Менеджмент 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. Дніпро: 
РВВ ДНУ, 2019. С. 17-
40.
2. Редько В.Є. 
Туризмознавство: 
теорія та практика. 
Теорія та практика 
менеджменту 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. / зазаг. 
ред. Н. П. Мешко. Д.: 
ДНУ, 2018. С. 32-108
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 



інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Редько В.Є. 
Організація туризму: 
туроперейтинг. 
Посібник з організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за першим 
(бакалаврським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 
Туризм [текст]. / В.Є. 
Редько. Дніпро: РВВ 
ДНУ, 2021. 48 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
написання дипломних 
робіт за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл.: Редько 
В.Є., Самойленко А.О. 
Д.: РВВ ДНУ, 2020. 32 
с. (2 д.а.).
3. Міжнародний 
туризм: посібник з 
організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за другим 
(магістерським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2020. 32 
с. 
4. Посібник до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Міжнародний 
туризм». / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2019. 96 
с.
5. Редько В.Є. Аналіз 
діяльності 
підприємств туризму: 
посіб. для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання. Дніпро, 
2018. 90 с. 
6. Методичні вказівки 
до проходження 
виробничої й 
переддипломної 
практик (для 
студентів 
спеціальності 242 
«Туризм» галузі знань 
24 «Сфера 
обслуговування»). / 
Укл.: Редько В.Є., 
Приварникова І.Ю., 
Самойленко А.О. 
Дніпро, 2018. 59с. 
7. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти). 



/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 39с. 
8. Наскрізна програма 
практикиза 
спеціальністю 073 
«Менеджмент»(ступін
ь вищої освіти 
«бакалавр») /Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 27с. 
9. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 40 с..
10. Наскрізна 
програма практикиза 
спеціальністю 242 
«Туризм» (ступінь 
вищої освіти 
«бакалавр»). / Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 41 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
2017 – офіційний 
опонент Пілігрім К. І. 
«Формування 
механізму розвитку 
мотивації персоналу 
туристичних 
підприємств» - 
08.00.04, 
спеціалізована вчена 
рада Д 26.861.03, 
Державний 
університет 
телекомунікацій, м. 
Київ.
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 



вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю)
1. Член експертної 
групи для проведення 
акредитаційної 
експертизи за 
спеціальністю 242 
Туризм ОП 
«Міжнародний 
туризм» за другим 
рівнем вищої освіти у 
Національному 
педагогічному 
університеті імені 
М.П. Драгоманова. 
(наказ НАЗЯВО № 
1723-Е від 29.09.2021 
р.)
2. Голова експертної 
комісії у складі 
Акредитаційної 
комісії МОН ОП 
«Туризм» зі 
спеціальності 242 
Туризм ОКР 
молодший спеціаліст 
в Київському 
державному коледжі 
туризму та готельного 
господарства (Наказ 
МОН України №24-л 
«Про проведення 
акредитаційної 
експертизи» від 
24.01.2020 р.)
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Редько В.Є. 
Сучасний погляд на 
міжнародний 
урбаністичний 
туризм. Світ на 
порозізмін: моногр. / 
кол. авт. ;кер. авт. 
кол., канд. екон. наук 
Н. О. Краснікова. – 
Дніпро :ВидавецьБіла 



К. О., 2021.С. 224-248. 
2. Редько В.Є. 
Туристичний збір як 
інструмент для 
відновлення 
інфраструктури 
міст.Економіка і 
менеджмент 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф. (Дніпро, 2-3 
квітня, 2020 р.) 
Дніпро, 2020. Т. № 4. 
С. 65-67.
3. Редько В.Є. 
Розвиток авіаційних 
перевезень в Україні 
Економіка і 
менеджмент 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф (Дніпро, 18-19 
квіт.2019 р). Дніпро, 
2019. Т. № 2. С. 74-76.
4. StukaloN., 
Krasnikova, N., 
Krupskyi, O., &RedkoV. 
Promotionsustainableto
urisminglobaleconomy4
thInternationalRuralTo
urismCongress, 
CongressProceedings, 
2018. Pp. 253-266. 
5. Редько В.Є. 
Кодацька М.С. 
Cоциальнаяответствен
ность в 
гостиничномбизнесе 
на примере 
«TheCarlsonRezidorHo
telGroup». Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.41-42
6. Редько В.Є., 
Дідковська В.С. 
Впровадження 
програми 
раціонального 
природокористування 
у міжнародній 
готельній мережі 
«AccorHotels». 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку та 
права: зб. тез доп. 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 14 
травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.38-39.
7. Редько В.Є., 
Соколянська В.А. 
Особливості 
гастрономічного 
туризму. Сучасний 
стан та перспективи 



розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С. 48-49.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 



чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
2019 р. 2-є місце у II 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Туризму» (Карпусь 
М.В., група ВТ-18м-1), 
м.Харків.
2018 р. – I місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 242 
«Туризм» (студентка 
гр.ВТ-14-1 Герасько 
М.Д.), м.Дніпро.
2018р., 2019р., 2020 р. 
- член журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Актуальні питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом».
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Член громадської 
спілки «Асоціація 
індустрії гостинності 
України» з 2019 р.
2. Член громадської 
організації «Дивна 
Україна» з 2018 р.

103479 Сливенко 
Вячеслав 
Альбертович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061981, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

039056, 
виданий 

25.06.2014

16 Історія 
розвитку 
міжнародного 
туризму та 
гостинності 

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Канд. іст. наук, 
07.00.01 – «Історія 
України», тема 
дисертації: «Державна 
політика у сфері 
боротьби з  
кримінальною 
злочинністю на Півдні 
України в 1921–1928 
рр.».  Диплом 
кандидата історичних 
наук зі спеціальності 
«Історія України»
Серія ДК № 061981.  
Рішення Презідії ВАК 
від 6.10.2010 р. 
(протокол № 85-06/6)
Доцент кафедри 
менеджменту та 
туристичного бізнесу, 
Диплом доцента 



кафедри менеджменту 
та туризму серія 12ДЦ  
№  039056 від 
26.06.2014 р. 
(протокол № 5/02-Д)
Підвищення 
кваліфікації: 
 1. Підвищення 
професійного рівня за 
фахом – обсяг, термін:   
пройшов  підвищення 
кваліфікації при 
кафедрі міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму Університету 
митної справи та 
фінансів (м. Дніпро). 
Термін стажування 
шість місяців, 
(02.12.19р. – 
02.06.20р.), обсяг – 
180 год., 6 кредитів.
2. Володіння 
сучасними 
інформаційними 
технологіями – обсяг, 
термін: 
пройшов  підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» для 
науково-педагогічних 
та педагогічних 
працівників 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара (м. 
Дніпро). Термін 
стажування 22.09.20р. 
– 02.10.20р., обсяг – 
60 год., 2 кредита.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 11, 12, 14, 19.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Slyvenko V., Slyvenko 
О. Economic security of 
tourism in Germany: 
models for overcoming 
the crisis // European 
Journal of Management 
IssuesVol 28 No 3 
(2020). р. 110-120, DOI 
https://doi.org/10.1542
1/192011, https://mi-
dnu.dp.ua/index.php/
MI 
/article/view/278/244
2. Slyvenko V., 
Stepanova A., Puras T. 
Gastronomic tourism 
development trends in 
the Baltic countries in 
the context of 
integration processes // 
(іноземне фахове 



видання) 
[Електронний ресурс] 
// Modern engineering 
and innovative 
technologies. Karlsruhe, 
Germany № 13, 2020. 
https://www.modernte
chno.de/index.php/mei
t/issue/view/meit12-
06/meit12-06 (1,0 д.а.).
3. Сливенко В.А. 
Шляхи активізації 
вітчизняного 
гастротуризму на 
міжнародному 
туристичному ринку / 
В. Сливенко, А. 
Долгієр, К. Хрулькова 
// [Електронний 
ресурс] Ефективна 
економіка. – 2019. – 
№ 5. – Режим доступу 
до журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7054
4. Сливенко В.А. 
Шляхи активізації 
вітчизняного 
гастротуризму на 
міжнародному 
туристичному ринку / 
В. Сливенко, А. 
Долгієр, К. Хрулькова 
// [Електронний 
ресурс] Ефективна 
економіка. – 2019. – 
№ 5. – Режим доступу 
до журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7054
5. Сливенко В.А. 
Аналіз сучасного 
стану та пріоритетів 
розвитку ділового 
туризму в Україні / В. 
Сливенко, Т. 
Подорожко, В. 
Шишкіна // 
[Електронний ресурс] 
/ Ефективна 
економіка. – 2019. – 
№ 6. – Режим доступу 
до журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7115
6. Сливенко В.А. 
Класичні та сучасні 
бізнес стратегії 
туристичних 
підприємств / 
Сливенко В.А., 
Єрмакова А.О. // 
[Електронний ресурс] 
Ефективна економіка. 
– 2018. – № 11. – 
Режим доступу до 
журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6705
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 



менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Сливенко В.А. 
Історична ґенеза та 
сучасні тенденції 
розвитку світового 
туризму / Теорія та 
практика 
менеджменту 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. / [Н. П. 
Мешко, А. А. 
Кобченко, М. О. 
Кальницька та ін. ]; за 
заг. ред. д.е.н., проф. 
Н. П. Мешко. – Д.: 
ДНУ, 2018. – 248 с. 
(внесок автора - 4 д.а.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1.Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з готельного та 
туристичного бізнесу 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
242 Туризм галузі 
знань 24 «Сфера 
обслуговування») / 
укл.: Сливенко В.А., 
Жиленко К.М., 
Гапоненко С.О. 
Дніпро, 2021. 36 с.
2. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни «Ризики й 
економічна безпека в 
міжнародному 
туризмі» / Дніпро: ПП 
Шевелев, 2019. – 20 с.
3. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Менеджмент 
туристичного бізнесу: 
туристичний ринок». 
Дніпро: ПП Шевелев, 
2018. 20 с.
4. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Міжнародні 
організації в туризмі». 
Дніпро: ПП Шевелев, 



2018. 20 с.
5. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Консалтинг 
туристичних послуг: 
управління бізнесом» 
/ Дніпро: ПП 
Шевелев, 2018. 20 с.
6. Сливенко В.А. 
Посібник до вивчення 
дисципліни 
«Управління 
безпекою в 
міжнародному 
туристичному бізнесі» 
/ Дніпро: ПП 
Шевелев, 2018. – 20 с.
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою)
Наукове 
консультування з 
питань забезпечення 
санаторно-курортним 
оздоровленнямветера
нів Збройних Сил 
України (Самарський 
районний військовий 
комісаріат). 
Підстава: Договір про 
співпрацю між ДНУ та 
Самарським РТЦК та 
СП від 20.02.2019 р., 
б/н.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Slyvenko V.A. 
Levkovich E. Innovative 
vectors of development 
of tourist enterprises of 
Ukraine. Tendenze 
attuali della moderna 
ricerca scientific. 
Conference Paper 
Штутґарт (DEU), 
Німеччина. June 
2020. DOI: 
10.36074/05.06.2020.v1
.20Conference:. 
2. Slyvenko V., 
Stepanova A., Puras T. 
Gastronomic tourism 
development trends in 
the Baltic countries in 
the context of 
integration processes. 
Modern engineering 
and innovative 
technologies. Karlsruhe, 
Germany № 13, 2020. 
URL: 
https://www.modernte
chno.de/index.php/mei
t/issue/view/meit12-



06/meit12-06(1,0 д.а.).
3. Сливенко В.А., 
Муштат С. О. 
Актуальні питання 
безпеки в туристичній 
сфері: основні схеми 
шахрайства в 
туристичному бізнесі 
// Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 6, С. 15-17.
4. Сливенко В.А., 
Владімірова В.В. 
Сучасна концепція 
державної підтримки 
розвитку вітчизняного 
соціального туризму 
// Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 45-47.
5. Сливенко В.А., 
Безугла Т.О 
Культурний туризм як 
чинник розвитку 
регіональної 
економіки // 
Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 37-39.
6. Сливенко В.А., 
Грудниста А. 
Удосконалення 
методів управління 
персоналом 
підприємств готельно-
ресторанного бізнесу 
// Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 80-82.
7. Сливенко В.А., 
Ужва О.В. Особливості 
розвитку 
гастрономічного 
туристичного бізнесу 
в Іспанії // Економіка 
і менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 



розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 86-88
8. Сливенко В.А., 
Калатинець Г.О. 
Потенціал розвитку 
медичного туризму в 
Україні // Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 82-84.
9. Сливенко В.А., 
Подольна Р. М. 
Особливості розвитку 
спортивного 
туристичного бізнесу 
в Аргентині // 
Економіка і 
менеджмент – 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 2-3 квіт. 
2020р. у 7 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2020, Т. 4, С. 84-86.
10. Сливенко В.А., 
Власов Є.І. 
Інноваційний вектор 
розвитку туристичних 
підприємств в умовах 
глобалізації (на 
прикладі 
індустріального 
туризму) // Економіка 
і менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 5, С. 15-17.
11. Сливенко В.А. , 
Жигула В.П. 
Перспективні 
напрями розвитку 
підприємств - 
туристичних 
операторів в умовах 
глобалізації (з досвіду 
Японії) // Економіка і 
менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 8, С. 34-36.
12. Сливенко В.А., 
Карпусь М.В. Сучасні 
тенденції розвитку 
туристичного бізнесу 
в Нідерландах // 



Економіка і 
менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 2, С. 49-51.
13. Сливенко В.А. , 
Таран С.В. 
Особливості 
маркетингової 
політики туристичних 
підприємств при 
реалізації 
специфічних 
туристичних 
продуктів (на 
прикладі темного 
туризму) // Економіка 
і менеджмент – 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. 18-19 
квіт. 2019 р. у 8 т., м. 
Дніпро,– Д.: Біла К.О., 
2019, Т. 6, С. 98-100.
14. Сливенко В.А., 
Власов Є.І. Розвиток 
нетрадиційних видів 
туризму 
(екстремальний, 
темний, 
урбаністичний) в 
країнах Європи / 
Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації: 
зб. наук. праць VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Т. 2. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2018. – С. 55–59.
15. Сливенко В.А., Єна 
С.О. Проблеми та 
перспективи розвитку 
екстремальних видів 
туризму в Україні в 
умовах глобалізації: 
аналіз європейського 
досвіду / Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації: 
зб. наук. праць VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Т. 2. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2018. – С. 73–76.
16. Сливенко В.А., 
Ободовський Б.В. 
Підвищення обсягу та 
якості послуг у 
закладах розміщення 
– як необхідний 
фактор розширення 
клієнтської бази / 
Сучасні МЕВ: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку: 
Матеріали XVIІI 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції: м. 
Дніпро, 22-23 березня 
2018 р. – С. 175-178.
17. Сливенко В.А., 
Трегубенко В.О. 
Використання нових 
технологій та 
соціальних ініціатив 
для збереження та 
розвитку історико-
культурних 
туристичних ресурсів 
України / Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації: 
зб. наук. праць VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної
18. Сливенко В.А., 
Кривченко Е.І. 
Розвиток систем 
безпеки туристів в 
Україні / Сучасні 
МЕВ: драйвери успіху 
та виклики розвитку: 
Матеріали XVIІI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: м. 
Дніпро, 22-23 березня 
2018 р. – С. 171-175.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 



лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. 2021 р. – I місце у І 
турі і Почесний 
сертифікат учасника ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2020/2021 
навчальному році за 
напрямом: «Готельно-
ресторанна справа» 
(Галицький Д.С. гр. 
ЕТ-19у-1). Тема 
роботи: «Інновації як 
інструмент 
покращення іміджу 
готельних 
комплексів» 
https://www.onaft.edu.
ua/all-
ukrainian_student_scie
ntific_ works_hrb 
(Керівництво 
студентом)
2. 2020 р. – III місце у 
І турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2019/2020 
навчальному році за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 



Європейським 
Союзом» 
(Островський Д.В. гр. 
ВТ-16-1). Тема роботи: 
«Аналіз досвіду країн 
ЄС щодо 
вдосконалення 
інтернет-маркетингу 
вітчизняними 
туристичними 
підприємствами» 
http://www.dnu.dp.ua 
/view/pitannya_es.кері
вництво(Керівництво 
студентом)
3. 2018 р. – 
керівництво 
студентом Тараном С., 
який посів III місце у 
II турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом» (диплом ІІІ 
ступеня).
4. 2021 р. – член 
організаційного 
комітету Міжнародної 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики», 16 квітня 
2021 року. ДНУ ім. О. 
Гончара м. Дніпро.
5. 2018 р. – член 
організаційного 
комітету VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації, 15 
лютого 2018 року, 
ДНУ ім. О. Гончара м. 
Дніпро,
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член професійного 
об’єднання за 
спеціальністю – 
«Асоціація індустрії 
гостинності України» 
з січня 2019 р.

42607 Жиленко 
Катерина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри 
туристично
го бізнесу 
та 
гостинності
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008893, 

виданий 
15.10.2019, 

18 Стратегії 
розвитку 
міжнародного 
туризму

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Доктор 
економічних наук 
диплом ДД № 
008893, від 15.10.2019 
р. Атестат доцента 12 
ДЦ № 019480 від 
03.07.2008 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. 2019 р. Університет 
митної справи та 
фінансів, кафедра 
міжнародних 
економічних відносин, 



Диплом 
доктора 

філософії ДK 
030601, 
виданий 

03.03.2006, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030601, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019480, 
виданий 

03.07.2008

регіональних студій та 
туризму, тема 
«Особливості 
формування та 
реалізації освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 242 
«Туризм» та 
поєднання 
теоретичного 
матеріалу з 
практичною 
спрямованістю при 
викладанні дисциплін 
для студентів 
спеціальності 242 
«Туризм», I етап: 
24.04.2019 –  
27.06.2019 р., II етап: 
2.09.2019-24.12.2019 
р.; наказ № 212-к  від 
23.03.2019 р.; довідка 
№ 21/184 від 
07.07.2020 р
2. 2020 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» 
22.09.2020-
02.10.2020, свідоцтво 
ПК № 
02066747/000583
Виконання п.30 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 7, 12, 19, 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Khalatur, S., 
Zhylenko, K., 
Vinichenko, I., 
Trokhymets, O., 
Kriuchko, L.The 
formation of the 
international 
imperatives of the 
national (Food) security 
coefficient in Ukraine 
under globalization 
Przeglad Strategiczny, 
2020, (13), C 455–475. 
(Scopus)
2. Zhylenko K. 
Mechanism of 
reconciliation of 
multinational 
enterprises’ interests in 
the context of 
globalization. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
економіка і 
управління. Том 31 
(70). № 5, 2020, С. 26-
31.



3. Жиленко К.М., 
Островський Д.В., 
Туристичний 
потенціал кіберпорту і 
перспективи його 
розвитку на 
національному 
туристичному ринку. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С. 97-101. 
4. Жиленко К.М., 
Краско М.М., 
Імплементація 
світового досвіду 
розвитку молодіжного 
туризму для України. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С.62-67.
5. Zhylenko K., Svitlana 
Khalatur Zenon 
Stachowiak Financial 
instruments and 
innovations in business 
environment: European 
countries and Ukraine. 
Business Perspectives. 
Volume 16. 2019, Issue 
№3, pp. 275-291. 
(Scopus).
6. Zhylenko K.M., S.M. 
Khalatur, G. E. Pavlova 
/ The role of some 
indicators of financial 
security in Ukraine in 
the context of 
transnationalization 
and national interests. 
Investment 
Management and 
Financial Innovations. 
Київ, 2018. Volume 15. 
Issue 3, С.1-12. 
(Scopus)
7. Zhylenko K., S. 
Khalatur, Y. Masiuk, L. 
Velychko, M. 
Kravchenko Assessment 
of bank lending 
diversification in 
Ukraine. Banks and 
Bank Systems. Київ, 
2018. №13(3). C.141-
150. (Scopus).
8. Жиленко К.М. 
Систематизація та 
аналіз моделей 
поведінки ТНК у 
сучасних умовах 
глобалізації. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». Випуск 
17. Ч.1. 2018. С.108-113.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 



аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Жиленко К.М. 
Сучасні аспекти 
транснаціоналізації: 
теорія, методологія, 
практика: одноосібна 
монографія. м. 
Дніпро: СПД Біла 
К.О., 2018. 384 с. 
(друк. арк.24,0).
2. Жиленко К.М. 
Глобальна 
деофшоризація в 
контексті 
національної 
інтеграції: Колективна 
монографія.Управлін
ня розвитком суб’єктів 
підприємництва в 
умовах викликів XXI 
століття. Дніпро: 
Видавець Біла К. О., 
2019. С. 335-348. 420с. 
(внесок автора 2,5 
друк. арк.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 20 с. 
2. Методичні вказівки 
до вивчення 
дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 17 с.
3. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Конкурентоспромож
ність туристичного 
бізнесу» для студентів 



спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 25 с.
4. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 46 с.
5. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з готельного та 
туристичного бізнесу 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
242 Туризм галузі 
знань 24 «Сфера 
обслуговування») / 
укл.: Жиленко К.М., 
Сливенко В.А., 
Гапоненко С.О., 
Дніпро, 2021. 36 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.893.01 
Університету митної 
справи та фінансів. З 
01.09.2020 по 
31.12.2021 р. 
2. 17.05.21р. офіційний 
опонент на 
дисертаційну роботу 
Леонова Я. В.
„Стратегія розвитку 
спортивної індустрії в 
умовах 
невизначеності”, 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Батрак О. О., 
Жиленко К. М. 
Ефективність 
функціонування 
туристичних 



підприємств в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
95-97.
2. Дзигуненко Д., 
Жиленко К. М. 
Проблеми розвитку 
спортивного туризму в 
Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
107-110.
3. Муштат С. О., 
Жиленко К. М. 
Альтернативні види 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.134-137.
4. Шибка А. С., 
Жиленко К. М. Вплив 
таргетованої реклами 
на просування 
туристичного 
продукту. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.39-41.
5. Шигальова А. Є., 
Жиленко К. М., 
Драйвери 
ефективності 
функціонування 
туристичної фірми. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
42-45.
6. Шульга М. О., 
Жиленко К. М. 
Управління виходом 
туристичної компанії 
на зовнішній ринок. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
45-47.
7. Островський Д. В., 
Жиленко К. М., 
Формування 
альтернативних 
видівтуризму в 
Німеччині. Туризм та 



креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
25-28.
8. Краско М., 
Жиленко К. М. 
Організація та 
тенденції розвитку 
кіно туризму у 
Франції. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
16-19.
9. Zhylenko K. 
TNCs’Investment Policy 
/ K. Zhylenko 
//Integrationofbusiness
Structures: 
Strategiesand 
Technologies: 
International Scientific-
Practical Conference 
(February 23, 2018, 
Tbilisi (Georgia)). – 
Tbilisi, 2018. – P. 6-9. 
(0,2 д.а)
10. Zhylenko K. Main 
aspects of 
transnationalization / 
K.Zhylenko // Cучасні 
міжнародні 
економічні відносини: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку : зб. 
тез XVII Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(22-23 марта 2018р., 
м. Дніпро). – м. 
Дніпро, 2018. – Т. 1. – 
С.7-9. (0,2 д.а)
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
2021 член асоціації 
«Українська 
ресторанна асоціація» 
(свідоцтво №210 ).

237308 Присяжна 
Марія 
Костянтинів
на

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
медичних 
технологій 

діагностики та 
реабілітації

24 Фізична 
культура

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: 
Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури та 
спорту, 1996 р., 
«Фізична культура», 
Викладач фізичної 
культури – тренер.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Національна 
металургійна академія 
України,  програма 
стажування з 
25.04.2018 р. по 
08.06.2018 р., тема: 
«Інтерактивні 
педагогічні технології 



у вищий освіті. 
Впровадження в 
навчальний процес 
сучасних 
педагогічний 
технології при 
проведенні занять з 
фізичного виховання» 
та «Інформаційно-
комунікаційні 
технології». Довідка 
№292-к від 
17.04.2018р. 
2. Володіння 
сучасними 
інформаційними 
технологіями. 
Participated in 
international webnar 
«Distance learning 
tools for training 
specialists in physical 
culture  and sports, 
physical therapy and 
ergotherapy: zoom and 
moodle platforms» 
Webinar dates: 5h 12th 
April 2021 Certificate 
ES№5861/2021. 
Lublin, Republic jf 
Poland обсяг 45 год. 
1.5 кредита, термін  
12.04.2021.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 12, 
14, 19, 20.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Присяжна М. К. 
Фізична рекреація. 
//VIII Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Стратегічне 
управління розвитком 
фізичної культури і 
спорту » Харків. 
ХДАФК. 2020р. – С.57-
61. 
2 .Присяжна М. К. 
Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій у сфері 
оздоровчого фітнесу. / 
Всеукраїнська наукова 
інтернет-конференція 
«вітчизняна наука на 
зламі епох : Проблеми 
та перспективи 
розвитку» (Вип. 62), 
Переяслов. 2020р – 
С.59-62.
3. .Присяжна М. К. 
Застосування 
зустрічних нападів у 
високо 
кваліфікованих 
фехтувальників в 
змагальних поєдинках 



/ Актуальні проблеми 
фізичної культури 
спорту та фізичної 
реабілітації в сучасних 
умовах. Збірник 
наукових праць. 
Дніпро, 2019 – С. 11-17.
4. Присяжна М. К. 
Плавання як розвиток 
здоров’я студентської 
молоді в ЗВО / 
Присяжна М. К., 
Агалаков В.С. // 
Фундаментальні та 
прикладні 
дослідження: сучасні 
науково-практичні 
рішення і підходи. 
Міждисциплінарні 
перспективи / 
[редактори-
упорядники А. 
Душний, М. 
Махмудов, М. 
Стреначікова, В. 
Ільницький, І. 
Зимомря]. – Банська 
Бистриця – Баку – 
Ужгород – Херсон –
Кривий Ріг: Посвіт, 
2019. –С. 233–240.
5. Присяжна М. К. 
Генетический прогноз 
на основе пальцевой и 
ладонной 
дерматоглифики. 
В.Хаджинов.Н.Чекмар
ева/Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы физической 
культуры и спорта».
Чебоксары 2019. –
С.348-356.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 



всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Призер України з 
бадмінтону -Дон А. 
студент СМ-19-1 2020 
рік.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член правління 
обласної федерації з 
бадмінтону з 2010 
року.
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 



цій посаді
тренер СДЮСШОР № 
6- з 2017 року

149667 Яценко 
Віталій 
Якович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Історичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ИT 013035, 
виданий 

28.09.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001433, 
виданий 

11.03.1993

33 Історія та 
культура 
України

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата історичних 
наук ИТ № 013035, 
виданий 28.09.1988 р. 
Атестат доцента ДЦ 
№ 001433, виданий 
11.03.1993 р.
Підвищення 
кваліфікації: 2019 р. 
Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
Згідно з наказом ДНУ 
від 11 жовтня 2019 р. 
№ 814к з 15 жовтня до 
15 листопада 2019 р. 
пройшов підвищення 
кваліфікації 
(стажування) без 
відриву від основного 
місця роботи на 
кафедрі 
східноєвропейської 
історії. 
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 3, 
4, 8, 12, 19.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Історія Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 1918 – 
2018 5-те вид., 
переробл. і доповн. 
Дніпро: Ліра, 2018, с. 
192 – 198, 199 – 222 
(авторський внесок - 
3,46 др. арк.).
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 



три найменування;
1. Яценко В. Я. Історія 
українського міста: 
Історіографічні 
аспекти вивчення 
давньоруського міста: 
навч. посіб. – Дніпро: 
РВВ ДНУ, 2017. – 80 с.
2. Посібник до 
вивчення курсу 
«Історія та культура 
України» / Чепурко О. 
О., Ковальська-
Павелко І. М., Яценко 
В. Я. – Дніпро: РВВ 
ДНУ, 2018. - 64 с. 
(авторський внесок: с. 
27 – 33, 40 – 46, 51 – 
56)
3.  Яценко В. Я. 
Методичні настанови 
до виконання 
контрольних робіт із 
дисципліни «Історія 
українського міста». – 
Дніпро: РВВ ДНУ, 
2020. – 32 с.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Відповідальний 
секретар фахового (до 
2020 р.) збірника 
наукових праць 
«Проблеми 
політичної історії 
України» (ДНУ ім. О. 
Гончара).
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Яценко В. 
Я.Українізація в 
університетах 
Наддніпрянської 
України в 1905 – 1907 
рр. в оцінці С. В. 
Петлюри // Тези 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Суспільне місто 
класичного 



університету в 
сучасному світі», 
приуроченої до 100-
річчя ДНУ імені Олеся 
Гончара.. Дніпро: 
ДНУ, 2018, с. 350-352.
2. Яценко В. Я. Про 
зв’язок з 
сільськогосподарсько
ю округою як один із 
критеріїв визначення 
міської сутності 
укріплених поселень 
давньоруського 
періоду // Питання 
аграрної історії 
України: Матеріали 
тринадцятих наукових 
читань, присвячених 
пам’яті Д. П. 
Пойди:зб. наук. пр. / 
редкол.: В. В. Іваненко 
(відп. ред.) та ін. Д.: 
Ліра, 2020. С. 151 – 155 
(0,2 др. арк.).
3. Яценко В. Я. 
Ставлення 
Катеринославської 
міської думи до 
виступу Корнілова 
наприкінці серпня – 
на початку вересня 
1917 р. // Креативний 
простір: електрон. 
наук. журн. № 3. 
Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2021. С. 
33 – 35. 
4. Яценко В. Я. 
Результати виборчої 
кампанії до 
Катеринославської 
міської думи в серпні 
1917 р. // 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Грааль науки»№ 4 
(Травень, 2021): За 
матеріалами І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Globalizationofscientif
icknowledge: 
internationalcooperatio
nandintegrationofscien
ces»,що проводилася 7 
травня 2021 року ГО 
«Європейська наукова 
платформа» (Вінниця, 
Україна) та ТОВ 
«InternationalCentreCo
rporativeManagement» 
(Відень, Австрія). С. 
605 – 609.
5. Яценко В. Я. 
Міжпартійне 
протистояння у 
виборчій кампанії до 
Катеринославської 
міської думи влітку 
1917 р. // Научные 
исследования: 
парадигма 
инновационного 
развития: сборник 
тезисов научных 
трудов VIII 
Международной 
научной конференции 
(Прага, Чехия, 30 



апреля 2021 года) / ГО 
«Междкнародный 
научный центр 
пазвития науки и 
технологий», 2021. С. 
23 – 27.
6. Яценко В. Я. 
Муніципальні 
програми провідних 
партійно-політичних 
сил Катеринослава у 
виборчій кампанії до 
міської думи влітку 
1917 р. // Наука, освіта 
та виробництво: 
виклики сьогодення. 
ІІ Всеукраїнська 
мультидисциплінарна 
науково-практична 
Інтернет-
конференція, 12 
травня 2021, Україна, 
Полтава: Збірник 
матеріалів. Київ: 
Яроченко Я. В., 2021. 
С. 134 – 139. 
Електронне видання. 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Національної 
спілки краєзнавців 
України (з 2009 р., 
посвідчення № 372).

80781 Шаталович 
Олександр 
Михайлович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
суспільних 

наук і 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність:  
, Диплом 
доктора 

філософії ДД 
005070, 
виданий 

15.12.2015, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 057871, 

виданий 
14.04.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

028286, 
виданий 
10.11.2011

15 Філософія Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
доктора філософських 
наук ДД №005070 від 
15.12.2015 р., МОН 
України.
Атестат доцента 
кафедри філософії 
12ДЦ №028286 від 
10.11.2011 р.
Підвищення 
кваліфікації: 2021 р. 
Дніпровський 
національний 
університет ім. О. 
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старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002697, 
виданий 

21.11.1996

40 Безпека 
життєдіяльност
і та цивільний 
захист

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата технічних 
наук
КД  № 012538; 
старший науковий 
співробітник СН № 
002697, від 21 
листопада 1996 р.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 2017 р. 
Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, 
кафедра технології 
виробництва, тема 
«Охорона праці у 
основних технологіях 
виробництва», 
22.02.2017-22.03.2017 
р., наказ №77К від 
03.02.2017 р., довідка 
89-400-153 від 



07.04.2017.
2. 2021 р. Навчально-
методичний центр  
цивільного захисту та 
безпеки 
життєдіяльності 
Дніпропетровської 
області, тема 
«Навчальний курс для 
осіб, які очолюють 
об’єктові аварійно-
технічні, ремонтні та 
інженерні 
формування ЦЗ»  
07.06.2021 р. - 
09.06.2021 р. 18 год. 
Посвідчення ДНФ № 
03002996
3. 2021 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи», 08.11-
12-11 2021;  сертифікат 
№89-400-ТЗ7/2021 
від 12.11.2021
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 8, 12.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. O. Levytska, O. 
Dolzhenkova, O. 
Sichevyi, L. Dorhanova. 
Masonry Unit 
Manufacturing 
Technology Using 
Polymeric Binder. 
Chemistry & Chemical 
Technology. 2020. Vol. 
14, No. 1. Р. 88-92. 
DOI: 
10.23939/chcht14.01.08
8, ISSN 1996-4196 
(Scopus та Web of 
Science).
2. Січевий О.В,. 
Левицька О.Г., 
Долженкова О.В., 
Золотько О.В 
Порівняльна оцінка 
активованих вугіль в 
процесах сорбції 
нафтопродуктів легкої 
та середньої фракцій/ 
Вісник національного 
технічного 
університету ХПІ 
Серія «Хімія, хімічна 
технологія та 
екологія»,
№48(1269),2017. С.11 
(фахове видання).
3.Долженкова О.В., 
Золотько О.В. 
Ресурсозбереження як 
напрямок діяльності 



кафедри безпеки 
життєдіяльності/ 
Вісник ДНУ,№ 4,т.26, 
Серія РКТ, випуск 
21,с.24-27 (фахове 
видання).
4.Долженкова О.В.,. 
Кисленко А.Г., 
Григоренко Г.С. 
Прогнозування 
збитків від 
надзвичайних 
ситуацій техногенного 
характер у. Економіка 
та держава, №1,2018, 
с.76-79.-(фахове 
видання).
5. Долженкова О. В., 
Тищенко В.О. 
Застосування 
інформації з новин 
ЗМІ про небезпеки 
для прогнозування 
надзвичайних 
ситуацій в Україні. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету 
ім.М.Остроградського.
–
Кременчук:КрНУ,202
0.–Випуск 1(120)–
с.93-98 (фахове 
видання)
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
Долженкова О.В. 
Січевий О.В., 
Золотько О.В., 
Левицька О.Г. Курс 
лекцій з основ 
охорони праці: навч. 
посібн. Д.: Сова, 2017. 
82 с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Золотько О.В., 
Січевий О.В., 



Тарасенко Ю.В., 
Золотько О.В., 
Войтенко Ю.В., 
Долженкова 
О.В.Розрахунок 
захисного заземлення. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять з 
курсу «Охорона праці 
в галузі». Дніпро: 
Сова, 2019. – 20с. 
2. Долженкова О.В., 
Золотько О.В., 
Січевий О.В., 
Войтенко Ю.В. 
Методичні вказівки до 
виконання розділу 
«Охорона праці та 
безпека у 
надзвичайних 
ситуаціях» для 
студентів IT та 
гуматітарних 
спеціальностей. 
Дніпро: Сова. 2019.– 
47 с.
3. Золотько О.В., 
Левицька О.Г., 
Січевий О.В., 
Войтенко Ю.В., 
Долженкова О.В., 
Мелікаєв Ю.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
курсу «Цивільний 
захист» на тему 
«Моніторинг 
небезпек, що можуть 
призвести до 
надзвичайних 
ситуацій». Дніпро: 
Сова. 2019 – 96 с.
4. Левицька О.Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для 
вивчення розділу 
"Хімічна безпека" 
[Текст] / 
О.Г.Левицька, 
О.В.Січевий, 
О.В.Золотько, 
О.В.Долженкова.– 
Д.:Сова
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка способів і 
засобів утилізації 
техногенних та 



побутових відходів у 
промислових центрах 
України», УКПП № 
держреєстрації 
0119U101167
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Прогнозування 
економічного збитку 
від надзвичайних 
ситуацій природного 
характеру/ 
О.В.Долженкова 
,К.В.Уварова 
//«Молодий вчений», 
№1(28), частина 3, 
січень 2016, с.107-111. 
(Index Copernicus).
2. Долженкова О.В., 
Джанашия Л.Р. Аналіз 
статистики 
надзвичайних 
ситуацій і Україні за 
2007-2017 роки / 
Молодий вчений , 
№12(52), 
грудень,2017, с.518-
521. (Index Copernicus)
3. Долженкова О. В., 
Гук М.К. Контроль 
параметрів повітря у 
приміщеннях з 
використанням 
бездротової сенсорної 
мережі [Текст] / О. В. 
Долженкова, М. К. Гук 
// Молодий вчений. — 
2018. — №5. – с.373-
378 . (Index 
Copernicus)
4. Дробот А. С. 
,Долженкова О. В. 
Оцінювання 
економічних втрат 
довкілля внаслідок 
функціонування 
промислових 
підприємств на 
території 
Дніпропетровської 
області / Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Неперервна освіта 
для сталого розвитку: 
філософсько-
теоретичні контексти 
та педагогічна 
практика» 12 грудня 
2019 р. C.251-255. 
5. Омельницька Є.В., 
Долженкова О.В. 
Небезпеки у житті 
студентської молоді та 
шляхи їх уникнення// 
Молодий вчений , № 
6(58), травень,2018, 
с.278-282 (Index 
Copernicus )
19) Член 



Всеукраїнської 
екологічної ліги, 
посвідчення № 5609 
від 08.10.2019 р.

152690 Майборода 
Наталія 
Григорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
української й 

іноземної 
філології та 

мистецтвознав
ства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 063427, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041976, 
виданий 

28.04.2015

27 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: 
Дніпропетровський 
державний 
університет, 
спеціальність – 
українська мова і 
література, 
кваліфікація – 
філолог, викладач 
української мови і 
літератури, диплом 
УВ № 813554, 
виданий 15.06.1992 р.
Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
- українська мова, 
диплом ДК № 063427, 
виданий 10.11.2010 р.
Доцент кафедри 
української мови, 
атестат доцента 12 ДЦ 
№ 041976 виданий 
28.04.2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара, 
програма стажування 
з 12.04.2021 по 
12.06.2021, тема: 
«Культура усного та 
писемного ділового 
спілкування», довідка 
№ 89-400-105/221 від 
23.06.2020.
Публікації, що 
відповідають 
дисципліні:
1. Koroliova V., Hurko 
O., Popova I., Holikova 
N., Maiboroda N. 
Communicative 
sabotage, suicide and 
avoidance as evidences 
of communicative 
discomfort: Based on 
modern Ukrainian 
plays. Linguistics and 
Culture Review, 5 (4), 
2021, 1187–1201.
2. Майборода Н. Г. 
Мовна особистість 
Дмитра Яворницького 
в аспекті 
психолінгвістики. 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія 
«Філологія». Вип. 88. 
Харків, 2021. С.26–31 
3. Майборода Н. Г. 
Лексико-семантичні 
особливості 



детективних романів 
Андрія Кокотюхи. 
Філологічний часопис 
: науковий журнал. 
Умань : ВПЦ «Візаві», 
2021. Вип. 2 (18). С. 
48–55.
4. Майборода Н. Г. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням 
(завдання для 
самостійної роботи). 
Дніпро: Ліра., 2021. 48 
с.
5. Майборода Н. Г., 
Самойленко В. В., 
Рибалка Я. І., Яремчук 
Н. С. Українська мова 
за професійним 
спрямуванням: курс 
лекцій. Дніпро: Ліра, 
2022. 188 с.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов:1,3, 
8,12,15,19.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1. Акастьолова О. Г., 
Майборода Н. Г. 
Семантико-
стилістичні 
особливості 
фразеологізмів у 
детективних романах 
Андрія Кокотюхи. 
Український смисл: 
науковий збірник / за 
ред. проф. І. С. 
Попової. Дніпро : 
Ліра, 2017. С. 3–12.
2. Стилістичний 
потенціал епітетів у 
детективних творах 
Андрія Кокотюхи. 
Дослідження з 
лексикології і 
граматики української 
мови: зб. наук. пр. / за 
ред. проф. І. С. 
Попової. Дніпро : 
Ліра, 2017. Вип. 18. С. 
124–132.
3. Образні засоби у 
мовно-художній 
картині світу Дмитра 
Яворницького. 
«Південний архів», 
Збірник наукових 
праць. Випуск LXXV. 
Херсон, 2018. С. 27–
31.
4. Особливості 
ономастикону повісті 
В. Даниленка 
«Сонечко моє, чорне й 
волохате». 
Дослідження з 
лексикології і 
граматики української 
мови: зб. наук. пр. / за 
ред. проф. І. С. 



Попової. Дніпро : 
Ліра, 2018. Вип. 19. С. 
110–118.
5. Майборода Н. Г. 
Мовна особистість 
Дмитра Яворницького 
в аспекті 
психолінгвістики. 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія 
«Філологія». Вип. 88. 
Харків,2021. С.26–31
6. Майборода Н. Г. 
Лексико-семантичні 
особливості 
детективних романів 
Андрія Кокотюхи. 
Філологічний часопис 
: науковий журнал. 
Умань : ВПЦ «Візаві», 
2021. Вип. 2 (18). С. 
48–55.
7. Koroliova V., Hurko 
O., Popova I., Holikova 
N., Maiboroda N. 
Communicative 
sabotage, suicide and 
avoidance as evidences 
of communicative 
discomfort: Based on 
modern Ukrainian 
plays. Linguistics and 
Culture Review, 5 (4), 
2021, 1187–1201. 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
Майборода Н. Г., 
Самойленко В. В., 
Рибалка Я. І., Яремчук 
Н. С. Українська мова 
за професійним 
спрямуванням: курс 
лекцій. Дніпро: Ліра, 
2022. 188 с. 
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Член редакційної 
колегії наукового 



видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України – 
Дослідження з 
лексикології і 
граматики української 
мови: зб. наук. пр. / за 
ред. проф. І. С. 
Попової (наказ МОН 
України № 261 від 
06.03.2015, зі змінами 
від 24.05.2018 № 527) 
(2018 р.). 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Майборода Н. Г. 
Іщенко Ігор 
Васильович. Праця – 
запорука життєвого 
успіху. А найбільша 
гордість університету 
– його люди: нариси. 
Дніпро: Ліра. 2018. С. 
66–67. 
2. Майборода Н. Г. 
Кривошеїн Віталій 
Володимирович. 
Працювати за 
покликанням. А 
найбільша гордість 
університету – його 
люди: нариси. Дніпро: 
Ліра. 2018. С. 91–92.
3. Майборода Н. Г. 
Токовенко Олександр 
Сергійович. Справа 
його життя. А 
найбільша гордість 
університету – його 
люди: нариси. Дніпро: 
Ліра. 2018. С. 150–151.
4. Майборода Н. Г. 
Третяк Олексій 
Анатолійович. 
Дніпровська школа 
політології: гідне 
продовження. А 
найбільша гордість 
університету – його 
люди: нариси. Дніпро: 
Ліра. 2018. С. 152–153.
5. Майборода Н. Г. 
Мовна особистість 
Дмитра Яворницького 
в епістолярному 
дискурсі. Issues of 
Modern Philology in 
the Context of the 
Interaction of 
Languages and 
Cultures. International 
Scientific and Practical 
Conference (December 
27–28, 2019). 
Ca'Foscari University of 
Venice. Venice, Italy, 
2019. P. 51–55. 
6. Майборода Н. 
Дієслівні синоніми на 
позначення руху в 



просторі у 
детективних романах 
Андрія Кокотюхи. 
Мова та культура у 
полікультурному 
просторі: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: м. Львів, 
7–8 лютого 2020 р. 
Львів: ГО «Наукова 
філологічна 
організація «ЛОГОС», 
2020. Ч. ІІ. С. 89–94. 
15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня);
Член журі із захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
Комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
«Мала академія наук 
учнівської молоді» 
(наказ Департаменту 
освіти 
Дніпропетровської 
обласної державної 
адміністрації № 
616/0/212-20 від 
30.12.2020). 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член професійного 
об’єднання 
«Українська Асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики» 
(2020-2021).
Член громадської 
організації 
«Міжнародна 
асоціація 
гуманітаріїв» (з 2021 
року, http://www.mag-
iah.com/persons/179).

140131 Алісеєнко доцент, Факультет Диплом 24 Іноземна мова Кваліфікація НПП 



Ольга 
Миколаївна

Основне 
місце 
роботи

української й 
іноземної 

філології та 
мистецтвознав

ства

кандидата наук 
ДK 012679, 

виданий 
12.12.2001, 

Атестат 
доцента ДЦ 

008945, 
виданий 

24.12.2003

(англійська/ 
німецька/  
французька)

відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
філологічних наук ДК 
№012679 від 12 
грудня 2001 р.
Атестат доцента від 24 
грудня 2003 р. 
протокол №5/04-D.
Підвищення 
кваліфікації: 1. Центр 
післядипломної освіти 
ДНУ, стажування, 
11.05.18-11.06.2018, 
наказ ДНУ № 375к від 
14.05.2018 р.,   тема: 
«Актуальні проблеми 
філологічної науки та 
педагогічної 
практики». Довідка 
89-400-357 від 
19.06.2018.
2. Підвищення 
професійного рівня за 
фахом – 15 годин  (0,5 
кредитів ECTS), 
термін 23-24 квітня, 
2021 року.
Виконання п.38 
Ліцензійних 
умов:1,3,4,12,14,19
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1.Olha Aliseienko, 
Tatyana Vorova, 
Oksana Bovkunova, 
Hanna Mudrenko The 
Fantasy Nature of the 
Fairy-Tale World in the 
Works of V.Odoyevsky. 
AD ALTA Journal of 
Interdisciplinary 
Research. Vol.11, 2021, 
issue 1, special XVIII. 
P.101-107. 
MAGNANIMITAS 
Assn. 
http://www.magnanimi
tas.cz/11-01-xviii 
(Стаття WebS)
2. Olha Kalashnikova, 
Tatyana Vorova, Olena 
Besarab, Olha 
Aliseienko, Svitlana 
Riabovol
The theme of love in 
English and Russian 
Literature of the 19th 
century // AD ALTA: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research, 2021. 
(Стаття WebS) 
3. Алісеєнко О.М. 
Особливості втілення 
проблематики в 
романі А.Мёрдок “The 
Nice and The Good”. 
Науковий вісник 
Міжнародного 



гуманітарного 
університету. 
Сер.Філологія.2021. 
№47. Том 2. – 214с. 
С.158-162.
4. Алисеенко О.Н. О 
некоторых 
особенностях 
пасторальной 
модальности и 
пасторального 
транстекста 
английской 
литературы (к 
постановке 
проблемы). 
International Academy 
Journal Web of Scholar 
3(21), Vol.4, March 
2018. P.10-15. ISSN 
2518-167X. Publisher: 
RS Global Sp. z O.O. 
Scientific Educational 
Center Warsaw, Poland, 
2018. RS Global, Index 
Copernicus, 
International, 
Academia.edu, Google 
Scholar, E Library.ru, 
Biblioteka Narodowa.
5. Алисеенко О.Н. К 
вопросу о специфике 
ренессансного 
пасторального 
хронотопа и путей его 
дальнейшей 
модификации. 
International Academy 
Journal Web of Scholar 
8(38), Vol.2, August 
2019. P.22-27. ISSN 
2518-167X. Publisher: 
RS Global Sp. z O.O. 
Scientific Educational 
Center Warsaw, Poland, 
2019. RS Global, Index 
Copernicus, 
International, 
Academia.edu, Google 
Scholar, E Library.ru, 
Biblioteka Narodowa.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
Алісеєнко О. Основы 
романного мира 
А.Мёрдок. Іншомовна 
комунікація: 
інноваційні та 
традиційні підходи: 
колективна 
монографія. – Dallas: 
Primedia eLaunch LLC, 
2021. – 402 c. – C.277-
314.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1.Aliseienko O.N., 
Ilchenko H.S., 
Kucherenko S.K. 
Problems and Prospects 
of Ukrainian Leasing 
Market 
Development//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 
Дніпро:Біла К.О., 
2019. - C.11-14.
2. Aliseienko O.N., 
Komissarova Yu.A., 
Sheneva V. B. The 
Problem of Tax 
Evasions in 
Ukraine//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2019. - C.14-16.
3. Aliseienko O.N., 
Niehina V.R. The USA 
Withdrawal from Syria: 
The Future 
Consequences for 
Syrian Conflict//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2019. - C.80-82.
4. Aliseienko O.N., 
Sharafost M.L., 
Pivovarova O.B. 
Marketing 
Communications in 
Conditions of Crowd-
Technologies//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2019. - C.88-91.
5. Алисеенко О.Н. О 
некоторых 
особенностях 
художественного 



пространства и 
времени в романе 
А.Мёрдок “Время 
ангелов”. Збірник 
матеріалів 
конференції 
«Філологічні науки, 
міжкультурна 
комунікація та 
перекладознавство: 
досвід і виклики» 
(23–24 квітня 2021 р.). 
Ченстохова. Польша. 
С. 88-91.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 



іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво 
науковим гуртком 
«Мова економіки (на 
основі 
відеоматеріалів)» 
2020-2021 р.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях 
Член Всеукраїнської 
спілки викладачів 
перекладу (Ukrainian 
Translator Trainer’s 
Union), посвідчення 
№ 022-2022 від 
14.01.2022 р.

311979 Кременєва 
Тетяна 
Володимирів
на

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
української й 

іноземної 
філології та 

мистецтвознав
ства

Диплом 
бакалавра, 

Національна 
металургійна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2014, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

7.02030302 
мова і 

література

2 Іноземна мова 
(англійська/ 
німецька/  
французька)

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: 
Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, 2016 
р., (за спеціальністю 
«Мова і література», 
кваліфікація 
«Спеціаліст з мови і 
літератури 
(англійської), філолог, 
викладач середнього 
навчального 
закладу»),
Диплом спеціаліста 
С15 № 098833 від   30 
червня 2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Дніпровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, Центр 
післядипломної 
освіти, стажування 
12.05.2021-12.06.2021 
за темою: «Сучасні 
методики викладання 
іноземних мов», 24 
червня 2021 року, 60 
годин (2 кредита). 
Наказ № 326к від 
06.05.2021 р. 



Сертифікат № 89-
400-111/2021 від 
24.06.2021 р. 60 
годин. 2 кредити.
2. Сертифікат про 
рівень володіння 
німецької мови 
«Goethe-Zertifikat B2», 
м. Київ, 14.10.2021 р. 
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
14, 15, 19
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Кременєва Т. В. 
Основні підходи до 
вивчення професійної 
мови / «Науковий 
вісник Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка». Серія: 
«Філологічні науки 
(мовознавство): 
Збірник наукових 
праць. Дрогобич, 
2018. №9.272 с. С. 98-
102.
2. Кременєва Т. В. 
Діалектика 
взаємовідношень між 
поняттями «картина 
світу» та 
«лінгвокогнітивне 
моделювання» / 
Закарпатські 
філологічні студії. 
Ужгородський 
національний 
університет. Ужгород, 
2019. №8. 175 с. С. 96-
101. 
3. Кременєва Т. В. 
Напрями досліджень 
когнітивної науки в 
Україні / Вчені 
записки таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія 
«Філологія. Соціальні 
комунікації». Том 30 
(69). Київ, 2019. №2. 
155. С. 54-59 
4. Кременєва Т. В. 
Фахова мова 
викладача іноземної 
мови: Лексико-
семантичні кореляції 
/ Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. 2019. № 43 
Том 2. С. 134-137.
5. Kremenieva T. V. 
Representation 
Macroconcept “Time” 
in Educator’s 
Professional German 
Language. Eastern 



European Scientific 
Journal. Dusseldorf. 
AURIS Media Verlag 
GmbH. Ausgabe 2-
2020. 64 S. S. 48-53
6. Кременєва Т. В. 
Афіксальні способи 
утворення 
термінології німецької 
фахової мови педагога 
/ Південний архів. 
Філологічні науки. 
Херсон: ХДУ, 2020. С. 
60-66.
7. Kremenjewa T. W. 
Konzept „LEHRER“ in 
dem padagogischen 
Weltbild auf der 
Grundlage von 
deutschen 
Phraseologismen / 
Periodyk Naukowy 
Akademii Polonijnej, 
Czestochowa, 2020, 39 
(2020) nr 2, s. 298. S. 
74-82
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
Практичні завдання з 
фонетики німецької 
мови / укладач Т. В. 
Кременєва. Д.: Ліра, 
2022. – 40 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 



всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Сокерівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Практика 
перекладу», 2020-
2021, 2021-2022 н.р.
15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III—IV етапу 



Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня)
Член журі III етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2022 
році. Наказ 
N632/0/212-21 від 
30.12.2021 (олімпіада 
запланована на 
06.02.2022р.)
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Дійсний член 
Асоціації українських 
германістів (2021р.)

223245 Грабильніко
ва Олена 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035174, 
виданий 

12.05.2016

14 Реалізація 
прав, свобод і 
обов’язків 
громадянина 
України 

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата юридичних 
наук ДК № 035174.
Підвищення 
кваліфікації:
1. 2020 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Педагогіка 
вищої школи» 
17.12.2019 – 
28.01.2020, свідоцтво 
ПК № 02066747/039
2. 2021 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» 
17.03.2021-24.03.2021, 
свідоцтво ПК № 
02066747/000087
3. 2021 р.  Міжнародне 
наукове стажування 
«Видатні Особистості: 
Вивчення Досвіду та 
Професійних 
Досягнень для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу» 
25.06.2021 – 
16.08.2021, 
сертифікат.
4. 2021 р. міжнародне 
стажування 
«Фандрейзинг та 



організація проектної 
діяльності в закладах 
освіти: європейський 
досвід» (Польща – 
Україна) 06.11.2021-
12.12.2021, сертифікат 
SZFL – 001065
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
4,12,14,19,20
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Грабильнікова О.А. 
Словник термінів та 
дефініцій з 
дисципліни «Вибрані 
розділи трудового 
права».-Д.,2019.-73 с.. 
2. 4. Грабильнікова 
О.А. Словник термінів 
та дефініцій з 
дисципліни 
«Торгівельне право».-
Д.,2018.-24 с.. 
3. Грабильнікова О.А. 
Словник термінів та 
дефініцій з 
дисципліни Аграрне 
право» -Д., 2020. – 50 
с. 
4.Словник термінів та 
дефініцій з навчальної 
дисципліни «Правові 
засади сучасних 
трудових 
правовідносин» 4,8 
др.арк., 76 стор.
5. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять, 
самостійної роботи та 
виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Аграрне 
право» для здобувачів 
вищої освіти денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 081 
Право 3 др.арк., 50 
стор.
6. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять, 
самостійної роботи та 
виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Екологічне право» 



здобувачами вищої 
освіти денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 081 
Право 3 др.арк., 50 
стор.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Hrabylnikova Olena, 
Romanova Svitlana. 
DEVELOPMENT OF A 
SYSTEM OF 
ADMINISTRATIVE 
SERVICES IN 
UKRAINE Business and 
Economics: Collection 
of scientific articles. - 
Verlag SWG imex 
GmbH Nuremberg, 
Germany, 2019. - 220 p. 
Р.170-174 (0,3 др.арк.)
2. Дар’я Бугайова, 
Олена Грабильнікова 
ПРОБЛЕМНІ 
ПИТАННЯ 
ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 
МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ / 
Матеріали ХХІV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Гуманітарний 
простір науки: досвід 
та перспективи» 7 
жовтня 2019 року 
Збірник наукових 
праць . Переяслав-
Хмельницький – 2019 
Випуск 24 (7 жовтня 
2019 р.). С.15-19 (0,3 
др.арк.)
3. Грабильнікова О.А., 
Єпік А. Щодо 
визначення поняття 
виконавчого 
провадження / The 3 
th International 
scientific and practical 
conference “MAN AND 
ENVIRONMENT, 
TRENDS AND 
PROSPECTS”| 
(February 10-11, 2020) 
SH SCW "NEW 
ROUTE" Tokyo, Japan 
2020. 411 p. С.107-111  
URL: http://isg-
konf.com (0,3 др.арк.)
4. Грабильнікова О.А., 
Бідков В. Принципи 
функціонування 
системи органів і 
установ юстиції / The 
3 th International 
scientific and practical 
conference“MAN AND 



ENVIRONMENT, 
TRENDS AND 
PROSPECTS”| 
(February 10-11, 2020) 
SH SCW "NEW 
ROUTE" Tokyo, Japan 
2020. 411 p. Р.373-377 
(0,3 др.арк.)
Hrabylnikova Olena, 
Romanova Svitlana. 
MODERN ASPECTS OF 
QUALITY 
ASSESSMENT OF 
ADMINISTRATIVE 
SERVICES IN 
UKRAINE / Innovation 
and Entrepreneurship: 
Collection of scientific 
articles. - Ajax 
Publishing, Montreal, 
Canada, 2020. - 208 p. 
c.170-174 (0,3 др.арк.)
5 Грабильнікова О. 
Питання оновлення 
трудового 
законодавства / The 
XVІ International 
Science Conference « 
Actual problems of 
science and practice», 
May 31 – June 02, 
Stockholm, Sweden. 
201 p., р.56-58.
6. Грабильнікова О.А. 
Правове регулювання 
робочого часу в 
країнах Північної та 
південної Америки / 
XXVIII International 
Science Conference 
«Trends in science and 
practice of today», June 
01 – 04, 2021, Ankara, 
Turkey. 555 p., р. 167-
170
7. Грабильнікова О.А. 
Етапи вдосконалення 
процедури реєстрації 
суб’єктів 
господарювання / 
XXVIII International 
Science Conference 
«Trends in science and 
practice of today», June 
01 – 04, 2021, Ankara, 
Turkey. 555 p., р. 170-
175
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 



студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво роботою 
студентської 
проблемною групою з 
напрямку «Правові 
засади захисту 
майнових прав 
суб’єктів 
господарювання»:
1. Попова М.В. Архівна 
копія Веб-сторінки як 
доказ у 
господарському 



процесі / Попова М.В. 
// Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Правові 
засоби забезпечення 
та захисту прав 
людини: вітчизняний 
та зарубіжний 
досвід»: збірник 
наукових робіт 
учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (16-17 
листопада 2018 р., м. 
Харків: ГО «Асоціація 
аспірантів-юристів», 
2018. Ч.2 – С.47-50
2. Слюсарев А.М. 
Правові засади 
діяльності товариств з 
обмеженою 
відповідальністю за 
новітнім 
законодавством 
України / Слюсарев 
А.М. // Теоретичні та 
практичні проблеми 
застосування норм 
цивільного, трудового 
та господарського 
законодавства в 
сучасних умовах // 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
(м.Дніпро, 23 
листопада 2018 р.), 
ч.2, с.153-155
3. Бондаренко О.М. 
Поняття, ознаки та 
причини банкрутства 
/ Бондаренко О.М. // 
Новітні тенденції 
сучасної юридичної 
науки //(м.Дніпро, 30 
листопада-1 грудня 
2018 року), с.62-65
4. Долгополова М.О. 
Застосування 
процедури 
банкрутства до 
боржника, що 
ліквідується 
власником / 
Долгополова М.О. // 
Актуальні проблеми 
сучасної науки // 
Матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (30-31 
травня 2019 р.), с.40-
42
5. Пеня А.О. Сучасні 
тенденції 
удосконалення 
законодавства з 
питань діяльності 
товариств з 
обмеженою 
відповідальністю в 
Україні / Пеня А.О. // 
Особливості розвитку 
законодавства 
України у контексті 
євро інтеграційних 
процесів // Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 



конференції 
(м.Харків, 31 травня – 
1 червня 2019 р.), с.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член Асоціації 
адвокатів України з 
2012 р. (свідоцтво про 
право на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 1650 від 
20.11.2006 р.)
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді
Стаж практичної 
роботи за 
спеціальністю 30 
років:
1991-1999 – 
юрисконсульт 
юридичного відділу 
відкритого 
акціонерного 
товариства 
«Дніпрошина»;
1999-2005 – 
начальник Амур-
Нижньодніпровського 
районного управління 
юстиції в 
м.Дніпропетровську;
2005 – 2009 – 
директор з правових 
питань відкритого 
акціонерного 
товариства 
«Дніпропетровський 
металургійний завод 
імені Комінтерну;
З 2006 – по цей час – 
здійснюю незалежну 
професійну діяльність 
(адвокат) , свідоцтво 
про право на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 1650 від 
20.11.2006 р.

237249 Глоба Тетяна 
Анатоліївна

ст.викл., 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
медичних 
технологій 

діагностики та 
реабілітації

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
інститут 
фізичної 

культури і 
спорту, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

010201 
Фiзичне 

виховання, 
Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 

20 Фізична 
культура

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Кандидат наук 
з фізичного 
виховання і спорту 
24.00.02 Диплом  ДК 
№ 054067 від 15 
жовтня 2019 р.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Стажування з 
23.04.2018 по 
23.05.2018р. 
проходило на базі 
ДНУЗТ ім. В. 
Лазаряна. Наказ від 
20.04.2018р. № 328. 
2. Підвищення 



рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
010201 

Фізичне 
виховання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054067, 
виданий 

15.10.2019

кваліфікації за 
програмою 
«Педагогіка вищої 
освіти» з 17.12.2019р. 
по 28.01.2020р. 
Свідоцтво ПК № 
02066747/052 (від 
28.01.2020р.)
3. Проходження 
вебінару: 1,5 кредитів; 
05-12.04.21р.  About 
the international skills 
development (the 
webinar) ES № 
5707/2021 
12.04.2021р.
4. Підвищення 
педагогічної 
майстерності – 12 
годин / 0,4 кредиту 
(ЄКТС), сертифікат № 
6/0007, 21-
22.04.2021р. участь у 
III Міжнародній 
нвуково-практичній 
конференції «Сучасні 
тенденції та 
перспективи розвитку 
якісної підготовки 
майбутніх фахівців 
фізичної культури і 
спорту в умовах 
ступеневої освіти». 
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 4, 
5, 11, 12, 14, 19.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Черевко, С., 
Плошинська, А., 
Глоба, Т., & Черевко, 
А. (2021). 
Дослідження впливу 
ситуацій спортивних 
змагань на 
формування 
особистісних якостей 
студентів-
спортсменів. Вісник 
Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені 
Івана Огієнка. 
Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я 
людини, (20), 5–10. 
https://doi.org/10.3262
6/2309-8082.2021-
20.5-10 
2. Глоба Т.А. Аналіз 
проведення занять з 
фізичної культури з 
використанням 
дистанційного 
навчання та його 
вплив на спосіб життя 
студентської молоді, 
спричинений COVID-
19 // Вісник наукових 
праць. «ВІСНИК 
Луганського 



національного 
університету імені 
Тараса Шевченка» 
(педагогічні науки) № 
2 (340) Квітень 2021. 
Частина 1. С. 84 – 98. 
3. Глоба Т.А, Захаріна 
Є.А. Сучасні 
концептуальні 
підходи до організації 
здоров'язберігальної 
діяльності в закладах 
вищої освіти: Світові 
розвідки // Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах : зб. наук. пр. / 
[редкол.: А.В. 
Сущенко (голов. ред.) 
та ін.]. Запоріжжя : 
КПУ, 2020. Вип. 69. Т. 
2 С. 75 – 79.
4. Глоба Т.А., 
Щербиніна М.Б. 
Підходи щодо 
організації фізичного 
виховання у закладах 
вищої освіти // Вісник 
наукових праць. 
«ВІСНИК Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка» 
(педагогічні науки) № 
1 (332) Січень 2020. С. 
202 – 212.
5. Глоба Т.А., 
Степанова І.В. та інші. 
Організація 
самостійних занять з 
використанням 
засобів роуп-скіпінгу 
для студентів закладів 
вищої освіти // 
Науковий Часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія № 15, «Науково-
Педагогічні проблеми 
фізичної культури / 
Фізична культура і 
спорт» зб. наукових 
праць / За Ред. Г.М. 
Арзютова. – К.: Вид-
во НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2019. 
Випуск 4 (112) 19. С. 
152–156.
6. Глоба Т.А. Переваги 
використання 
настільного тенісу у 
секційній роботі 
студентів з фізичного 
виховання / Є.А. 
Захаріна., Т.А. Глоба 
// Науковий Часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
№ 15, «Науково 
педагогічні проблеми 
фізичної культури / 
Фізична культура і 
спорт» зб. наукових 
праць / За. Ред.. Г. М. 
Арзютова. – К.: Вид-
во НПУ імені М. П. 



Драгоманова, 2018. – 
Випуск 3 К (97) 18. С. 
224 – 228.
7. Глоба Т, Захаріна Є. 
Передумови розробки 
спортивно 
орієнтованої 
технології фізичного 
виховання студентів 
закладів вищої освіти 
= Backgrounds of 
development of sports-
oriented technology of 
physical health of 
students in higher 
education staff. Journal 
of Education, Health 
and Sport [Інтернет]. 
2017;7(1):692-710. 
eISSN 2391-8306. 
Доступно: 
http://ojs.ukw.edu.pl/i
ndex.php/johs/article/v
iew/6276.
8. Глоба Т.А. Секційна 
модель організації 
фізичного виховання 
студентів закладів 
вищої освіти (на 
прикладі настільного 
тенісу) / Є. А. 
Захаріна., Т. А. Глоба 
// Молодіжний 
науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки, 
Фізичне виховання і 
спорт: журнал / уклад. 
А. В. Цьось, А. І. 
Альошина. Луцьк, 
2017. – Вип. 27. С. 42 – 
46.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Глоба Т.А., 
Головійчук І.М. 
Вдосконалення 
спортивної 
майстерності 
студентів-спортсменів 
неспеціалізованих 
закладів вищої освіти 
(розділ настільний 
теніс) : Навчально-
методичний посібник 
/ Укладачі: Т. А. 
Глоба, І. М. 
Головійчук. Д.: Вид-во 
Акцент ПП, 2018. 71 с.



2. Глоба Т.А., 
Індиченко Л.С., 
Плошинська А.А., 
Черевко С.В. 
«Оздоровча хотьба». : 
Методичні 
рекомендації / 
Укладачі: Т.А. Глоба, 
Л.С. Індиченко, А.А. 
Плошинська, С.В. 
Черевко. м. Дніпро 
каф. фізичного 
виховання і спорту 
ДНУ ім. О. Гончара. 
2020. УДК – 796. 42 с.
3. Робоча програма з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
теорії фізичного 
тренування». 
(Репозитарій ДНУ ім. 
О. Гончара 2021р.)
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня
Кандидата наук з 
фізичного виховання і 
спорту, Національний 
університет фізичного 
виховання і спорту 
України (диплом ДК 
№ 054067 від 
15.10.2019р.).
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою)
Комунальний 
позашкільний 
навчальний заклад 
Центр спорту для 
дітей, юнацтва та 
молоді «Олімп» 
Криворізької міської 
ради. (м. Кривий Ріг) 
від 20.05.2019р. № 36. 
По теперішній час.
Громадська 
організація 
«Дніпровська місцева 
організація 
всеукраїнського 
фізкультурно-
спортивного 
товариства «Колос»» 
від. 21.05.2019р. № 
29. По теперішній час.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Глоба Т.А., 
Горбачова А. Вплив та 
виклики СОVID-19 на 
фізичне виховання в 
країнах Європи // 
Матеріали ХХХV 
Міжнародної науково-



практичної інтернет-
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасної науки в 
країнах Європи та 
Азії» // Збірник 
наукових праць. – 
Переяслав, 2021 р. – 
140 с. С. 96 – 98.
2. Глоба Т.А., Сторчак 
А.Ю. Вплив 
дистанційного 
навчання на фізичну 
активність студентів 
// Матеріали ХХХV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасної науки в 
країнах Європи та 
Азії» // Збірник 
наукових праць. – 
Переяслав, 2021 р. – 
140 с. С. 106 – 108.
3. Глоба Т.А., Мудрак 
М., Шихмагомедова В. 
Міжнародні спортивні 
заходи як інструмент 
формування 
національного 
брендінгу // 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасної науки в 
країнах Європи та 
Азії» // Збірник 
наукових праць. – 
Переяслав, 2020 р. – 
250 с. С. 146 – 150.
4. Глоба Т.А. 
Монастирьова Є.В. 
Інтеграція України у 
європейський 
спортивний простір: 
участь у програмі 
«Еразмус+» // 
«Актуальні проблеми 
фізичної культури, 
спорту та фізичної 
реабілітації в сучасних 
умовах»: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Вид-во 
«Нова Ідеологія», 
Дніпро, 2019. С. 48 – 
54.
5. Глоба Т.А., 
Пилипенко В.В. 
Методичні засади 
щодо проведення 
занять з настільного 
тенісу студентів-
спортсменів // 
«Студент, Здоров’я. 
Спорт»: Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції студентів 
і молодих вчених. 
Вид-во «Нова 
Ідеологія», Дніпро, 
2018. С. 40 – 45.
6. Глоба Т.А. Аналіз 



щодо здорового 
способу життя 
студентів 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 
Соціальна та життєва 
практика в структурі 
професійної 
підготовки: теорія і 
практика: збірник тез 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (17 
травня 2018 року, м. 
Запоріжжя) / За заг. 
ред. В.В. 
Нечипоренко. – 
Запоріжжя: Вид-во 
Хортицької 
національної академії, 
2018. С. 217 – 218.
7. Глоба Т.А. 
Підвищення мотивації 
студентів на заняттях 
фізичним вихованням 
в умовах європейської 
кредитно-модульної 
системи освіти / Т. А. 
Глоба., Є. В. 
Монастирьова // 
«Актуальні проблеми 
фізичного виховання, 
спорту та реабілітації 
в сучасних умовах» : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
і молодих вчених. – 
Вид-во «Нова 
Ідеологія», Дніпро, 
2018. С. 62-68.
8. Глоба Т.А. 
Спортивно-
орієнтовані технології 
організації фізичного 
виховання студентів 
вищих навчальних 
закладів / Т. А. Глоба 
// Фізична 
реабілітація та 
здоров'язбережувальн
і технології : реалії та 
перспективи : 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет конференції, 
9 листопада 2017 р. 
[гол. ред.. Л. М. 
Рибалко]. – Полтава : 
ПолНТУ імені Юрія 
Кондратюка, 2017. С. 
209 – 210.
9. Глоба Т.А. 
Викладання 
фізичного виховання 
в рамках європейської 
кредитно-модульної 
системи освіти: 
запровадження 
принципу визнання 
кредитів як механізм 
підвищення мотивації 
студентів / Т. А. 
Глоба., Є. В. 
Монастирьова // 
«Студент, Здоров’я. 
Спорт» : Матеріали 



Регіональної науково-
практичної 
конференції студентів 
і молодих вчених 
(збірник наукових 
праць). – Вид-во 
«Нова Ідеологія», 
Дніпро, 2017. С. 29 – 
32.
10. Глоба Т.А. 
Порівняльна 
характеристика гри в 
настільний теніс 
японських та 
європейських 
спортсменів в ході 
історії розвитку 
даного виду спорту / 
Т. А. Глоба., Б. Дробна 
// «Студент, Здоров’я. 
Спорт» : Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції студентів 
і молодих вчених 
(збірник наукових 
праць). – Вид-во 
«Нова Ідеологія»,
Дніпро, 2017. С. 26 – 
29.
11. Глоба Т.А. 
Теоретичний аналіз 
впливу тренувального 
ефекту на гравців під 
час занять настільним 
тенісом / Т. А. Глоба 
// Актуальні 
проблеми фізичного 
виховання та спорту в 
сучасних умовах: 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції – Вид-во 
«Нова Ідеологія», 
Дніпро, 2017. С. 63-66.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 



журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. Барановський 
Сергій гр. СЦ-19-(м) 
посів 2-е місце в Кубку 
України у командному 
розряді з настільного 
тенісу. м. 
Северодонецьк (10-
13.12. 2020р.)
2. Барановський 
Сергій гр. СЦ-19-(м) 
брав участь у 
Чемпіонаті України з 
настільного тенісу м. 
Чернігів (листопад 
2019р.).
3. Барановський 
Сергій гр. СЦ-19(м) 
посів 3-е місце у 
парному чоловічому 
розряді, 3- місце у 
парному змішаному 
розряді у Чемпіонаті 
України з настільного 



тенісу м. Чернігів 
(листопад 2019р.)
4. Барановський 
Сергій ст. гр. СЦ-15-1 
брав участь у ХІV 
літній Універсіаді 
України 2019 року з 
настільного тенісу. м. 
Чернігів 09-
13.05.2019р.
5. Барановський 
Сергій ст. гр. СЦ-15-1 
посів ІІІ місце на 
Чемпіонаті України з 
настільного тенісу у 
парному чоловічому 
розряді. м. Чернігів, 
20-23.11.2018р.
 Барановський Сергій 
ст. гр. СЦ-15-1. 
Всеукраїнська 
Універсіада з 
настільного тенісу. 
Загальнокомандне 
місце по Мін освіті (3 
група) команда ДНУ 
ім. О. Гончара посіла 
3-е місце м. Житомир, 
23-28 квітня 2017р.
Тренер збірної 
команди ДНУ ім. О. 
Гончара з настільного 
тенісу (наказ № 11 від 
25.02.2020р.) 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член Федерації 
України з настільного 
тенісу (2017-2021 рр.);
Член Федерації легкої 
атлетики 
Дніпропетровської 
області 
територіального 
підрозділу 
громадської спілки 
«Федерація легкої 
атлетики України»

163024 Редько 
Вікторія 
Євгенівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

інститут 
туристичного 

бізнесу, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055118, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041979, 
виданий 

28.04.2015

17 Сфера послуг 
та 
міжнародний 
туризм

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 055118. Доцент 
кафедри менеджменту 
та туристичного 
бізнесу 12ДЦ № 
041979 від 28 квітня 
2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, термін 
проходження 
02.12.2019 –  
02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к  від 
02.12.2019 р.; довідка 
№ 21/185 від 
07.07.2020 р.
2. Вебінар-тренінг 
«Проведення 



підсумків 
дистанційного 
навчання у Microsoft 
Teams» Сертифікат № 
20259, 2020 р.
3. Освітній онлайн-
проєкт для викладачів 
«Інноваційні підходи 
до організації 
дистанційного 
навчання», 14 год., 
2020р.
4. Підвищення 
кваліфікації «Level Up 
разом з Reikartz» від 
Reikartz Hotel Group, 
30 год., сертифікат,  
18-31 жовтня 2021 р. 
5. Агенція 
регіонального 
розвитку 
Закарпатської області. 
Проєкт 
«Забезпечення 
розвитку сталого 
туризму в Українських 
Карпатах», 30 год., 
сертифікат, 
17.11.2021р.-
15.12.2021р.
6. Академічна 
доброчесність: онлайн 
курс для викладачів, 
60 год, сертифікат, 
05.01.2022 р.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
1,3,4,7,9,12,14,19
1) Публікації у 
наукових виданнях, 
які включені до 
переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection, протягом 
останніх п’яти років.
1. Stukalo N., 
Krasnikova N., 
Krupskyi O. &Redko V. 
FosteringSustainableTo
urisminGlobalEconomy.
Revista ESPACIOS, 
2018. Vol. 3 (42). URL: 
http://www.revistaespa
cios.com/a18v39n42/a1
8v39n42p27.pdf. 
(Scopus)
2. Dzyad, O., Redko, V., 
Krasnikova, N., 
Mihaylenko, O., 
&Stasiuk, Y. 
Ontheissueofsustainable
developmentoftourismi
ntheBlackSeacountries. 
JournalofGeology, 
GeographyandGeoecolo
gy, 2020. 29(3). P. 471-
482. DOI: 
https://doi.org/https://
doi.org/10.15421/11204
2. 
(WebofScienceCoreColl
ection).
3. Кадош С. В., Редько 
В. Є. Теоретичні і 
практичні аспекти 
розвитку сільського 
туризму в 
Дніпропетровській 



області. Ефективна 
економіка. 2021. № 1. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2021.1.72. 
4. Редько В.Є., 
Росошик Ю.С. 
Міжнародний досвід 
популяризації 
велосипедного 
туризму. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. 50. С. 15-
21. DOI: 
https://doi.org/10.3284
3/infrastruct50-3. 
5. Редько В.Є., Семич 
Ю.В. Особливості 
франчайзингової 
експансії на 
український 
туристичний ринок. 
EuropeanJournalofMan
agementIssues. 2020. 
28(3). С. 101-109. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/192010.
6. Редько В. Є., Оката 
Я. Г. Потенціал 
розвитку та 
організації MICE 
туризму. Ефективна 
економіка. 2019. № 12. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2019.12.73. 
7. Редько В. Є., 
Герасько М. Д. Місце 
графіті в системі 
міжнародного 
туризму. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". 2019. 
№18.URL: 
https://www.inter-
nauka.com/uploads/pu
blic/15781498442796.p
df..
8. Редько В.Є., Русіна 
А.О. Міжнародний 
досвід формування 
сталої інфраструктури 
готелю. Ефективна 
економіка. 2018. № 
12. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.12.90.
9. Редько В.Є, Ваніна 
С.В. Вплив 
корпоративної 
культури на якість 
готельного сервісу. 
Ефективна економіка. 
2018. № 11. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.11.64..
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)Ї
1.. Редько В.Є. Основи 
менеджменту 



туристичного бізнесу. 
Менеджмент 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. Дніпро: 
РВВ ДНУ, 2019. С. 17-
40.
2. Редько В.Є. 
Туризмознавство: 
теорія та практика. 
Теорія та практика 
менеджменту 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. / зазаг. 
ред. Н. П. Мешко. Д.: 
ДНУ, 2018. С. 32-108
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Редько В.Є. 
Організація туризму: 
туроперейтинг. 
Посібник з організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за першим 
(бакалаврським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 
Туризм [текст]. / В.Є. 
Редько. Дніпро: РВВ 
ДНУ, 2021. 48 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
написання дипломних 
робіт за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл.: Редько 
В.Є., Самойленко А.О. 
Д.: РВВ ДНУ, 2020. 32 
с. (2 д.а.).
3. Міжнародний 
туризм: посібник з 
організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за другим 
(магістерським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2020. 32 
с. 
4. Посібник до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Міжнародний 
туризм». / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2019. 96 



с.
5. Редько В.Є. Аналіз 
діяльності 
підприємств туризму: 
посіб. для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання. Дніпро, 
2018. 90 с. 
6. Методичні вказівки 
до проходження 
виробничої й 
переддипломної 
практик (для 
студентів 
спеціальності 242 
«Туризм» галузі знань 
24 «Сфера 
обслуговування»). / 
Укл.: Редько В.Є., 
Приварникова І.Ю., 
Самойленко А.О. 
Дніпро, 2018. 59с. 
7. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 39с. 
8. Наскрізна програма 
практикиза 
спеціальністю 073 
«Менеджмент»(ступін
ь вищої освіти 
«бакалавр») /Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 27с. 
9. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 40 с..
10. Наскрізна 
програма практикиза 
спеціальністю 242 
«Туризм» (ступінь 
вищої освіти 
«бакалавр»). / Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 41 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 



ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
2017 – офіційний 
опонент Пілігрім К. І. 
«Формування 
механізму розвитку 
мотивації персоналу 
туристичних 
підприємств» - 
08.00.04, 
спеціалізована вчена 
рада Д 26.861.03, 
Державний 
університет 
телекомунікацій, м. 
Київ.
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю)
1. Член експертної 
групи для проведення 
акредитаційної 
експертизи за 
спеціальністю 242 
Туризм ОП 
«Міжнародний 
туризм» за другим 
рівнем вищої освіти у 
Національному 
педагогічному 
університеті імені 
М.П. Драгоманова. 
(наказ НАЗЯВО № 
1723-Е від 29.09.2021 
р.)
2. Голова експертної 
комісії у складі 
Акредитаційної 
комісії МОН ОП 
«Туризм» зі 



спеціальності 242 
Туризм ОКР 
молодший спеціаліст 
в Київському 
державному коледжі 
туризму та готельного 
господарства (Наказ 
МОН України №24-л 
«Про проведення 
акредитаційної 
експертизи» від 
24.01.2020 р.)
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Редько В.Є. 
Сучасний погляд на 
міжнародний 
урбаністичний 
туризм. Світ на 
порозізмін: моногр. / 
кол. авт. ;кер. авт. 
кол., канд. екон. наук 
Н. О. Краснікова. – 
Дніпро :ВидавецьБіла 
К. О., 2021.С. 224-248. 
2. Редько В.Є. 
Туристичний збір як 
інструмент для 
відновлення 
інфраструктури 
міст.Економіка і 
менеджмент 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф. (Дніпро, 2-3 
квітня, 2020 р.) 
Дніпро, 2020. Т. № 4. 
С. 65-67.
3. Редько В.Є. 
Розвиток авіаційних 
перевезень в Україні 
Економіка і 
менеджмент 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф (Дніпро, 18-19 
квіт.2019 р). Дніпро, 
2019. Т. № 2. С. 74-76.
4. StukaloN., 
Krasnikova, N., 
Krupskyi, O., &RedkoV. 
Promotionsustainableto
urisminglobaleconomy4
thInternationalRuralTo
urismCongress, 
CongressProceedings, 
2018. Pp. 253-266. 
5. Редько В.Є. 
Кодацька М.С. 
Cоциальнаяответствен
ность в 
гостиничномбизнесе 
на примере 



«TheCarlsonRezidorHo
telGroup». Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.41-42
6. Редько В.Є., 
Дідковська В.С. 
Впровадження 
програми 
раціонального 
природокористування 
у міжнародній 
готельній мережі 
«AccorHotels». 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку та 
права: зб. тез доп. 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 14 
травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.38-39.
7. Редько В.Є., 
Соколянська В.А. 
Особливості 
гастрономічного 
туризму. Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С. 48-49.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 



(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
2019 р. 2-є місце у II 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Туризму» (Карпусь 
М.В., група ВТ-18м-1), 
м.Харків.
2018 р. – I місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 242 
«Туризм» (студентка 
гр.ВТ-14-1 Герасько 
М.Д.), м.Дніпро.
2018р., 2019р., 2020 р. 
- член журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Актуальні питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом».
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 



об’єднаннях
1. Член громадської 
спілки «Асоціація 
індустрії гостинності 
України» з 2019 р.
2. Член громадської 
організації «Дивна 
Україна» з 2018 р.

316562 Кузько 
Едуард 
Олегович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
медичних 
технологій 

діагностики та 
реабілітації

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
інститут 
фізичної 

культури і 
спорту, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

017 Фізична 
культура і 

спорт

4 Фізична 
культура

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: 
Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 
спорту, кваліфікація 
магістр, спеціальність 
«фізична культура і 
спорт» освітня 
програма «Методика 
спортивно-масової 
роботи» М18  № 
052411, виданий 19 
лютого 2018 р.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 
ПК№02066747/ 069. 
Педагогіка вищої 
школи. 08.01.2020, 
ДНУ.Р.№64
2. Володіння 
сучасними 
інформаційними 
технологіями : 
Participated in 
international webnar 
«Distance learning 
tools for training 
specialists in physical 
culture  and sports, 
physical therapy and 
ergotherapy: zoom and 
moodle platforms» 
Webinar dates: 5h 12th 
April 2021 Certificate 
ES№5861/2021. 
Lublin, Republic jf 
Poland обсяг 45 год. 
1.5 кредита, термін  
12.04.2021
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 19, 
20.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Асоціація гирьового 
спорту України
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді
Фітнес-інструктор (з 
2014 р.)

396058 Пузирей 
Надія 
Владленівна

асистент, 
Основне 
місце 

Факультет 
української й 

іноземної 

Диплом 
бакалавра, 

Дніпровський 

0 Іноземна мова 
(англійська/ 
німецька/  

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 



роботи філології та 
мистецтвознав

ства

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

6.020303 
філологія, 

Диплом 
магістра, 

Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
035 Філологія

французька) викладається.
Освіта: Диплом 
магістра М21 
№021139.
Публікації, що 
відповідають 
дисципліні: 
Пузирей Н. В. 
Ксенофобічний 
дискурс як основний 
засіб вираження 
нетерпимості у 
сучасній французькій 
мові. - Дніпро: Акцент 
ПП. «Філологічні 
науки. Збірник 
наукових праць 
студентів та 
викладачів 
факультету». – 2021, 
с.440-442
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
- єкзаментор та 
коректор 
міжнародних 
екзаменів з 
французької мови 
DELF-DALF (2021-
2026).

Менше трьох років, 
ліцензійних вимог 
немає.

217509 Дучинська 
Ніна 
Іванівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
доктора наук 
ДД 006822, 

виданий 
02.07.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 032898, 
виданий 

27.03.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005594, 
виданий 

15.06.1994, 
Атестат 

професора 
12ПP 006134, 

виданий 
09.11.2010

30 Мікроекономік
а та 
макроекономік
а 

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Доктор 
економічних наук, 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки,  
(диплом ДД № 
006822, виданий 
Вищою атестаційною 
комісією України 
02.07.2008 р.)
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Стажування  в 
Університеті митної 
справи та фінансів на 
кафедрі 
підприємництва та 
економіки 
підприємств (перший 
етап з 05.04.2018 р по 
30.06.18р і другий 
етап з 01.09.2018р по 
05.12.2018 року).
2. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ,  
тема «Маркетинг 
промислового 
підприємства». 
Довідка № 89-400-94 
від 12.01.2018 р.
3.Київський 
національний 
університет імені 



Тараса Шевченка 
«Зміни. Адаптація. 
Нова економіка
( 30 годин, 1 кредит 
ECTS) 28 вересня - 01 
жовтня 2021 р. 
Сертифікат.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
7, 8, 12, 14
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1 1.Rysin V., Galenko 
O., Duchynska N., Kara 
N., Voitenko O., 
Shalapak A. Financial 
Convergence as a 
Mechanism for 
Modifying Sectors of 
the Global Financial 
Services Market./ 
Universal Journal of 
Accounting and 
Finance. 2021. 9(1): 65-
73, DOI: 
10.13189/ujaf.2021.0901
07 
https://www.hrpub.org
/journals/jour_index.p
hp?id=22
2. N. Duchynska 
Accumulation of the 
new forms of capital 
amid global economic 
instabiliti//Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
Економічні науки. 
2021. №3. С.189-192.
3.Дучинська Н.І., 
Осаул А.О., Фомішин 
С.В. Екологізація 
виробництва і 
споживання в умовах 
глобалізації// 
Економічні інновації. 
2021. Том 23. 
Вип.3(80). С. 101-109. 
(власний внесок 0,4 
др.арк.) 
4. Дучинська Н.І., 
Дронова Т.С. 
Тенденції продажів 
промислової продукції 
українського 
виробництва на 
внутрішньому ринку 
та з країнами ЄС: 
аналіз та 
прогнозування/ 
Н.І.Дучинська, 
Т.С.Дронова. 
Economic Stability 
Studies. 2018. Вип.1. С. 
10-18 (власний внесок 
0,5 др. арк.)
5. Дучинська Н.І., 
Чайка Ю.М. Галузеві 
структурні зміни в 
економіці України/ 
Н.І.Дучинська Ю.М. 



Чайка // Інтелект 
ХХІ. 2018. № 4. C. 64-
69 (власний внесок 
0,45 др. арк.)
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Дучинська Н.І. 
Державно-приватне 
партнерство як 
чинник формування 
соціального капіталу 
на регіональному 
рівні//Економічний 
та управлінський 
потенціал соціалізації 
економіки: 
монографія/ за заг. 
ред. Галушки З.І. 
Чернівці: Чернівец. 
нац. ун-т ім. 
Ю.Федьковича, 2020. 
408 с. 344 - 361. 
(власний внесок 1 др. 
арк.)
2. Дучинська Н.І., 
Чайка Ю.М., Дронова 
Т.С. Оцінка 
ефективності 
використання 
трудових ресурсів в 
агропромисловому 
комплексі України. 
Управління розвитком 
суб’єктів 
підприємництва в 
умовах викликів ХХІ 
століття: колективна 
монографія / за заг. 
ред.. Т.В. Гринько. 
Дніпро: Видавець Біла 
К.О., 2019. С. 47-59. 
(власний внесок 0,3 
др. арк.)
3. Дучинська Н.І., 
Чайка Ю.М. 
Конкурентоспроможні
сть України 
відповідно до світових 
рейтингів: 
порівняльний аналіз/ 
Н.І.Дучинська, Ю.М. 
Чайка // Управління 
розвитком суб’єктів 
підприємництва: 
механізми, реалії, 
перспективи: колект. 
моногр. / за заг ред. 
Т.В. Гринько. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2018 . 444 с. C. 80-90. 
(власний внесок 0,55 
др. арк.) 
4. Бабенко А.Г., 
Дучинська Н.І., 
Дронова Т.С. 
Маркетингові 
дослідження 
використання 
трудових ресурсів 



сільськогосподарських 
підприємств регіону/ 
А.Г.Бабенко, 
Н.І.Дучинська, 
Т.С.Дронова // 
Strategies for Economic 
Development: The 
experience of Poland 
and the prospects of 
Ukraine – Collective 
monograph. Vol. 2. 
Poland: “Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
2018. 300 p. (власний 
внесок 0,33 др. арк.)
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 08.053.11 із 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.02 – Світова 
економіка та 
міжнародні 
економічні відносини 
, спеціальністю 
08.00.03 - Економіка 
та управління 
національним 
господарством ДНУ 
ім. О. Гончара з 05. 
02.12.2013 р. по 
02.2019 р.;
2. Офіційний опонент 
дисертації Ємця В.В. 
«Нагромадження 
капіталу в умовах 
економічної 
нестабільності» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки, 
23.02. 2018р. у спец. 
раді К 26.055.05 
Київський 
національний 
торгово-економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана».
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 



іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
1. Науковий керівник 
Науково-дослідної 
роботи № 
0116U003312 
«Структурні зміни як 
передумова розвитку 
економіки», 2016-
2018 рр.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Дучинська Н.І., 
Чайка Ю.М. 
Конкурентні переваги 
України на світовому 
ринку. Наукова 
спадщина Йозефа 
Алоїза Шумпетера і 
сучасність: погляд із 
минулого в майбутнє: 
Матеріали IV 
Міжнародної 
Шумпетерівської 
конференції ( м. 
Чернівці, 3-4 жовтня 
2018). С.159-162.
2. Дучинська Н.І., 
Ульянова Л.П., Чайка 
Ю.М. Галузева 
структура економіки 
України за умов 
світових 
інтеграційних 
процесів // матер. 
міжнар. наук. 
практик. конф. 
«Сучасні напрями 
модернізації 
економіки та 
фінансової системи 
країни: реалії та 
можливості в умовах 
євроінтеграції», 9 
лютого 2019 р. 
Запоріжжя: 
Запорізька державна 
інженерна академія, 
2019. С. 19-22.
3. Дучинская Н.И., 
Чайка Ю.Н., Дронова 
Т.С. Финансовые 
институты 
накопления капитала 
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України в умовах 
інтеграційних та 
глобалізацій них 
процесів. Збірник 
матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
науково-
технічноїконференції 
(м. Херсон, 23 червня 
2021 р.). – Херсон: 
ХНТУ, 2021. 110с. 252 
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14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
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(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 



керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
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керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
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Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
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мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
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чемпіонаті України; 
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міжнародних та 
всеукраїнських 
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складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Робота у складі журі ІІ 
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олімпіади з 
Економічної теорії, 
2018 рр.(м. Одеса) 
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освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
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іноземного наукового 
видання, що 
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бібліографічних базах 
Відповідальний 
виконавець Науково-
дослідної роботи № 
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«Структурні зміни як 
передумова розвитку 
економіки» 2016-2018 
рр.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ульянова Л.П., 
Чайка Ю.М. 
Екологізація 
виробничої діяльності 
підприємства – 
важлива проблема 
сучасності. Економіка 
і менеджмент 2020: 



перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: Зб. наук. 
праць Міжнар. наук. 
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Дніпро, 2-3 квітня 
2020 р. Дніпро: 
Видавець Біла К.О. 
2020. Т.3. С. 70-73.
2. Ульянова Л.П., 
Чайка Ю.М. 
Збільшення доходів 
домогосподарства – 
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показник соціально-
економічної політики. 
Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку: 
Зб. тез доповідей 
Міжнар. наук. 
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Полтава. 2019. С. 17-
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3. Ульянова Л.П., 
Чайка Ю.М. Про деякі 
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економічної системи. 
Актуальні проблеми 
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4. Чайка Ю.М. Досвід 
вищої освіти у Великій 
Британії // тези 
міжнар. наук. 
практич. конф. 
«Суспільна місія 
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університету в 
сучасному світі», 
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11-12 жовтня 2018 
року). 2018. С. 294-
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Чайка Ю.М. 
Конкурентні переваги 
України на світовому 
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спадщина Йозефа 
Алоїза Шумпетера і 
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Міжнародної 
Шумпетерівської 
конференції (м. 
Чернівці, 3-4 жовтня 
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6. Ульянова Л.П., 



Чайка Ю.М. Кадрове 
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підприємств: 
проблемні питання та 
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Економіка і 
менеджмент 2021: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
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дисципліни, що 
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Освіта: Диплом 
спеціаліста КВ 
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видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
45-47.
7. Островський Д. В., 
Жиленко К. М., 
Формування 
альтернативних 
видівтуризму в 
Німеччині. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
25-28.
8. Краско М., 
Жиленко К. М. 
Організація та 
тенденції розвитку 
кіно туризму у 
Франції. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 



конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
16-19.
9. Zhylenko K. 
TNCs’Investment Policy 
/ K. Zhylenko 
//Integrationofbusiness
Structures: 
Strategiesand 
Technologies: 
International Scientific-
Practical Conference 
(February 23, 2018, 
Tbilisi (Georgia)). – 
Tbilisi, 2018. – P. 6-9. 
(0,2 д.а)
10. Zhylenko K. Main 
aspects of 
transnationalization / 
K.Zhylenko // Cучасні 
міжнародні 
економічні відносини: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку : зб. 
тез XVII Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(22-23 марта 2018р., 
м. Дніпро). – м. 
Дніпро, 2018. – Т. 1. – 
С.7-9. (0,2 д.а)
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
2021 член асоціації 
«Українська 
ресторанна асоціація» 
(свідоцтво №210 ).

104663 Гапоненко 
Світлана 
Олександрів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
магістра, 

Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 063174, 
виданий 

30.11.2021

19 Технології 
гостинності

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 063174.
Підвищення 
кваліфікації: 2019 р. 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, тема 
«Особливості 
формування та 
реалізації освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 242 
«Туризм» та 
поєднання 
теоретичного 
матеріалу з 
практичною 
спрямованістю при 
викладанні дисциплін 
для студентів 
спеціальності 242 
«Туризм», 02.12.2019 
–  02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к  від 
02.12.2019 р.; довідка 
№ 21/186 від 
07.07.2020 р.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
1,3,4,5,12,14,19
1) наявність не менше 



п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Гапоненко С. О. 
Національні тенденції 
ефективного 
функціонування 
готельного бізнесу. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 2019, № 
6. Т. 2. С. 354–358 
(0,75 друк. арк.).
2. Гапоненко С. О. 
Особливості 
трансформації 
підприємств 
готельного бізнесу. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 2020 № 
4. Т. 3. С. 122–129 
(0,83 друк. арк.). 
3. Гапоненко С. О. 
Розробка та реалізація 
маркетингової 
стратегії на 
підприємствах 
готельного бізнесу. 
Актуальні проблеми 
економіки. 2020. № 8. 
C. 40–53 (0,74 друк. 
арк.).
4. Небаба Н.О., 
Гапоненко С.О. 
Мейнстрими 
глобалізації: 
маркетингова 
стратегія розвитку 
підприємства. 
Актуальні проблеми 
економіки. 2019. № 7. 
С. 134–141 (0,82 друк. 
арк.). Особистий 
внесок автора: 
запропоновано 
концептуальну модель 
стратегії підприємства 
та концепцію 
глобалізаційного 
маркетингу (0,58 
друк. арк.).
5. Haponenko S. 
Reflection of world 
trends in marketing 
strategies of hotel 
business enterprises. 
German International 
Journal of Modern 
Science. 2021. № 15. Р. 
8–15 (0,71 друк. арк.).
6. Ukrainian Journal of 
Ecology, 2021, 11(6), 
85-93, doi: 
10.15421/2021_226
Use of introduced low-
wide fruit plants as a 
paradigm of
functional nutrition: 
Psychological 
attractiveness for 
consumers 



Y.V. Lykholat, N.O. 
Khromykh, O.A. 
Lykholat, O.O. Didur, 
V.R. Davydov, I.M. 
Kovalenko, S.S. Trotska, 
M.R. Vergolyas, O.O. 
Verholias, O.M. 
Marenkov, T.V. Sklyar, 
K.V. Lavrentieva,
N.V. Kurahina, I.O. 
Zaytseva, T.V. 
Legostaeva, H.B. 
Panfilova, S.O. 
Haponenko, O.V. Bila, 
T.Y. Lykholat
Received: 23.06.2021. 
Accepted: 07.07.2021.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Гапоненко С.О. Від 
кризи до «зеленого 
розвитку» досвід 
Південної Кореї / 
Зелена економіка: від 
глобальної концепції 
до реалій місцевого 
розвитку : колект. 
моногр. / Н.В. 
Стукало, Н.О. 
Краснікова, І.О. 
Стеблянко, Н.П. 
Мешко, Сімахова А. 
О., С.Е. Сардак та інші. 
– Дніпро : DOI: 
https://zenodo.org/rec
ord/1294014, 2018. – 
336 с. (1 др. арк.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1) Методична 
розробка Гапоненко 
С.О., Сімахова А.О. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної вивчення 
студентами 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 



відносини» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти м. 
Дніпро, 2017, 0,9 др. 
арк., ДНУ ім. О. 
Гончара, 2017. – 48 с
2) Методична 
розробка Гапоненко 
С.О., Методичні 
рекомендації для 
самостійної вивчення 
студентами 
дисципліни 
«Глобальна 
економіка» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти м. 
Дніпро, 2017, 0,7 др. 
арк., ДНУ ім. О. 
Гончара, 2017. – 50 с.
3) Методична 
розробка Жиленко 
К.М, Гапоненко С.О. 
Семич Ю.В. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної вивчення 
студентами 
дисципліни 
«Сільський зелений 
туризм» для першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти ” м. 
Дніпро, 2020, 2 др. 
арк., ДНУ ім. О. 
Гончара, 2020. – 32 с.
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня
30.11.2021 р. – 
кандидатську 
дисертацію за 
спеціальністю 
08.00.04 - економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), Тема 
дисертації: 
«Маркетингові 
стратегії підприємств 
готельного бізнесу».
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Сертифікат 
учасника: 
CERTIFICATE (MHR 
0115/2018) Association 
«SEPIKE» has 
successfully taken part 
in the Training-
Program «Project 
Technologies in the 
Modern Business 
Education» 05.04.2018
2 Гапоненко С. О. 
Influence of external 
and internal factors on 
the market of tourist 



and hotel services. 
Problems of modern 
science-2020. – 
Fadetteeditions Namur, 
Belgium РР. 62 – 66. 
(0,2 д.а)
3. Гапоненко С. О. 
Виставка як вид 
ділового туризму // ІІ 
Міжнародна науково - 
практична 
конференція 
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
ТУРИЗМУ НА 
ЗАСАДАХ 
ПАРТНЕРСТВА: 
ОСВІТА, НАУКА, 
ПРАКТИКА». 21 – 23 
жовтня 2020 р., у 3 т., 
м. Львів, Т.2, С. 71-73. 
(0,2 д.а)
4. Гапоненко С. О. 
Побудова 
маркетингової 
стратегії для 
підприємств 
готельного бізнесу. 
Національна безпека у 
фокусі викликів 
глобалізаційних 
процесів в економіці: 
матеріали VI 
Міжнародної наукової 
Інтернет-конференції, 
Київ: НАУ, 2020. Т. 2. 
С. 28–29 (0,09 друк. 
арк.).
5. Гапоненко С. 
Діджітал-технології як 
стратегія розвитку 
підприємств 
готельного бізнесу. 
Сontemporary 
informations issues in 
management, 
economics, education 
and overcoming 
consequences of the 
Chornobyl catastrophe 
and COVID-19 
[Proceeding of the XIX 
International Scientific 
Seminar] / for science 
ed. DcS. Ec., Prof. M. 
M. Yermoshenko. Kyiv: 
NAM, 2020. P. 57–59 
(0,07 друк. арк.).
6. Haponenko S. О. 
Downshifting as an 
element of marketing 
strategy for rural green 
tourism development. 
Розвиток 
агропродовольчого 
ринку в умовах 
глобалізації 
економіки: матеріали 
ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Полтава, 31 березня 
2020 р.). Полтава: 
ПДАА, 2020. С. 124–
126 (0,18 друк. арк.).
7. Гапоненко С. О. 
Теоретичні підходи до 
визначення 
концептуальних 
векторів категорії 
«гостинність». Сучасні 
проблеми права та 



інноваційної 
економіки: зб. наук. 
праць НДІ ПЗІР 
НАПрН України. 
Харків, 2021. № 3 С. 
278–283 (0,28 друк. 
арк.).
8. Гапоненко С. О. 
Індустрія гостинноті 
та сучасні підходи до 
класифікації 
колективних засобів 
розміщення. 
Конституційні засади 
розвитку 
інноваційного 
суспільства: зб. наук. 
праць за матеріалами 
Інтернет-конференції 
(м. Харків, 25 червня 
2021 р.). С. 6–11 (0,26 
друк. арк.).
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 



комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
І місце першого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
робіт Харківський 
національний 
економічний 
університет імені 
Семена Кузнеця за 
напрямом Туризм., 
2020. Студентка гр. 
ВТ-18-1, Калатинець 
Ганна Олександрівна
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
«Українська 
Ресторанна 
асоціація», з 2020 р.

163024 Редько 
Вікторія 
Євгенівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

інститут 
туристичного 

бізнесу, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055118, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041979, 
виданий 

28.04.2015

17 Туроперейтинг Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 055118. Доцент 
кафедри менеджменту 
та туристичного 
бізнесу 12ДЦ № 
041979 від 28 квітня 
2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, термін 
проходження 
02.12.2019 –  
02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к від 
02.12.2019 р.; довідка 
№ 21/185 від 



07.07.2020 р.
2. Вебінар-тренінг 
«Проведення 
підсумків 
дистанційного 
навчання у Microsoft 
Teams» Сертифікат № 
20259, 2020 р.
3. Освітній онлайн-
проєкт для викладачів 
«Інноваційні підходи 
до організації 
дистанційного 
навчання», 14 год., 
2020р.
4. Підвищення 
кваліфікації «Level Up 
разом з Reikartz» від 
Reikartz Hotel Group, 
30 год., сертифікат,  
18-31 жовтня 2021 р. 
5. Агенція 
регіонального 
розвитку 
Закарпатської області. 
Проєкт 
«Забезпечення 
розвитку сталого 
туризму в Українських 
Карпатах», 30 год., 
сертифікат, 
17.11.2021р.-
15.12.2021р.
6. Академічна 
доброчесність: онлайн 
курс для викладачів, 
60 год, сертифікат, 
05.01.2022 р.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
1,3,4,7,9,12,14,19
1) Публікації у 
наукових виданнях, 
які включені до 
переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection, протягом 
останніх п’яти років.
1. Stukalo N., 
Krasnikova N., 
Krupskyi O. &Redko V. 
FosteringSustainableTo
urisminGlobalEconomy.
Revista ESPACIOS, 
2018. Vol. 3 (42). URL: 
http://www.revistaespa
cios.com/a18v39n42/a1
8v39n42p27.pdf. 
(Scopus)
2. Dzyad, O., Redko, V., 
Krasnikova, N., 
Mihaylenko, O., 
&Stasiuk, Y. 
Ontheissueofsustainable
developmentoftourismi
ntheBlackSeacountries. 
JournalofGeology, 
GeographyandGeoecolo
gy, 2020. 29(3). P. 471-
482. DOI: 
https://doi.org/https://
doi.org/10.15421/11204
2. 
(WebofScienceCoreColl
ection).
3. Кадош С. В., Редько 
В. Є. Теоретичні і 
практичні аспекти 



розвитку сільського 
туризму в 
Дніпропетровській 
області. Ефективна 
економіка. 2021. № 1. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2021.1.72. 
4. Редько В.Є., 
Росошик Ю.С. 
Міжнародний досвід 
популяризації 
велосипедного 
туризму. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. 50. С. 15-
21. DOI: 
https://doi.org/10.3284
3/infrastruct50-3. 
5. Редько В.Є., Семич 
Ю.В. Особливості 
франчайзингової 
експансії на 
український 
туристичний ринок. 
EuropeanJournalofMan
agementIssues. 2020. 
28(3). С. 101-109. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/192010.
6. Редько В. Є., Оката 
Я. Г. Потенціал 
розвитку та 
організації MICE 
туризму. Ефективна 
економіка. 2019. № 12. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2019.12.73. 
7. Редько В. Є., 
Герасько М. Д. Місце 
графіті в системі 
міжнародного 
туризму. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". 2019. 
№18.URL: 
https://www.inter-
nauka.com/uploads/pu
blic/15781498442796.p
df..
8. Редько В.Є., Русіна 
А.О. Міжнародний 
досвід формування 
сталої інфраструктури 
готелю. Ефективна 
економіка. 2018. № 
12. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.12.90.
9. Редько В.Є, Ваніна 
С.В. Вплив 
корпоративної 
культури на якість 
готельного сервісу. 
Ефективна економіка. 
2018. № 11. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.11.64..

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 



авторського аркуша на 
кожного співавтора)Ї
1.. Редько В.Є. Основи 
менеджменту 
туристичного бізнесу. 
Менеджмент 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. Дніпро: 
РВВ ДНУ, 2019. С. 17-
40.
2. Редько В.Є. 
Туризмознавство: 
теорія та практика. 
Теорія та практика 
менеджменту 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. / зазаг. 
ред. Н. П. Мешко. Д.: 
ДНУ, 2018. С. 32-108
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Редько В.Є. 
Організація туризму: 
туроперейтинг. 
Посібник з організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за першим 
(бакалаврським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 
Туризм [текст]. / В.Є. 
Редько. Дніпро: РВВ 
ДНУ, 2021. 48 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
написання дипломних 
робіт за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл.: Редько 
В.Є., Самойленко А.О. 
Д.: РВВ ДНУ, 2020. 32 
с. (2 д.а.).
3. Міжнародний 
туризм: посібник з 
організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за другим 
(магістерським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2020. 32 
с. 
4. Посібник до 
самостійного 



вивчення дисципліни 
«Міжнародний 
туризм». / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2019. 96 
с.
5. Редько В.Є. Аналіз 
діяльності 
підприємств туризму: 
посіб. для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання. Дніпро, 
2018. 90 с. 
6. Методичні вказівки 
до проходження 
виробничої й 
переддипломної 
практик (для 
студентів 
спеціальності 242 
«Туризм» галузі знань 
24 «Сфера 
обслуговування»). / 
Укл.: Редько В.Є., 
Приварникова І.Ю., 
Самойленко А.О. 
Дніпро, 2018. 59с. 
7. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 39с. 
8. Наскрізна програма 
практикиза 
спеціальністю 073 
«Менеджмент»(ступін
ь вищої освіти 
«бакалавр») /Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 27с. 
9. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 40 с..
10. Наскрізна 
програма практикиза 
спеціальністю 242 
«Туризм» (ступінь 
вищої освіти 
«бакалавр»). / Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 41 с.
7) участь в атестації 



наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
2017 – офіційний 
опонент Пілігрім К. І. 
«Формування 
механізму розвитку 
мотивації персоналу 
туристичних 
підприємств» - 
08.00.04, 
спеціалізована вчена 
рада Д 26.861.03, 
Державний 
університет 
телекомунікацій, м. 
Київ.
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю)
1. Член експертної 
групи для проведення 
акредитаційної 
експертизи за 
спеціальністю 242 
Туризм ОП 
«Міжнародний 
туризм» за другим 
рівнем вищої освіти у 
Національному 
педагогічному 
університеті імені 
М.П. Драгоманова. 
(наказ НАЗЯВО № 
1723-Е від 29.09.2021 
р.)
2. Голова експертної 



комісії у складі 
Акредитаційної 
комісії МОН ОП 
«Туризм» зі 
спеціальності 242 
Туризм ОКР 
молодший спеціаліст 
в Київському 
державному коледжі 
туризму та готельного 
господарства (Наказ 
МОН України №24-л 
«Про проведення 
акредитаційної 
експертизи» від 
24.01.2020 р.)
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Редько В.Є. 
Сучасний погляд на 
міжнародний 
урбаністичний 
туризм. Світ на 
порозізмін: моногр. / 
кол. авт. ;кер. авт. 
кол., канд. екон. наук 
Н. О. Краснікова. – 
Дніпро :ВидавецьБіла 
К. О., 2021.С. 224-248. 
2. Редько В.Є. 
Туристичний збір як 
інструмент для 
відновлення 
інфраструктури 
міст.Економіка і 
менеджмент 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф. (Дніпро, 2-3 
квітня, 2020 р.) 
Дніпро, 2020. Т. № 4. 
С. 65-67.
3. Редько В.Є. 
Розвиток авіаційних 
перевезень в Україні 
Економіка і 
менеджмент 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф (Дніпро, 18-19 
квіт.2019 р). Дніпро, 
2019. Т. № 2. С. 74-76.
4. StukaloN., 
Krasnikova, N., 
Krupskyi, O., &RedkoV. 
Promotionsustainableto
urisminglobaleconomy4
thInternationalRuralTo
urismCongress, 
CongressProceedings, 
2018. Pp. 253-266. 
5. Редько В.Є. 
Кодацька М.С. 



Cоциальнаяответствен
ность в 
гостиничномбизнесе 
на примере 
«TheCarlsonRezidorHo
telGroup». Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.41-42
6. Редько В.Є., 
Дідковська В.С. 
Впровадження 
програми 
раціонального 
природокористування 
у міжнародній 
готельній мережі 
«AccorHotels». 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку та 
права: зб. тез доп. 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 14 
травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.38-39.
7. Редько В.Є., 
Соколянська В.А. 
Особливості 
гастрономічного 
туризму. Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С. 48-49.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 



всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
2019 р. 2-є місце у II 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Туризму» (Карпусь 
М.В., група ВТ-18м-1), 
м.Харків.
2018 р. – I місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 242 
«Туризм» (студентка 
гр.ВТ-14-1 Герасько 
М.Д.), м.Дніпро.
2018р., 2019р., 2020 р. 
- член журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Актуальні питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом».



19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Член громадської 
спілки «Асоціація 
індустрії гостинності 
України» з 2019 р.
2. Член громадської 
організації «Дивна 
Україна» з 2018 р.
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
09.2017-11.2018. 
заступник декана 
факультету 
міжнародної 
економіки ДНУ з 
міжнародного 
співробітництва;
12.2018 -06.2019 - 
заступник декана 
факультету економіки 
ДНУ з навчальної 
роботи

10577 Фалько 
Єліна 
Артурівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030689, 
виданий 

29.09.2015

7 Культура 
поведінки  та 
професійна 
етика в сфері 
туризму

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 030689 від 29 
вересня 2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 2020 р. – 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, термін 
проходження 
02.12.2019 –  
02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к від 
02.12.2019 р.; довідка 
№ 21/188 від 
07.07.2020 р.

Виконання п.38 



Ліцензійних умов: 3, 
4, 7, 12, 14, 19.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1.. Фалько Є.А. 
Застосування 
інформаційних 
технологій у 
туристичному бізнесі 
/ Менеджмент 
міжнародного 
туристичного бізнесу 
[Текст] : навч. посіб. / 
Н.П. Мешко [та ін.]. – 
Д.: РВВ ДНУ, 2019. – 
76 с. (внесок автора 1 
д.а).
2. Теорія та практика 
менеджменту 
міжнародноготуристи
чногобізнесу 
:Навчальнийпосібник 
/ [Н. П. Мешко, А. А. 
Кобченко, М. О. 
Кальницька та ін.]; за 
заг. ред. д.е.н., проф. 
Н. П. Мешко. – Д.: 
Літограф, 2018. – 246 
с. (внесок автора 5,25 
д.а.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
екскурсійної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм – Дніпро, 
2018. – 28 с.
2. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 



вивчення дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
екскурсійної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Є.А. Фалько. 
– Дніпро, 2018. – 29 с.
3. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
туристичних 
подорожей» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Є.А. Фалько. 
– Дніпро, 2018. – 32 с.
4. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Планування і 
організація 
туристичного бізнесу» 
для студентів напряму 
підготовки 6.140103 
«Туризм» / Є.А. 
Фалько. – Дніпро, 
2018. – 47 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
27.08.2020 – 
офіційний опонент 
Подлепіної П.О. 
«Вплив міжнародного 
туризму на сталий 
розвиток країн, що 
розвиваються» – 
08.00.02, 
спеціалізована вчена 
рада Д 11.051.03, 
Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса, м. 
Вінниця.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ходос А. В., Фалько 
Є. А. Перспективи 
розвитку зеленого 
туризму в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. Дніпро : 



Біла К. О., 2021. С. 
176–178.
2. Келдіярова Т. Р., 
Фалько Є. А. Розвиток 
темного туризму в 
Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. С. 124–126.
3. Мироненко А. М., 
Фалько Є. А. Сутність 
та особливості 
літературного 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 82–85.
4. Крикунова К. С., 
Фалько Є. А. Сутність 
та види інновацій у 
туризмі. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 79–82.
5. Копитько О. О., 
Фалько Є. А. 
Перспективи розвитку 
агротуризму в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. Дніпро : 
Біла К. О., 2021. С. 76–
79.
6. Білоголова Н. М., 
Фалько Є. А. Напрями 
розвитку 
туристичного 
потенціалу Норвегії. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 70–72.
7. Грудниста А. Є., 
Фалько Є. А. 
Особливості 
проведення 
пішохідної екскурсії. 
Індустрія туризму й 
сфера гостинності в 
Україні та світі: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції з нагоди 
80-річчя Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (м. 
Луцьк, 28 жовтня 



2020 р.). Луцьк: ПП 
Іванюк, 2020. С. 179–
183.
8. Мартиненко А. А., 
Фалько Є. А. Процес 
вибору стратегії 
розвитку 
підприємства малого 
бізнесу. Напрями та 
сучасні чинники 
розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 174–177.
9. Щербина В. С., 
Фалько Є. А. 
Особливості реклами 
готельних послуг. 
Напрями та сучасні 
чинники розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 171–173.
10. Гуртова В. В., 
Фалько Є. А. Гастро-
фестивалі: 
особливості та види 
Напрями та сучасні 
чинники розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 13–16.
11. Бикова В. О., 
Фалько Є. А. 
Особливості 
формування 
туристичного бренда 
та розробки логотипу 
територій. Сучасна 
наука та 
інтелектуальний 
капітал у системі 
факторів 
трансформації 
економіки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
14 березня 2020 р.). 
К.: ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2020. С. 13–18.



12. Краско М. М., 
Фалько Є. А. Сутність 
та особливості 
оздоровчого туризму. 
Сучасна наука та 
інтелектуальний 
капітал у системі 
факторів 
трансформації 
економіки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
14 березня 2020 р.). 
К.: ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2020. – С. 25–30.
13. Фалько Є. А., 
Дідковська В. С. 
Перспективи розвитку 
виїзного туризму в 
Сінгапур. Сучасні 
тенденції та актуальні 
питання розвитку 
сфери гостинності, 
туризму, сервісу і 
виробництва: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
науковців, молодих 
вчених і студентів (м. 
Дніпро, 15 травня 2019 
р.). – Дніпро : ЛІРА, 
2019. – С. 114–116.
14. Кузь А. О., Фалько 
Є. А. Стратегічні 
альянси в умовах 
розвитку 
інноваційних процесів 
в економіці. Наука та 
освіта: ключові 
питання сучасності : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернігів, 18 травня 
2018 р.). Чернігів, 
2018. Том 7. С. 105–
109.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 



Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. Керівництво 
Краском Максимом 
Миколайовичем (ЕН-
20м-1): перемога у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2021 р., 
«Розвиток анімаційної 
складової в 
оздоровчому 
туризмі».
2. Керівництво 
Дєднєвою Дар`єю 
Олегівною (ВТ-18-1): 



перемога у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2021 р., 
«Розвиток подієвого 
туризму в Україні».
3. Керівництво 
Дідковською Владою 
Сергіївною (ЕН-19м-
1): перемога у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2020 р., 
«Особливості 
організації виїзного 
туризму до 
Сінгапуру».
4. Керівництво 
Крижанівською 
Галиною Русланівною 
(ВТ-18м-1з): перемога 
у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2019 р., 
«Особливості 
організації 
внутрішнього туризму 
в Україні».
5. Керівництво 
Котенко Мариною 
Олександрівною (ВТ-
18м-1): перемога у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Актуальних питань 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом, 2019 р., 
«Перспективи 
розвитку подієвого 
туризму в Україні».
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
З 2018 р. – член ГО 
«Дивна Україна».

103479 Сливенко 
Вячеслав 
Альбертович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061981, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

039056, 
виданий 

25.06.2014

16 Географія 
туризму 

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Канд. іст. наук, 
07.00.01 – «Історія 
України», тема 
дисертації: «Державна 
політика у сфері 
боротьби з  
кримінальною 
злочинністю на Півдні 
України в 1921–1928 
рр.».  Диплом 
кандидата історичних 
наук зі спеціальності 
«Історія України»
Серія ДК № 061981.  
Рішення Презідії ВАК 
від 6.10.2010 р. 
(протокол № 85-06/6)
Доцент кафедри 
менеджменту та 
туристичного бізнесу, 
Диплом доцента 
кафедри менеджменту 
та туризму серія 12ДЦ  



№  039056 від 
26.06.2014 р. 
(протокол № 5/02-Д)
Підвищення 
кваліфікації: 
 1. Підвищення 
професійного рівня за 
фахом – обсяг, термін:   
пройшов  підвищення 
кваліфікації при 
кафедрі міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму Університету 
митної справи та 
фінансів (м. Дніпро). 
Термін стажування 
шість місяців, 
(02.12.19р. – 
02.06.20р.), обсяг – 
180 год., 6 кредитів.
2. Володіння 
сучасними 
інформаційними 
технологіями – обсяг, 
термін: 
пройшов  підвищення 
кваліфікації за 
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1. 2021 р. – I місце у І 
турі і Почесний 
сертифікат учасника ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2020/2021 
навчальному році за 
напрямом: «Готельно-
ресторанна справа» 
(Галицький Д.С. гр. 
ЕТ-19у-1). Тема 
роботи: «Інновації як 
інструмент 
покращення іміджу 
готельних 
комплексів» 
https://www.onaft.edu.
ua/all-
ukrainian_student_scie
ntific_ works_hrb 
(Керівництво 
студентом)
2. 2020 р. – III місце у 
І турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2019/2020 
навчальному році за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом» 



(Островський Д.В. гр. 
ВТ-16-1). Тема роботи: 
«Аналіз досвіду країн 
ЄС щодо 
вдосконалення 
інтернет-маркетингу 
вітчизняними 
туристичними 
підприємствами» 
http://www.dnu.dp.ua 
/view/pitannya_es.кері
вництво(Керівництво 
студентом)
3. 2018 р. – 
керівництво 
студентом Тараном С., 
який посів III місце у 
II турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом» (диплом ІІІ 
ступеня).
4. 2021 р. – член 
організаційного 
комітету Міжнародної 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики», 16 квітня 
2021 року. ДНУ ім. О. 
Гончара м. Дніпро.
5. 2018 р. – член 
організаційного 
комітету VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації, 15 
лютого 2018 року, 
ДНУ ім. О. Гончара м. 
Дніпро,
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член професійного 
об’єднання за 
спеціальністю – 
«Асоціація індустрії 
гостинності України» 
з січня 2019 р.

42607 Жиленко 
Катерина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри 
туристично
го бізнесу 
та 
гостинності
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008893, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
доктора 

18 МІСЕ – туризм Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Доктор 
економічних наук 
диплом ДД № 
008893, від 15.10.2019 
р. Атестат доцента 12 
ДЦ № 019480 від 
03.07.2008 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. 2019 р. Університет 
митної справи та 
фінансів, кафедра 
міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, тема 



філософії ДK 
030601, 
виданий 

03.03.2006, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030601, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019480, 
виданий 

03.07.2008

«Особливості 
формування та 
реалізації освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 242 
«Туризм» та 
поєднання 
теоретичного 
матеріалу з 
практичною 
спрямованістю при 
викладанні дисциплін 
для студентів 
спеціальності 242 
«Туризм», I етап: 
24.04.2019 –  
27.06.2019 р., II етап: 
2.09.2019-24.12.2019 
р.; наказ № 212-к  від 
23.03.2019 р.; довідка 
№ 21/184 від 
07.07.2020 р
2. 2020 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» 
22.09.2020-
02.10.2020, свідоцтво 
ПК № 
02066747/000583
Виконання п.30 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 7, 12, 19, 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Khalatur, S., 
Zhylenko, K., 
Vinichenko, I., 
Trokhymets, O., 
Kriuchko, L.The 
formation of the 
international 
imperatives of the 
national (Food) security 
coefficient in Ukraine 
under globalization 
Przeglad Strategiczny, 
2020, (13), C 455–475. 
(Scopus)
2. Zhylenko K. 
Mechanism of 
reconciliation of 
multinational 
enterprises’ interests in 
the context of 
globalization. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
економіка і 
управління. Том 31 
(70). № 5, 2020, С. 26-
31.
3. Жиленко К.М., 
Островський Д.В., 



Туристичний 
потенціал кіберпорту і 
перспективи його 
розвитку на 
національному 
туристичному ринку. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С. 97-101. 
4. Жиленко К.М., 
Краско М.М., 
Імплементація 
світового досвіду 
розвитку молодіжного 
туризму для України. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С.62-67.
5. Zhylenko K., Svitlana 
Khalatur Zenon 
Stachowiak Financial 
instruments and 
innovations in business 
environment: European 
countries and Ukraine. 
Business Perspectives. 
Volume 16. 2019, Issue 
№3, pp. 275-291. 
(Scopus).
6. Zhylenko K.M., S.M. 
Khalatur, G. E. Pavlova 
/ The role of some 
indicators of financial 
security in Ukraine in 
the context of 
transnationalization 
and national interests. 
Investment 
Management and 
Financial Innovations. 
Київ, 2018. Volume 15. 
Issue 3, С.1-12. 
(Scopus)
7. Zhylenko K., S. 
Khalatur, Y. Masiuk, L. 
Velychko, M. 
Kravchenko Assessment 
of bank lending 
diversification in 
Ukraine. Banks and 
Bank Systems. Київ, 
2018. №13(3). C.141-
150. (Scopus).
8. Жиленко К.М. 
Систематизація та 
аналіз моделей 
поведінки ТНК у 
сучасних умовах 
глобалізації. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». Випуск 
17. Ч.1. 2018. С.108-113.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 



(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Жиленко К.М. 
Сучасні аспекти 
транснаціоналізації: 
теорія, методологія, 
практика: одноосібна 
монографія. м. 
Дніпро: СПД Біла 
К.О., 2018. 384 с. 
(друк. арк.24,0).
2. Жиленко К.М. 
Глобальна 
деофшоризація в 
контексті 
національної 
інтеграції: Колективна 
монографія.Управлін
ня розвитком суб’єктів 
підприємництва в 
умовах викликів XXI 
століття. Дніпро: 
Видавець Біла К. О., 
2019. С. 335-348. 420с. 
(внесок автора 2,5 
друк. арк.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 20 с. 
2. Методичні вказівки 
до вивчення 
дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 17 с.
3. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Конкурентоспромож
ність туристичного 
бізнесу» для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 



К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 25 с.
4. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 46 с.
5. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з готельного та 
туристичного бізнесу 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
242 Туризм галузі 
знань 24 «Сфера 
обслуговування») / 
укл.: Жиленко К.М., 
Сливенко В.А., 
Гапоненко С.О., 
Дніпро, 2021. 36 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.893.01 
Університету митної 
справи та фінансів. З 
01.09.2020 по 
31.12.2021 р. 
2. 17.05.21р. офіційний 
опонент на 
дисертаційну роботу 
Леонова Я. В.
„Стратегія розвитку 
спортивної індустрії в 
умовах 
невизначеності”, 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Батрак О. О., 
Жиленко К. М. 
Ефективність 
функціонування 
туристичних 
підприємств в Україні. 
Туризм та креативні 



індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
95-97.
2. Дзигуненко Д., 
Жиленко К. М. 
Проблеми розвитку 
спортивного туризму в 
Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
107-110.
3. Муштат С. О., 
Жиленко К. М. 
Альтернативні види 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.134-137.
4. Шибка А. С., 
Жиленко К. М. Вплив 
таргетованої реклами 
на просування 
туристичного 
продукту. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.39-41.
5. Шигальова А. Є., 
Жиленко К. М., 
Драйвери 
ефективності 
функціонування 
туристичної фірми. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
42-45.
6. Шульга М. О., 
Жиленко К. М. 
Управління виходом 
туристичної компанії 
на зовнішній ринок. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
45-47.
7. Островський Д. В., 
Жиленко К. М., 
Формування 
альтернативних видів 
туризму в Німеччині. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 



Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
25-28.
8. Краско М., 
Жиленко К. М. 
Організація та 
тенденції розвитку 
кіно туризму у 
Франції. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
16-19.
9. Zhylenko K. 
TNCs’Investment Policy 
/ K. Zhylenko 
//Integrationofbusiness
Structures: 
Strategiesand 
Technologies: 
International Scientific-
Practical Conference 
(February 23, 2018, 
Tbilisi (Georgia)). – 
Tbilisi, 2018. – P. 6-9. 
(0,2 д.а)
10. Zhylenko K. Main 
aspects of 
transnationalization / 
K.Zhylenko // Cучасні 
міжнародні 
економічні відносини: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку : зб. 
тез XVII Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(22-23 марта 2018р., 
м. Дніпро). – м. 
Дніпро, 2018. – Т. 1. – 
С.7-9. (0,2 д.а)
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
2021 член асоціації 
«Українська 
ресторанна асоціація» 
(свідоцтво №210 ).

103479 Сливенко 
Вячеслав 
Альбертович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061981, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

039056, 
виданий 

25.06.2014

16 Рекреалогія Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Канд. іст. наук, 
07.00.01 – «Історія 
України», тема 
дисертації: «Державна 
політика у сфері 
боротьби з  
кримінальною 
злочинністю на Півдні 
України в 1921–1928 
рр.».  Диплом 
кандидата історичних 
наук зі спеціальності 
«Історія України»
Серія ДК № 061981.  
Рішення Презідії ВАК 
від 6.10.2010 р. 
(протокол № 85-06/6)
Доцент кафедри 
менеджменту та 
туристичного бізнесу, 
Диплом доцента 



кафедри менеджменту 
та туризму серія 12ДЦ  
№  039056 від 
26.06.2014 р. 
(протокол № 5/02-Д)
Підвищення 
кваліфікації: 
 1. Підвищення 
професійного рівня за 
фахом – обсяг, термін:   
пройшов  підвищення 
кваліфікації при 
кафедрі міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму Університету 
митної справи та 
фінансів (м. Дніпро). 
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секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. 2021 р. – I місце у І 
турі і Почесний 
сертифікат учасника ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2020/2021навчальном
у році за напрямом: 
«Готельно-ресторанна 
справа» (Галицький 
Д.С. гр. ЕТ-19у-1). 
Тема роботи: 
«Інновації як 
інструмент 
покращення іміджу 
готельних 
комплексів» 
https://www.onaft.edu.
ua/all-
ukrainian_student_scie
ntific_ works_hrb 
(Керівництво 
студентом)
2. 2020 р. – III місце у 
І турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2019/2020 
навчальному році за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 



Європейським 
Союзом» 
(Островський Д.В. гр. 
ВТ-16-1). Тема роботи: 
«Аналіз досвіду країн 
ЄС щодо 
вдосконалення 
інтернет-маркетингу 
вітчизняними 
туристичними 
підприємствами» 
http://www.dnu.dp.ua 
/view/pitannya_es.кері
вництво(Керівництво 
студентом)
3. 2018 р. – 
керівництво 
студентом Тараном С., 
який посів III місце у 
II турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом: «Актуальні 
питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом» (диплом ІІІ 
ступеня).
4. 2021 р. – член 
організаційного 
комітету Міжнародної 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики», 16 квітня 
2021 року. ДНУ ім. О. 
Гончара м. Дніпро.
5. 2018 р. – член 
організаційного 
комітету VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: Стратегії 
економічного 
розвитку країн в 
умовах глобалізації, 15 
лютого 2018 року, 
ДНУ ім. О. Гончара м. 
Дніпро,
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член професійного 
об’єднання за 
спеціальністю – 
«Асоціація індустрії 
гостинності України» 
з січня 2019 р.

42607 Жиленко 
Катерина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри 
туристично
го бізнесу 
та 
гостинності
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008893, 

виданий 
15.10.2019, 

18 Спеціалізовани
й туризм

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Доктор 
економічних наук 
диплом ДД № 
008893, від 15.10.2019 
р. Атестат доцента 12 
ДЦ № 019480 від 
03.07.2008 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. 2019 р. Університет 
митної справи та 
фінансів, кафедра 
міжнародних 
економічних відносин, 



Диплом 
доктора 

філософії ДK 
030601, 
виданий 

03.03.2006, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030601, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019480, 
виданий 

03.07.2008

регіональних студій та 
туризму, тема 
«Особливості 
формування та 
реалізації освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 242 
«Туризм» та 
поєднання 
теоретичного 
матеріалу з 
практичною 
спрямованістю при 
викладанні дисциплін 
для студентів 
спеціальності 242 
«Туризм», I етап: 
24.04.2019 –  
27.06.2019 р., II етап: 
2.09.2019-24.12.2019 
р.; наказ № 212-к  від 
23.03.2019 р.; довідка 
№ 21/184 від 
07.07.2020 р
2. 2020 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» 
22.09.2020-
02.10.2020, свідоцтво 
ПК № 
02066747/000583
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 7, 12, 19, 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Khalatur, S., 
Zhylenko, K., 
Vinichenko, I., 
Trokhymets, O., 
Kriuchko, L.The 
formation of the 
international 
imperatives of the 
national (Food) security 
coefficient in Ukraine 
under globalization 
Przeglad Strategiczny, 
2020, (13), C 455–475. 
(Scopus)
2. Zhylenko K. 
Mechanism of 
reconciliation of 
multinational 
enterprises’ interests in 
the context of 
globalization. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
економіка і 
управління. Том 31 
(70). № 5, 2020, С. 26-
31.



3. Жиленко К.М., 
Островський Д.В., 
Туристичний 
потенціал кіберпорту і 
перспективи його 
розвитку на 
національному 
туристичному ринку. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С. 97-101. 
4. Жиленко К.М., 
Краско М.М., 
Імплементація 
світового досвіду 
розвитку молодіжного 
туризму для України. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С.62-67.
5. Zhylenko K., Svitlana 
Khalatur Zenon 
Stachowiak Financial 
instruments and 
innovations in business 
environment: European 
countries and Ukraine. 
Business Perspectives. 
Volume 16. 2019, Issue 
№3, pp. 275-291. 
(Scopus).
6. Zhylenko K.M., S.M. 
Khalatur, G. E. Pavlova 
/ The role of some 
indicators of financial 
security in Ukraine in 
the context of 
transnationalization 
and national interests. 
Investment 
Management and 
Financial Innovations. 
Київ, 2018. Volume 15. 
Issue 3, С.1-12. 
(Scopus)
7. Zhylenko K., S. 
Khalatur, Y. Masiuk, L. 
Velychko, M. 
Kravchenko Assessment 
of bank lending 
diversification in 
Ukraine. Banks and 
Bank Systems. Київ, 
2018. №13(3). C.141-
150. (Scopus).
8. Жиленко К.М. 
Систематизація та 
аналіз моделей 
поведінки ТНК у 
сучасних умовах 
глобалізації. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». Випуск 
17. Ч.1. 2018. С.108-113.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 



аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Жиленко К.М. 
Сучасні аспекти 
транснаціоналізації: 
теорія, методологія, 
практика: одноосібна 
монографія. м. 
Дніпро: СПД Біла 
К.О., 2018. 384 с. 
(друк. арк.24,0).
2. Жиленко К.М. 
Глобальна 
деофшоризація в 
контексті 
національної 
інтеграції: Колективна 
монографія.Управлін
ня розвитком суб’єктів 
підприємництва в 
умовах викликів XXI 
століття. Дніпро: 
Видавець Біла К. О., 
2019. С. 335-348. 420с. 
(внесок автора 2,5 
друк. арк.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 20 с. 
2. Методичні вказівки 
до вивчення 
дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 17 с.
3. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Конкурентоспромож
ність туристичного 
бізнесу» для студентів 



спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 25 с.
4. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 46 с.
5. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з готельного та 
туристичного бізнесу 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
242 Туризм галузі 
знань 24 «Сфера 
обслуговування») / 
укл.: Жиленко К.М., 
Сливенко В.А., 
Гапоненко С.О., 
Дніпро, 2021. 36 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.893.01 
Університету митної 
справи та фінансів. З 
01.09.2020 по 
31.12.2021 р. 
2. 17.05.21р. офіційний 
опонент на 
дисертаційну роботу 
Леонова Я. В.
„Стратегія розвитку 
спортивної індустрії в 
умовах 
невизначеності”, 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Батрак О. О., 
Жиленко К. М. 
Ефективність 
функціонування 
туристичних 



підприємств в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
95-97.
2. Дзигуненко Д., 
Жиленко К. М. 
Проблеми розвитку 
спортивного туризму в 
Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
107-110.
3. Муштат С. О., 
Жиленко К. М. 
Альтернативні види 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.134-137.
4. Шибка А. С., 
Жиленко К. М. Вплив 
таргетованої реклами 
на просування 
туристичного 
продукту. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.39-41.
5. Шигальова А. Є., 
Жиленко К. М., 
Драйвери 
ефективності 
функціонування 
туристичної фірми. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
42-45.
6. Шульга М. О., 
Жиленко К. М. 
Управління виходом 
туристичної компанії 
на зовнішній ринок. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
45-47.
7. Островський Д. В., 
Жиленко К. М., 
Формування 
альтернативних 
видівтуризму в 
Німеччині. Туризм та 



креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
25-28.
8. Краско М., 
Жиленко К. М. 
Організація та 
тенденції розвитку 
кіно туризму у 
Франції. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
16-19.
9. Zhylenko K. 
TNCs’Investment Policy 
/ K. Zhylenko 
//Integrationofbusiness
Structures: 
Strategiesand 
Technologies: 
International Scientific-
Practical Conference 
(February 23, 2018, 
Tbilisi (Georgia)). – 
Tbilisi, 2018. – P. 6-9. 
(0,2 д.а)
10. Zhylenko K. Main 
aspects of 
transnationalization / 
K.Zhylenko // Cучасні 
міжнародні 
економічні відносини: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку : зб. 
тез XVII Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(22-23 марта 2018р., 
м. Дніпро). – м. 
Дніпро, 2018. – Т. 1. – 
С.7-9. (0,2 д.а)
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
2021 член асоціації 
«Українська 
ресторанна асоціація» 
(свідоцтво №210 ).

163024 Редько 
Вікторія 
Євгенівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

інститут 
туристичного 

бізнесу, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055118, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041979, 
виданий 

28.04.2015

17 Міжнародний 
туристичний 
бізнес

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 055118. Доцент 
кафедри менеджменту 
та туристичного 
бізнесу 12ДЦ № 
041979 від 28 квітня 
2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, термін 
проходження 



02.12.2019 –  
02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к від 
02.12.2019 р.; довідка 
№ 21/185 від 
07.07.2020 р.
2. Вебінар-тренінг 
«Проведення 
підсумків 
дистанційного 
навчання у Microsoft 
Teams» Сертифікат № 
20259, 2020 р.
3. Освітній онлайн-
проєкт для викладачів 
«Інноваційні підходи 
до організації 
дистанційного 
навчання», 14 год., 
2020р.
4. Підвищення 
кваліфікації «Level Up 
разом з Reikartz» від 
Reikartz Hotel Group, 
30 год., сертифікат,  
18-31 жовтня 2021 р. 
5. Агенція 
регіонального 
розвитку 
Закарпатської області. 
Проєкт 
«Забезпечення 
розвитку сталого 
туризму в Українських 
Карпатах», 30 год., 
сертифікат, 
17.11.2021р.-
15.12.2021р.
6. Академічна 
доброчесність: онлайн 
курс для викладачів, 
60 год, сертифікат, 
05.01.2022 р.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
1,3,4,7,9,12,14,19
1) Публікації у 
наукових виданнях, 
які включені до 
переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection, протягом 
останніх п’яти років.
1. Stukalo N., 
Krasnikova N., 
Krupskyi O. &Redko V. 
FosteringSustainableTo
urisminGlobalEconomy.
Revista ESPACIOS, 
2018. Vol. 3 (42). URL: 
http://www.revistaespa
cios.com/a18v39n42/a1
8v39n42p27.pdf. 
(Scopus)
2. Dzyad, O., Redko, V., 
Krasnikova, N., 
Mihaylenko, O., 
&Stasiuk, Y. 
Ontheissueofsustainable
developmentoftourismi
ntheBlackSeacountries. 
JournalofGeology, 
GeographyandGeoecolo
gy, 2020. 29(3). P. 471-
482. DOI: 
https://doi.org/https://
doi.org/10.15421/11204
2. 



(WebofScienceCoreColl
ection).
3. Кадош С. В., Редько 
В. Є. Теоретичні і 
практичні аспекти 
розвитку сільського 
туризму в 
Дніпропетровській 
області. Ефективна 
економіка. 2021. № 1. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2021.1.72. 
4. Редько В.Є., 
Росошик Ю.С. 
Міжнародний досвід 
популяризації 
велосипедного 
туризму. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. 50. С. 15-
21. DOI: 
https://doi.org/10.3284
3/infrastruct50-3. 
5. Редько В.Є., Семич 
Ю.В. Особливості 
франчайзингової 
експансії на 
український 
туристичний ринок. 
EuropeanJournalofMan
agementIssues. 2020. 
28(3). С. 101-109. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/192010.
6. Редько В. Є., Оката 
Я. Г. Потенціал 
розвитку та 
організації MICE 
туризму. Ефективна 
економіка. 2019. № 12. 
DOI: 10.32702/2307-
2105-2019.12.73. 
7. Редько В. Є., 
Герасько М. Д. Місце 
графіті в системі 
міжнародного 
туризму. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". 2019. 
№18.URL: 
https://www.inter-
nauka.com/uploads/pu
blic/15781498442796.p
df..
8. Редько В.Є., Русіна 
А.О. Міжнародний 
досвід формування 
сталої інфраструктури 
готелю. Ефективна 
економіка. 2018. № 
12. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.12.90.
9. Редько В.Є, Ваніна 
С.В. Вплив 
корпоративної 
культури на якість 
готельного сервісу. 
Ефективна економіка. 
2018. № 11. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.11.64..

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)Ї
1.. Редько В.Є. Основи 
менеджменту 
туристичного бізнесу. 
Менеджмент 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. Дніпро: 
РВВ ДНУ, 2019. С. 17-
40.
2. Редько В.Є. 
Туризмознавство: 
теорія та практика. 
Теорія та практика 
менеджменту 
міжнародного 
туристичного бізнесу: 
навч. посіб. / зазаг. 
ред. Н. П. Мешко. Д.: 
ДНУ, 2018. С. 32-108
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Редько В.Є. 
Організація туризму: 
туроперейтинг. 
Посібник з організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за першим 
(бакалаврським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 
Туризм [текст]. / В.Є. 
Редько. Дніпро: РВВ 
ДНУ, 2021. 48 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
написання дипломних 
робіт за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл.: Редько 
В.Є., Самойленко А.О. 
Д.: РВВ ДНУ, 2020. 32 
с. (2 д.а.).
3. Міжнародний 
туризм: посібник з 
організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти за другим 
(магістерським) 
рівнем зі 
спеціальності 242 



Туризм. / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2020. 32 
с. 
4. Посібник до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Міжнародний 
туризм». / Укл. Редько 
В.Є. Дніпро, 2019. 96 
с.
5. Редько В.Є. Аналіз 
діяльності 
підприємств туризму: 
посіб. для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання. Дніпро, 
2018. 90 с. 
6. Методичні вказівки 
до проходження 
виробничої й 
переддипломної 
практик (для 
студентів 
спеціальності 242 
«Туризм» галузі знань 
24 «Сфера 
обслуговування»). / 
Укл.: Редько В.Є., 
Приварникова І.Ю., 
Самойленко А.О. 
Дніпро, 2018. 59с. 
7. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 39с. 
8. Наскрізна програма 
практикиза 
спеціальністю 073 
«Менеджмент»(ступін
ь вищої освіти 
«бакалавр») /Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 27с. 
9. Методичні 
вказівкидо виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризмгалузі знань 24 
«Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 
навчаються за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 40 с..
10. Наскрізна 
програма практикиза 
спеціальністю 242 
«Туризм» (ступінь 
вищої освіти 
«бакалавр»). / Укл.: 



Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 41 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
2017 – офіційний 
опонент Пілігрім К. І. 
«Формування 
механізму розвитку 
мотивації персоналу 
туристичних 
підприємств» - 
08.00.04, 
спеціалізована вчена 
рада Д 26.861.03, 
Державний 
університет 
телекомунікацій, м. 
Київ.
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю)
1. Член експертної 
групи для проведення 
акредитаційної 
експертизи за 
спеціальністю 242 
Туризм ОП 
«Міжнародний 
туризм» за другим 
рівнем вищої освіти у 
Національному 
педагогічному 
університеті імені 



М.П. Драгоманова. 
(наказ НАЗЯВО № 
1723-Е від 29.09.2021 
р.)
2. Голова експертної 
комісії у складі 
Акредитаційної 
комісії МОН ОП 
«Туризм» зі 
спеціальності 242 
Туризм ОКР 
молодший спеціаліст 
в Київському 
державному коледжі 
туризму та готельного 
господарства (Наказ 
МОН України №24-л 
«Про проведення 
акредитаційної 
експертизи» від 
24.01.2020 р.)
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Редько В.Є. 
Сучасний погляд на 
міжнародний 
урбаністичний 
туризм. Світ на 
порозізмін: моногр. / 
кол. авт. ;кер. авт. 
кол., канд. екон. наук 
Н. О. Краснікова. – 
Дніпро :ВидавецьБіла 
К. О., 2021.С. 224-248. 
2. Редько В.Є. 
Туристичний збір як 
інструмент для 
відновлення 
інфраструктури 
міст.Економіка і 
менеджмент 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф. (Дніпро, 2-3 
квітня, 2020 р.) 
Дніпро, 2020. Т. № 4. 
С. 65-67.
3. Редько В.Є. 
Розвиток авіаційних 
перевезень в Україні 
Економіка і 
менеджмент 2019: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку: 
матеріалиміжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф (Дніпро, 18-19 
квіт.2019 р). Дніпро, 
2019. Т. № 2. С. 74-76.
4. StukaloN., 
Krasnikova, N., 
Krupskyi, O., &RedkoV. 
Promotionsustainableto
urisminglobaleconomy4
thInternationalRuralTo



urismCongress, 
CongressProceedings, 
2018. Pp. 253-266. 
5. Редько В.Є. 
Кодацька М.С. 
Cоциальнаяответствен
ность в 
гостиничномбизнесе 
на примере 
«TheCarlsonRezidorHo
telGroup». Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.41-42
6. Редько В.Є., 
Дідковська В.С. 
Впровадження 
програми 
раціонального 
природокористування 
у міжнародній 
готельній мережі 
«AccorHotels». 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку та 
права: зб. тез доп. 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 14 
травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С.38-39.
7. Редько В.Є., 
Соколянська В.А. 
Особливості 
гастрономічного 
туризму. Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку та права: зб. тез 
доп. міжнар. наук.-
практ. конф. (Полтава, 
14 травня 2018 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. Ч. 2. С. 48-49.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 



проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
2019 р. 2-є місце у II 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Туризму» (Карпусь 
М.В., група ВТ-18м-1), 
м.Харків.
2018 р. – I місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 242 
«Туризм» (студентка 
гр.ВТ-14-1 Герасько 
М.Д.), м.Дніпро.
2018р., 2019р., 2020 р. 
- член журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт 
«Актуальні питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом».
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Член громадської 
спілки «Асоціація 
індустрії гостинності 
України» з 2019 р.
2. Член громадської 
організації «Дивна 
Україна» з 2018 р.

10577 Фалько 
Єліна 
Артурівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030689, 
виданий 

29.09.2015

7 Організація 
екскурсійної 
діяльності

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 030689 від 29 
вересня 2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 2020 р. – 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, термін 
проходження 
02.12.2019 –  
02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к від 
02.12.2019 р.; довідка 
№ 21/188 від 
07.07.2020 р.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 3, 
4, 7, 12, 14, 19.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1.. Фалько Є.А. 
Застосування 
інформаційних 
технологій у 
туристичному бізнесі 
/ Менеджмент 
міжнародного 
туристичного бізнесу 
[Текст] : навч. посіб. / 
Н.П. Мешко [та ін.]. – 
Д.: РВВ ДНУ, 2019. – 
76 с. (внесок автора 1 
д.а).
2. Теорія та практика 
менеджменту 
міжнародноготуристи
чногобізнесу 
:Навчальнийпосібник 
/ [Н. П. Мешко, А. А. 
Кобченко, М. О. 
Кальницька та ін.]; за 
заг. ред. д.е.н., проф. 
Н. П. Мешко. – Д.: 



Літограф, 2018. – 246 
с. (внесок автора 5,25 
д.а.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
екскурсійної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм – Дніпро, 
2018. – 28 с.
2. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
екскурсійної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Є.А. Фалько. 
– Дніпро, 2018. – 29 с.
3. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
туристичних 
подорожей» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Є.А. Фалько. 
– Дніпро, 2018. – 32 с.
4. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Планування і 
організація 
туристичного бізнесу» 
для студентів напряму 
підготовки 6.140103 
«Туризм» / Є.А. 
Фалько. – Дніпро, 
2018. – 47 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 



спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
27.08.2020 – 
офіційний опонент 
Подлепіної П.О. 
«Вплив міжнародного 
туризму на сталий 
розвиток країн, що 
розвиваються» – 
08.00.02, 
спеціалізована вчена 
рада Д 11.051.03, 
Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса, м. 
Вінниця.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ходос А. В., Фалько 
Є. А. Перспективи 
розвитку зеленого 
туризму в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. Дніпро : 
Біла К. О., 2021. С. 
176–178.
2. Келдіярова Т. Р., 
Фалько Є. А. Розвиток 
темного туризму в 
Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. С. 124–126.
3. Мироненко А. М., 
Фалько Є. А. Сутність 
та особливості 
літературного 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 82–85.
4. Крикунова К. С., 
Фалько Є. А. Сутність 
та види інновацій у 
туризмі. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 79–82.
5. Копитько О. О., 
Фалько Є. А. 
Перспективи розвитку 



агротуризму в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. Дніпро : 
Біла К. О., 2021. С. 76–
79.
6. Білоголова Н. М., 
Фалько Є. А. Напрями 
розвитку 
туристичного 
потенціалу Норвегії. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 70–72.
7. Грудниста А. Є., 
Фалько Є. А. 
Особливості 
проведення 
пішохідної екскурсії. 
Індустрія туризму й 
сфера гостинності в 
Україні та світі: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції з нагоди 
80-річчя Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (м. 
Луцьк, 28 жовтня 
2020 р.). Луцьк: ПП 
Іванюк, 2020. С. 179–
183.
8. Мартиненко А. А., 
Фалько Є. А. Процес 
вибору стратегії 
розвитку 
підприємства малого 
бізнесу. Напрями та 
сучасні чинники 
розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 174–177.
9. Щербина В. С., 
Фалько Є. А. 
Особливості реклами 
готельних послуг. 
Напрями та сучасні 
чинники розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 



дім «Гельветика», 
2020. – С. 171–173.
10. Гуртова В. В., 
Фалько Є. А. Гастро-
фестивалі: 
особливості та види 
Напрями та сучасні 
чинники розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 13–16.
11. Бикова В. О., 
Фалько Є. А. 
Особливості 
формування 
туристичного бренда 
та розробки логотипу 
територій. Сучасна 
наука та 
інтелектуальний 
капітал у системі 
факторів 
трансформації 
економіки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
14 березня 2020 р.). 
К.: ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2020. С. 13–18.
12. Краско М. М., 
Фалько Є. А. Сутність 
та особливості 
оздоровчого туризму. 
Сучасна наука та 
інтелектуальний 
капітал у системі 
факторів 
трансформації 
економіки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
14 березня 2020 р.). 
К.: ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2020. – С. 25–30.
13. Фалько Є. А., 
Дідковська В. С. 
Перспективи розвитку 
виїзного туризму в 
Сінгапур. Сучасні 
тенденції та актуальні 
питання розвитку 
сфери гостинності, 
туризму, сервісу і 
виробництва: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
науковців, молодих 
вчених і студентів (м. 
Дніпро, 15 травня 2019 
р.). – Дніпро : ЛІРА, 
2019. – С. 114–116.
14. Кузь А. О., Фалько 



Є. А. Стратегічні 
альянси в умовах 
розвитку 
інноваційних процесів 
в економіці. Наука та 
освіта: ключові 
питання сучасності : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернігів, 18 травня 
2018 р.). Чернігів, 
2018. Том 7. С. 105–
109.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 



Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. Керівництво 
Краском Максимом 
Миколайовичем (ЕН-
20м-1): перемога у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2021 р., 
«Розвиток анімаційної 
складової в 
оздоровчому 
туризмі».
2. Керівництво 
Дєднєвою Дар`єю 
Олегівною (ВТ-18-1): 
перемога у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2021 р., 
«Розвиток подієвого 
туризму в Україні».
3. Керівництво 
Дідковською Владою 
Сергіївною (ЕН-19м-
1): перемога у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2020 р., 
«Особливості 
організації виїзного 
туризму до 
Сінгапуру».
4. Керівництво 
Крижанівською 
Галиною Русланівною 
(ВТ-18м-1з): перемога 
у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2019 р., 
«Особливості 
організації 
внутрішнього туризму 
в Україні».
5. Керівництво 
Котенко Мариною 
Олександрівною (ВТ-
18м-1): перемога у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 



Актуальних питань 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом, 2019 р., 
«Перспективи 
розвитку подієвого 
туризму в Україні».
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
З 2018 р. – член ГО 
«Дивна Україна».

259291 Волкова 
Наталія 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  
облік і аудит, 

Диплом 
спеціаліста, 

Комунальний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Дніпропетров
ський 

обласний 
інститут 

післядипломно
ї педагогічної 

освіти", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
016 Спеціальна 
освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 014019, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040453, 
виданий 

22.02.2014

17 HR технології в 
міжнародному 
туризмі

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата наук з 
державного 
управління ДК № 
014019, 2013 р.
Атестат доцента 
кафедри управління 
персоналом та 
економіки праці, 12 
ДЦ  № 040453, 2014 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. 2021 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара за 
програмою «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» з 
22.09.2020 р. по 
02.10.2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
№02066747 / 000589. 
Реєстраційний номер 
№ 589/2020. Обсяг 2 
кредити (60 годин).
2. 2021 р. 
Проходження 
тримісячного он-лайн 
навчання з 19.03.2021 
по 28.05.2021 р. з 
проблем менеджменту 
персоналу, 
менеджменту 
організацій, 
маркетингу, 
організованого 
торгівельною 
компанією «Епіцентр 
К»  в рамках 
освітнього марафону. 
Сертифікат іменний, 
35 годин (1,2 кредити) 
за підписом HR 
Director компанії 
«Епіцентр К» Йолани 
Каменчук
3. 2018 р. 
Проходження 
тренінгової програми 
«Проєктні технології у 
сучасній бізнес-
освіті», Університет 
митної справи та 



фінансів, 05.04.2018 р. 
Сертифікат MHR 0111 
/ 2018 L´Association 
1901 “SEPIKE”.
4. Сертифікати про 
участь у вітчизняних 
та зарубіжних 
конференціях у період 
2016-2021 рр. 
загальним обсягом 3 
кредити.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
1,3,4,12,14,19.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Volkova N. Staff 
development and 
knowledge 
management // Journal 
L?Association 1901 
“SEPIKE” (Social 
Educational Project of 
Improving Knowledge 
in Economics). 
Norderstedt, 
Deutschland; Poitiers, 
France. 03/2018. – 
Edition 21, 2018. Р. 113-
121. 
http://docs.wixstatic.co
m/ugd/b199e2_9c4edf4
e432846fb81a71f6ae9cf
788a.pdf 
2. Волкова Н.В., 
Кузнєцова Ю.В. 
Соціальне 
партнерство як 
фактор економічної 
стабільності в Україні 
//Інфраструктура 
ринку. - 2018. - №25. - 
С. 67-72. 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/201
8/25_2018_ukr/14.pdf 
3. Volkova N., Skorina 
A. (2019) World 
agriculture: a 
comparative analysis of 
countries in terms of 
different levels of socio-
economic development 
// Journal L?
Association 1901 
“SEPIKE” Junior 
(Social Educational 
Project of Improving 
Knowledge in 
Economics). 
Norderstedt, 
Deutschland; Poitiers, 
France. Edition 22. P. 
68-72.
4. Волкова Н., 
Красноштан Ж. 
Сучасна кадрова 
політика: напрями та 
інструменти реалізації 
// Міжнародний 
мультидисциплінарни
й науковий журнал 



//??гo?. Мистецтво 
наукової думки №8 
(грудень) 2019. – С. 
40-42.
5. Волкова Н.В., 
Любавіна Д.П. 
Управління розвитком 
професійних 
компетенцій 
державних службовців 
в сучасних умовах // 
Науково-практичний 
журнал "Регіональна 
економіка та 
управління" Частина 
1. - № 4 (26) листопад 
2019. – С. 60-64. URL: 
http://siee.zp.ua/index.
php/ua/ct-menu-item-
7/ct-menu-item-9 
6. Волкова Н., 
Жованик О. 
Удосконалення 
управління системою 
мотивації персоналу 
підприємства // 
Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління Випуск № 
6 (23) за 2019 рік. С. 
243-249 
http://www.easterneur
ope-ebm.in.ua 
7. Волкова Н., 
Кривсун М. 
Організація системи 
стимулювання 
персоналу в 
банківській сфері // 
Науково-практичний 
журнал 
«ЕКОНОМІЧНІ 
СТУДІЇ» Випуск 4 (26) 
грудень 2019 р. 
Україна, м. Львів. С. 
26-30
8. Волкова Н.В., 
Порохнява Н.В. 
Проблемні питання 
місцевих бюджетів // 
Науково-практичний 
журнал 
«ЕКОНОМІЧНІ 
СТУДІЇ» Випуск 4 (26) 
грудень 2019 р. 
Україна, м. Львів. С. 
30-34
9. Волкова Н.В. 
Соціально-
психологічні аспекти 
адаптації персоналу // 
Приазовський 
економічний вісник 
№ 6(17) 2019 р. С.263-
269. 
http://pev.kpu.zp.ua/jo
urnals/2019/6_17_ukr/
50.pdf 
10. Volkova N. The 
Ukraine’s labor market 
regulation in the aspect 
of the European 
integration processes 
(Регулювання ринку 
праці України в 
аспекті 
євроінтеграційних 
процесів) // VUZF 
REVIEW Вип. 5 № 1 
(2020) С. 58-70.
3) наявність виданого 



підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Гетьман О.О., 
Волкова Н.В., 
Бондаревська К.В. 
Modern Technologies 
of Society Development 
Collective Scientific 
Monograph. Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2019; ISBN 978-
83-946765-6-8; pp. 
410. - С. 50-62. Modern 
educational 
technologies in the 
training of future HR 
managers 
http://pedagogika.wszi
a.opole.pl/ebook/mono
2019_3.pdf 
2. Теорія та 
методологія 
формування 
інвестиційно-
фінансової стратегії 
розвитку суб‘єктів 
національного 
господарства: 
монографія/за ред. 
Л.М. Савчук, А.В. 
Череп. – Дніпро: 
Журфонд. 2019. – 420 
с. – С. 14-23 особистий 
внесок. (розділ 1.2. 
Теоретичні та 
методологічні засади 
формування 
інвестиційно-
фінансової стратегії 
розвитку суб’єктів 
національного 
господарства)
3. Сучасні підходи до 
соціально-
економічного, 
інформаційного та 
науково-технічного 
розвитку суб?єктів 
національного 
господарства: 
монографія / за ред. 
Л.М. Савчук, Л.М. 
Бандоріної. – Дніпро: 
Пороги, 2020. – 520 с. 
– С. 261-269 (розділ 
5.2. Позиція 
вітчизняних 
підприємств в умовах 
реформування 
професійної освіти)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 



навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Управління 
знаннями та 
інноваціями : навч. 
посібник / [А. В. 
Лобза, А. Л. Бикова, А. 
П. Гірман, Л. Ю. 
Семенова О. О. 
Гетьман та ін.]. – 
Дніпро : УМСФ, 2018. 
– 374 с. – С. 98-119, С. 
173-178, С. 223-227 
(особистий внесок 1,6 
д.а. – розділи 4.1, 4.2, 
6.1, 7.1) 
http://212.1.86.13/jspui
/handle/123456789/30
88 
2. Посібник до 
вивчення дисципліни 
«Вступ до 
спеціальності 
“Менеджмент. HR-
management”» [Текст] 
/ І.О. Стеблянко [та 
ін.]. – Д.: РВВ ДНУ, 
2019. – 65 с. 
Особистий внесок 10 
стор., 0,6 д.а.
3. Волкова Н.В., Сокол 
П.М. Методичні 
вказівки до виконання 
комплексної курсової 
роботи 
"Удосконалення 
маркетингової 
діяльності 
підприємства". – 
Дніпро, 2020. – 30 с. 
Репозиторій ДНУ. 
http://repository.dnu.d
p.ua:1100/?
page=inner_material&i
d=13769 
4. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Управління 
винагородою 
персоналу» [Текст] / 
Н.В. Волкова. – 
Дніпро : ДНУ, 2021. – 
128 с. Репозиторій 
ДНУ 
http://212.3.125.102:110
0/?
page=inner_material&i
d=14009
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 



тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Волкова Н.В., 
Теряник М.С. 
Механізм податкового 
регулювання 
соціально-
економічних процесів 
// Наукове мислення: 
Збірник статей 
учасників тридцять 
четвертої 
всеукраїнської 
практично-
пізнавальної інтернет-
конференції «Наукова 
думка сучасності і 
майбутнього», (27 
грудня 2019 - 9 січня 
2020).– Видавництво 
НМ. – Дніпро, 2020. – 
40с. С. 29-34. 
http://naukam.triada.i
n.ua/index.php/kontak
tihttp://naukam.triada.
in.ua/index.php/konfer
entsiji/65-tridtsyat-
chetverta-
vseukrajinska-
praktichno-piznavalna-
internet-
konferentsiya/847-
mekhanizm-
podatkovogo-
regulyuvannya-
sotsialno-
ekonomichnikh-
protsesiv 
2. Волкова Н.В., 
Оленіна К.А. Розвиток 
нестандартних форм 
зайнятості в Україні // 
Управління розвитком 
підприємств в умовах 
динамічної ринкової 
кон'юнктури: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (27 
грудня 2019 р.; м. 
Київ) / Відпов. за вип. 
С. Остапчук. К.: ТОВ 
«ВІПО», 2019. 320 с. С. 
294-297. 
https://conf2018.webn
ode.com.ua/_files/200
000045-
d05e2d05e4/zb_conf_
27-12-2019.pdf 
3. Волкова Н.В., 
Порохнява Н.В. 
Напрями 
вдосконалення 
міжбюджетних 
відносин // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації»: Зб. 
наук. праць. ? 
Переяслав, 2019. ? 
Вип. 54. ? 522 с. С.57-
60. 
http://confscientific.we
bnode.com.ua 
4. Волкова Н., Піліна 
О. Socio-psychological 
aspects of personnel 



adaptation // 
Актуальні питання 
розвитку сучасної 
економіки, управління 
та адміністрування: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
28 грудня 2019 р. – 
Київ: Таврійський 
національний 
університет імені В.І. 
Вернадського, 2019. – 
Ч. 2. – 132 с. С. 36-39.
5. Волкова Н.В., 
Теряник М.С. 
Проблеми 
податкового 
регулювання 
соціально-
економічних процесів 
// Теоретичні та 
практичні засади 
ефективного 
функціонування 
соціально-
економічної сфери: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Дніпро, 25 січня 2020 
р.). – Дніпро: НО 
«Перспектива», 2020. 
– 128 с. С. 29-32. 
http://perspektyva.dp.u
a/index.php/uk/confer
ence 
6. Волкова Н.В., 
Рикованова М. 
Проблеми зайнятості 
молоді в Україні // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації»: Зб. 
наук. праць. ? 
Переяслав, 2020. ? 
Вип. 55. ? 637 с. С. 73-
77. 
http://confscientific.we
bnode.com.ua 
7. Волкова Н.В., 
Оленіна К.А. 
Корпоративний 
університет як 
система 
організаційного 
розвитку // 
Корпоративний 
університет як 
система 
організаційного 
розвитку Економіка і 
менеджмент 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 2–3 квіт. 
2020 р. : у 7 т. – 
Дніпро : Видавець 
Біла К. О., 2020. ISBN 
978-617-645-377-2 Т. 1. 
Соціально-економічні 



аспекти управління 
підприємствами: 
теорія та практика. – 
2020. – 108 с. ISBN 
978-617-645-378-9 
С.14-16. 
http://confcontact.com
/2020-ekonomika-i-
menedzhment/EIM_20
20_tom1.pdf
8. Волкова Н.В., 
Ульянченко К.А. 
Застосування 
компетентнісного 
підходу з метою 
розвитку персоналу // 
Економіка і 
менеджмент 2020: 
перспективи 
інтеграції та 
інноваційного 
розвитку : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 2–3 квіт. 
2020 р. : у 7 т. – 
Дніпро : Видавець 
Біла К. О., 2020. ISBN 
978-617-645-377-2 Т. 1. 
Соціально-економічні 
аспекти управління 
підприємствами: 
теорія та практика. – 
2020. – 108 с. ISBN 
978-617-645-378-9 
С.16-18. 
http://confcontact.com
/2020-ekonomika-i-
menedzhment/EIM_20
20_tom1.pdf 
9. Волкова Н.В., 
Козачук Д.Ю. 
Управління 
рекламною діяльністю 
підприємства // 
Модернізація 
економіки: сучасні 
реалії, прогнозні 
сценарії та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 
квітня 2020 р. – 
Херсон: Видавництво 
ФОП Вишемирський 
В.С., 2020. – 784 с. – 
С. 316-318. 
http://kntu.net.ua/inde
x.php/eng/content/vie
w/full/58796 
10. Волкова Н.В., 
Дашенко М.А. 
Інтернет-комунікації в 
діяльності сучасних 
підприємств // 
Модернізація 
економіки: сучасні 
реалії, прогнозні 
сценарії та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 
квітня 2020 р. – 
Херсон: Видавництво 
ФОП Вишемирський 
В.С., 2020. – 784 с. – 
С. 396-398. 
http://kntu.net.ua/inde
x.php/eng/content/vie
w/full/58796 



11. Волкова Н.В., 
Ємець Р.Ю. 
Стратегічне 
управління 
маркетинговою 
діяльністю 
торгівельних 
підприємств // 
Стратегічне 
управління 
маркетинговою 
діяльністю 
торгівельних 
підприємств. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку»: Зб. наук. 
праць. Переяслав, 
2020. Вип. 61. 276 с. – 
С. 51-54. 
https://confscience.web
node.com.ua/arkhiv/
12. Волкова Н.В. 
Особливості 
професійної освіти в 
умовах карантину // 
Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.- практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 470 с. 
– С. 364-365.
13. Волкова Н.В. Роль 
держави в умовах 
поширення 
нестандартних 
трудових відносин // 
Сучасні аспекти 
модернізації науки в 
Україні: стан, 
проблеми, тенденції 
розвитку: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ; 
Туреччина, 07 жовтня 
2020 р. / за ред. Є.О. 
Романенка, І.В. 
Жукової. Київ; 
Туреччина: ФОП 
КАНДИБА Т.П., 2020
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 



керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво 
студенткою 
Кузнєцовою Юлією 
Віталієвною, 
переможцем ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу дипломних 
робіт зі спеціальності 
«Економіка» за 
спеціалізацією 
«Управління 



персоналом та 
економіка праці» 
(Диплом ІІІ ступеня), 
що проходив у м. 
Харкові, НТУ «ХПІ» 
25-26 квітня 2019 р.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Участь у 
професійному 
об’єднанні – 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Українська асоціація 
економістів-
міжнародників» 
http://www.ugouaem.c
om/
Членство у 
Громадській 
організації 
Всеукраїнська 
асамблея докторів 
наук з державного 
управління
https://vadnd.org.ua/u
a/members

394077 Гакова Міра 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
магістра, 

Донецький 
державний 
університет 
економіки і 
торгівлі ім. 

М.Туган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 057417, 
виданий 

24.09.2020

5 Менеджмент і 
маркетинг в 
туризмі

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 057417 від 24.09.20 
р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського, 
курси підвищення 
кваліфікації за 
навчальною 
програмою 
«Технології 
дистанційної освіти у 
вищому навчальному 
закладі», Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації, ПК 
01566057/000047-16 
від 24.06.2016р.
2. Онлайн курси 
Prometheus «Основи 
діалогу» у межах 
онлайн-курсу «Як 
ефективно спланувати 
та провести діалог» 
https://courses.promet
heus.org.ua:8090/cert/
81d764129f1d4afeb4cdc
c6cb419af01, 
Сертифікат від 
17.04.2020
3. Онлайн курси 
Prometheus Конфлікт 
інтересів: треба знати! 
Від теорії до практики 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/190951e3fcf84c1dbaa8
f67558ef828c 
Сертифікат від 



19.04.2020
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 5, 
12, 19.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1.Гакова М. В. HR-
менеджмент в 
контексті 
поведінкового 
аспекту. Науковий 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
2021. Вип. 71. С. 94-
100.
2. Гакова М. В. Рівні 
управлінського 
впливу в контексті 
регулювання 
поведінкових подій 
персоналу 
підприємств готельно-
ресторанного 
господарства. Фаховий 
збірник наукових 
праць Національного 
авіаційного 
університету 
«Проблеми 
системного підходу в 
економіці». 2019. Вип. 
3 (71). Ч.1. С. 172-178.
3. Гакова М. В. Роль 
інституціонального 
середовища в 
контексті управління 
поведінкою персоналу 
підприємств готельно-
ресторанного 
господарства. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського. 2019. 
№ 1 (70).С. 86-95.
4. Гакова М. В. 
Сучасні підходи щодо 
визначення сутності 
стратегічного 
управління 
персоналом 
підприємств. 
«Торгівля і ринок 
України». Збірник 
наукових праць 
Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського. 2019. 
№ 1 (45). С. 95-103.
5. Гакова М. В., Гусєва 
О. Ю. Діагностика 
пріоритетності 
ключових факторів 
впливу на управління 
поведінкою персоналу 
підприємств готельно-
ресторанного 
господарства. 



Науковий журнал 
Державного 
університету 
телекомунікацій 
«Економіка. 
Менеджмент. Бізнес». 
2018. № 3 (25).С. 42-
51.
6. Гакова М. В. 
Мікропідхід до 
управління 
поведінкою персоналу 
підприємств готельно-
ресторанного 
господарства. Фаховий 
збірник наукових 
праць Національного 
авіаційного 
університету 
«Проблеми 
системного підходу в 
економіці». 2018. Вип. 
2 (64). С. 35-40.
7. Гакова М. В. 
Концептуальні засади 
поведінки персоналу 
підприємств готельно-
ресторанного 
господарства. 
«Торгівля і ринок 
України». Збірник 
наукових праць 
Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського. 2018. 
Вип. № 1 (43). С. 62-
69.
5) Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня;
Присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук, 
диплом ДК № 057417 
від 24.09.2020р. 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій 
1. Гакова М.В. 
Інституціональний 
чинник в контексті 
управління 
поведінкою персоналу 
підприємств. V 
Міжнар. наук.-практ.ї 
конф., 17 квітня. 2020 
р. Кривий Ріг, 
Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 2020. 
С.144-146.
2. Гакова М.В. Рівні 
управлінського 
впливу в контексті 
регулювання 
поведінкових подій 
персоналу. ІV Міжнар. 



наук.-практ.ї конф., 
«Стратегії та 
інновації: актуальні 
управлінські 
практики». 25 квітня. 
2019 р. Кривий Ріг, 
Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 2019. 
С.151-154.
3. Гакова М.В. 
Інституціональний 
вплив на управління 
поведінкою персоналу 
підприємств готельно-
ресторанного 
господарства в 
контексті 
стратегічного 
потенціалу. 
Маркетинг і 
менеджмент в системі 
національних і 
світових економічних 
інтересів: матеріали 
ІV Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
,21 січня 2019 р. – 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ 
ім. М. Туган-
Барановського, 2019. 
С.145-148.
4. Гакова М.В. 
Стратегічне 
визначення позиції 
підприємства 
готельно-
ресторанного 
господарства в 
управлінні 
поведінкою 
персоналу. 
Міжнародна науково-
практична інтернет - 
конференція 
економічного 
спрямування «Світ 
економічної науки», 
29 жовтня 2018р., 
Випуск №8, 
Тернопіль, 2018. С. 47-
78.
5. Гакова М.В. Моделі 
поведінки в 
організації: рівні, 
структура, прояви. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інноваційний 
розвиток: освіта та 
наука XXI століття», 
19 червня 2018р., том 
3, Київ,2018. С.92-96
6. Гакова М.В. Вплив 
інституціонального 
середовища на 
управління 
поведінкою 
персоналу:досвід 
Фінляндії. ІІІ 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція 
«Маркетинг і 
менеджмент в системі 
національних і 



світових економічних 
інтересів», 19 січня 
2018р. Донец. нац. ун-
т економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського. 
Кривий Ріг, 2018. 
С.219-222 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях 
Член громадської 
організації  
«Український 
Донецький Куркуль» 
(ОКПО-41820630), 
номер посвідчення 45.

29430 Самойленко 
Алла 
Олександрів
на

доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
економіки

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036608, 
виданий 

01.07.2016

6 Планування 
діяльності 
суб’єктів 
туристичного 
бізнесу 

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 036608 від 01 
липня 2016 р. за 
спеціальністю 
«Світове господарство 
і міжнародні 
економічні 
відносини».
Підвищення 
кваліфікації: 2020 р. 
Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» 
16.11.2021-26.11.2021р, 
свідоцтво № 89-400-
Т57/2021
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 
1,4,7,8,12,19.
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Самойленко А.О., 
Сардак С.Е. 
Військовий потенціал 
регіональних 
об’єднань.Економічни
й простір. 2021. 165. С. 
27 – 32. 
DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2224-6282/165-5
2. Самойленко А.О., 
Сардак С.Е. Вплив 
міжнародної 
молодіжної міграції 
на формування 
людського капіталу 
регіонів в умовах 
глобалізації світової 



економіки. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2021. №4. С. 10 – 14. 
DOI: 10.32702/2306-
6814.2021.4.10
3. Самойленко А.О. 
Особливості 
цифровізації країн 
Європейського Союзу 
в умовах 
глобалізації.Вісникеко
номіки. 2021. С. 
№1(99). С. 45 – 54. 
DOI: 
https://doi.org/10.3577
4/visnyk2021.01.046
4. Самойленко А.О., 
Хрулькова К.А. 
Креативність 
людського капіталу в 
готельній 
індустрії.Вчені 
записки ТНУ ім. В.І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління. Том 32 
(71). N 3, 2021.С. 19 – 
23. DOI: 
https://doi.org/10.3283
8/2523-4803/71-3-4
5. Самойленко А.О. 
Глобальні можливості 
мережевої економіки 
в сучасних умовах 
інформаційного 
простору. Вісник ОНУ 
ім. І.І. Мечникова. 
Серія. Економіка. Вип. 
6(85). 2020. Т. 25. С. 
33 – 37. DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2304-0920/6-85-7
6. Самойленко А.О. 
Структурування 
інтелектуального 
капіталу в мережевій 
економіці.Інтелект 
ХХІ. 2021. №2.С. 92 – 
94.
7. Samoilenko A., 
Sardak S. The influence 
of global 
intellectualization on 
human development. 
ВісникЧеркаськогоуні
верситету.Серіяеконо
мічнінауки. 2019. № 1. 
С. 176 – 182. DOI: 
10.31651/2076-5843-
2019-1-176-182
8. Самойленко А.О., 
Богдан Ю.Д.Розвиток 
мережевої економіки 
у контексті 
глобалізаційних 
процесів.Економіка та 
держава. 2019. №10. 
С. 93 – 97. DOI: 
10.32702/2306-
6806.2019.10.93
9. Самойленко А.О., 
Діденко М.В. 
Трансформація 
людського капіталу в 
умовах 
глобалізації.Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
2019. 6 (23). С. 85 – 90 
(електронне фахове 
видання). DOI: 



https://doi.org/10.3278
2/easterneurope.23-12
10. Самойленко А.О., 
Крупський О.П., 
Комарова А.І., 
Морозов М.В. 
Тенденції розвитку 
міжнародного 
туризму. Економічний 
простір. 2019. №149. 
С. 52 – 62. DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2224-6282/149-4
11. Сардак С.Э., 
Самойленко А.А., 
Огданський К.Н. 
Формирование 
экономики знаний в 
рамках 
интеллектуализации и 
информатизации 
глобального 
экономического 
развития.Економічни
й простір. 2018. № 
129. С. 45-55.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
написання дипломних 
робіт за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 242 
Туризм. / Укл.: Редько 
В.Є., Самойленко А.О. 
Д.: РВВ ДНУ, 2020. 32 
с. (2 д.а.).
2. Методичні вказівки 
до проходження 
виробничої й 
переддипломної 
практик (для 
студентів 
спеціальності 242 
«Туризм» галузі знань 
24 «Сфера 
обслуговування»). / 
Укл.: Редько В.Є., 
Приварникова І.Ю., 
Самойленко А.О. 
Дніпро, 2018. 59с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
дипломної роботи зі 
спеціальності 242 
Туризм галузі знань 
24 «Сфера 
обслуговування»(для 
студентів, що 



навчаються за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти). 
/ Укл.: Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю., 
Джусова Л.А. Дніпро, 
2018. 40 с.
4. Наскрізна програма 
практики за 
спеціальністю 242 
«Туризм» (ступінь 
вищої освіти 
«бакалавр»). / Укл.: 
Редько В.Є., 
Самойленко А.О., 
Приварникова І.Ю. 
Дніпро, 2018. 41 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
2018 р. – офіційний 
опонент Синковець 
Н.І. «Розвиток 
міжнародної 
регуляторної 
кооперації на 
регіональних ринках 
робочої сили в 
сучасних умовах» - 
08.00.02, 
спеціалізована вчена 
рада Д26.001.02, 
Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Т. 
Шевченка.
2019 р. – офіційний 
опонент Фоміна Є. В. 
«Інтелектуалізація 
глобального 
економічного 
розвитку» - 08.00.02, 
спеціалізована вчена 
рада К64.051.25, 
Харківський 
національний 
університет ім. В.Н. 
Каразіна.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
З 2021 р. – член 
редакційної колегії 
фахового збірника 
наукових праць, 



економічні науки 
«Проблеми 
системного підходу в 
економіці.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Самойленко А.О., 
Подорожко Т.О. 
Туризм в Україні під 
ча карантину. Історія 
туризму й сфера 
гостинності в Україні 
та світі: сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку. 
праці ІІ міжнар. наук.-
прак. конф. з нагоди 
80-річчя Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки., м. 
Луцьк, 28 жовтня 
2020 р. Луцьк: ПП 
Іванюк, 2020. С. 16 – 
20.
2. Самойленко А.О., 
Хрулькова К.А. 
Роботизація 
готельних послуг в 
умовах Covid-19. 
Історія туризму й 
сфера гостинності в 
Україні та світі: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку. 
праці ІІ міжнар. наук.-
прак. конф. з нагоди 
80-річчя Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки., м. 
Луцьк, 28 жовтня 
2020 р. Луцьк: ПП 
Іванюк, 2020. С. 44 – 
48. 
3. Самойленко 
А.О.,Долгієр А.І. 
Впровадження 
дисконтних карт для 
гастрономічних 
туристів в Україні. 
Історія туризму й 
сфера гостинності в 
Україні та світі: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку. 
праці ІІ міжнар. наук.-
прак. конф. з нагоди 
80-річчя Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки., м. 
Луцьк, 28 жовтня 
2020 р. Луцьк: ПП 
Іванюк, 2020. С. 124 – 
128.
4. Самойленко 
А.О.,Шишкіна В.Б. 
Інноваційні технології 



обслуговування в 
готелях. Історія 
туризму й сфера 
гостинності в Україні 
та світі: сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку. 
праці ІІ міжнар. наук.-
прак. конф. з нагоди 
80-річчя Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки., м. 
Луцьк, 28 жовтня 
2020 р. Луцьк: ПП 
Іванюк, 2020. С. 164 – 
167.
5. Самойленко 
А.О.,Павленко А.А. 
Міжнародний досвід 
готельної анімації та 
перспективи її 
розвитку в Україні. 
Сучасний стан та 
потенціал розвитку 
індустрії гостинності в 
Україні. праці І 
міжнар. наук.-прак. 
конф., м. Херсон, 23 
квітня 2021 р. Херсон.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. З 2018 р. - член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українська 
організація 
економістів-
міжнародників»
2. З 2018 р. – член ГО 
«Дивна Україна»
3. З 2021 р. – член 
Громадської спілки 
«Асоціація індустрії 
гостинності України»

42607 Жиленко 
Катерина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри 
туристично
го бізнесу 
та 
гостинності
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008893, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
доктора 

філософії ДK 
030601, 
виданий 

03.03.2006, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030601, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

18 Інформаційне 
та 
документаційн
е забезпечення 
в туризмі 

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Доктор 
економічних наук 
диплом ДД № 
008893, від 15.10.2019 
р. Атестат доцента 12 
ДЦ № 019480 від 
03.07.2008 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. 2019 р. Університет 
митної справи та 
фінансів, кафедра 
міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, тема 
«Особливості 
формування та 
реалізації освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 242 
«Туризм» та 
поєднання 
теоретичного 
матеріалу з 
практичною 
спрямованістю при 



019480, 
виданий 

03.07.2008

викладанні дисциплін 
для студентів 
спеціальності 242 
«Туризм», I етап: 
24.04.2019 –  
27.06.2019 р., II етап: 
2.09.2019-24.12.2019 
р.; наказ № 212-к  від 
23.03.2019 р.; довідка 
№ 21/184 від 
07.07.2020 р
2. 2020 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» 
22.09.2020-
02.10.2020, свідоцтво 
ПК № 
02066747/000583
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 7, 12, 19, 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Khalatur, S., 
Zhylenko, K., 
Vinichenko, I., 
Trokhymets, O., 
Kriuchko, L.The 
formation of the 
international 
imperatives of the 
national (Food) security 
coefficient in Ukraine 
under globalization 
Przeglad Strategiczny, 
2020, (13), C 455–475. 
(Scopus)
2. Zhylenko K. 
Mechanism of 
reconciliation of 
multinational 
enterprises’ interests in 
the context of 
globalization. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
економіка і 
управління. Том 31 
(70). № 5, 2020, С. 26-
31.
3. Жиленко К.М., 
Островський Д.В., 
Туристичний 
потенціал кіберпорту і 
перспективи його 
розвитку на 
національному 
туристичному ринку. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С. 97-101. 
4. Жиленко К.М., 



Краско М.М., 
Імплементація 
світового досвіду 
розвитку молодіжного 
туризму для України. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С.62-67.
5. Zhylenko K., Svitlana 
Khalatur Zenon 
Stachowiak Financial 
instruments and 
innovations in business 
environment: European 
countries and Ukraine. 
Business Perspectives. 
Volume 16. 2019, Issue 
№3, pp. 275-291. 
(Scopus).
6. Zhylenko K.M., S.M. 
Khalatur, G. E. Pavlova 
/ The role of some 
indicators of financial 
security in Ukraine in 
the context of 
transnationalization 
and national interests. 
Investment 
Management and 
Financial Innovations. 
Київ, 2018. Volume 15. 
Issue 3, С.1-12. 
(Scopus)
7. Zhylenko K., S. 
Khalatur, Y. Masiuk, L. 
Velychko, M. 
Kravchenko Assessment 
of bank lending 
diversification in 
Ukraine. Banks and 
Bank Systems. Київ, 
2018. №13(3). C.141-
150. (Scopus).
8. Жиленко К.М. 
Систематизація та 
аналіз моделей 
поведінки ТНК у 
сучасних умовах 
глобалізації. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». Випуск 
17. Ч.1. 2018. С.108-113.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Жиленко К.М. 
Сучасні аспекти 
транснаціоналізації: 
теорія, методологія, 
практика: одноосібна 
монографія. м. 
Дніпро: СПД Біла 
К.О., 2018. 384 с. 



(друк. арк.24,0).
2. Жиленко К.М. 
Глобальна 
деофшоризація в 
контексті 
національної 
інтеграції: Колективна 
монографія.Управлін
ня розвитком суб’єктів 
підприємництва в 
умовах викликів XXI 
століття. Дніпро: 
Видавець Біла К. О., 
2019. С. 335-348. 420с. 
(внесок автора 2,5 
друк. арк.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 20 с. 
2. Методичні вказівки 
до вивчення 
дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 17 с.
3. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Конкурентоспромож
ність туристичного 
бізнесу» для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 25 с.
4. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 



Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 46 с.
5. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з готельного та 
туристичного бізнесу 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
242 Туризм галузі 
знань 24 «Сфера 
обслуговування») / 
укл.: Жиленко К.М., 
Сливенко В.А., 
Гапоненко С.О., 
Дніпро, 2021. 36 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.893.01 
Університету митної 
справи та фінансів. З 
01.09.2020 по 
31.12.2021 р. 
2. 17.05.21р. офіційний 
опонент на 
дисертаційну роботу 
Леонова Я. В.
„Стратегія розвитку 
спортивної індустрії в 
умовах 
невизначеності”, 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Батрак О. О., 
Жиленко К. М. 
Ефективність 
функціонування 
туристичних 
підприємств в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
95-97.
2. Дзигуненко Д., 
Жиленко К. М. 
Проблеми розвитку 
спортивного туризму в 



Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
107-110.
3. Муштат С. О., 
Жиленко К. М. 
Альтернативні види 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.134-137.
4. Шибка А. С., 
Жиленко К. М. Вплив 
таргетованої реклами 
на просування 
туристичного 
продукту. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.39-41.
5. Шигальова А. Є., 
Жиленко К. М., 
Драйвери 
ефективності 
функціонування 
туристичної фірми. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
42-45.
6. Шульга М. О., 
Жиленко К. М. 
Управління виходом 
туристичної компанії 
на зовнішній ринок. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
45-47.
7. Островський Д. В., 
Жиленко К. М., 
Формування 
альтернативних 
видівтуризму в 
Німеччині. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
25-28.
8. Краско М., 
Жиленко К. М. 
Організація та 
тенденції розвитку 
кіно туризму у 



Франції. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
16-19.
9. Zhylenko K. 
TNCs’Investment Policy 
/ K. Zhylenko 
//Integrationofbusiness
Structures: 
Strategiesand 
Technologies: 
International Scientific-
Practical Conference 
(February 23, 2018, 
Tbilisi (Georgia)). – 
Tbilisi, 2018. – P. 6-9. 
(0,2 д.а)
10. Zhylenko K. Main 
aspects of 
transnationalization / 
K.Zhylenko // Cучасні 
міжнародні 
економічні відносини: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку : зб. 
тез XVII Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(22-23 марта 2018р., 
м. Дніпро). – м. 
Дніпро, 2018. – Т. 1. – 
С.7-9. (0,2 д.а)
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
2021 член асоціації 
«Українська 
ресторанна асоціація» 
(свідоцтво №210 ).

140131 Алісеєнко 
Ольга 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
української й 

іноземної 
філології та 

мистецтвознав
ства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012679, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008945, 
виданий 

24.12.2003

24 Друга іноземна 
мова 
(англійська, 
німецька, 
французька)

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
філологічних наук ДК 
№012679 від 12 
грудня 2001р.
Атестат доцента від 24 
грудня 2003р. 
протокол №5/04-D.
Підвищення 
кваліфікації: Центр 
післядипломної освіти 
ДНУ, стажування, 
11.05.18-11.06.2018, 
наказ ДНУ № 375к від 
14.05.2018 р.,   тема: 
«Актуальні проблеми 
філологічної науки та 
педагогічної 
практики». Довідка 
89-400-357 від 
19.06.2018.
Виконання п.38 
Ліцензійних 
умов:1,3,4,12,14,19
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 



наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1.Olha Aliseienko, 
Tatyana Vorova, 
Oksana Bovkunova, 
Hanna Mudrenko The 
Fantasy Nature of the 
Fairy-Tale World in the 
Works of V.Odoyevsky. 
AD ALTA Journal of 
Interdisciplinary 
Research. Vol.11, 2021, 
issue 1, special XVIII. 
P.101-107. 
MAGNANIMITAS 
Assn. 
http://www.magnanimi
tas.cz/11-01-xviii 
(Стаття WebS)
2. Olha Kalashnikova, 
Tatyana Vorova, Olena 
Besarab, Olha 
Aliseienko, Svitlana 
Riabovol
The theme of love in 
English and Russian 
Literature of the 19th 
century // AD ALTA: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research, 2021. 
(Стаття WebS) 
3. Алісеєнко О.М. 
Особливості втілення 
проблематики в 
романі А.Мёрдок “The 
Nice and The Good”. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. 
Сер.Філологія.2021. 
№47. Том 2. – 214с. 
С.158-162.
4. Алисеенко О.Н. О 
некоторых 
особенностях 
пасторальной 
модальности и 
пасторального 
транстекста 
английской 
литературы (к 
постановке 
проблемы). 
International Academy 
Journal Web of Scholar 
3(21), Vol.4, March 
2018. P.10-15. ISSN 
2518-167X. Publisher: 
RS Global Sp. z O.O. 
Scientific Educational 
Center Warsaw, Poland, 
2018. RS Global, Index 
Copernicus, 
International, 
Academia.edu, Google 
Scholar, E Library.ru, 
Biblioteka Narodowa.
5. Алисеенко О.Н. К 
вопросу о специфике 
ренессансного 
пасторального 
хронотопа и путей его 
дальнейшей 
модификации. 
International Academy 
Journal Web of Scholar 
8(38), Vol.2, August 



2019. P.22-27. ISSN 
2518-167X. Publisher: 
RS Global Sp. z O.O. 
Scientific Educational 
Center Warsaw, Poland, 
2019. RS Global, Index 
Copernicus, 
International, 
Academia.edu, Google 
Scholar, E Library.ru, 
Biblioteka Narodowa.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
Алісеєнко О. Основы 
романного мира 
А.Мёрдок. Іншомовна 
комунікація: 
інноваційні та 
традиційні підходи: 
колективна 
монографія. – Dallas: 
Primedia eLaunch LLC, 
2021. – 402 c. – C.277-
314.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1.Aliseienko O.N., 
Ilchenko H.S., 
Kucherenko S.K. 
Problems and Prospects 
of Ukrainian Leasing 
Market 
Development//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 
Дніпро:Біла К.О., 
2019. - C.11-14.
2. Aliseienko O.N., 
Komissarova Yu.A., 
Sheneva V. B. The 
Problem of Tax 
Evasions in 
Ukraine//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 



Дніпро: Біла К.О., 
2019. - C.14-16.
3. Aliseienko O.N., 
Niehina V.R. The USA 
Withdrawal from Syria: 
The Future 
Consequences for 
Syrian Conflict//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2019. - C.80-82.
4. Aliseienko O.N., 
Sharafost M.L., 
Pivovarova O.B. 
Marketing 
Communications in 
Conditions of Crowd-
Technologies//Мовна 
модель сучасного 
інформаційного 
простору (іноземними 
мовами): матеріали III 
Регіональної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів, 
25–26 квітня 2019 р. – 
Дніпро: Біла К.О., 
2019. - C.88-91.
5. Алисеенко О.Н. О 
некоторых 
особенностях 
художественного 
пространства и 
времени в романе 
А.Мёрдок “Время 
ангелов”. Збірник 
матеріалів 
конференції 
«Філологічні науки, 
міжкультурна 
комунікація та 
перекладознавство: 
досвід і виклики» 
(23–24 квітня 2021 р.). 
Ченстохова. Польша. 
С. 88-91.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 



лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво 
науковим гуртком 
«Мова економіки (на 
основі 
відеоматеріалів)» 
2020-2021 р.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях Член 
Всеукраїнської спілки 
викладачів перекладу 
(Ukrainian Translator 



Trainer’s Union), 
посвідчення № 022-
2022 від 14.01.2022 р.

42607 Жиленко 
Катерина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри 
туристично
го бізнесу 
та 
гостинності
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008893, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
доктора 

філософії ДK 
030601, 
виданий 

03.03.2006, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030601, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019480, 
виданий 

03.07.2008

18 Основи 
наукових 
досліджень

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Доктор 
економічних наук 
диплом ДД № 
008893, від 15.10.2019 
р. Атестат доцента 12 
ДЦ № 019480 від 
03.07.2008 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. 2019 р. Університет 
митної справи та 
фінансів, кафедра 
міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, тема 
«Особливості 
формування та 
реалізації освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 242 
«Туризм» та 
поєднання 
теоретичного 
матеріалу з 
практичною 
спрямованістю при 
викладанні дисциплін 
для студентів 
спеціальності 242 
«Туризм», I етап: 
24.04.2019 –  
27.06.2019 р., II етап: 
2.09.2019-24.12.2019 
р.; наказ № 212-к  від 
23.03.2019 р.; довідка 
№ 21/184 від 
07.07.2020 р
2. 2020 р. Навчально-
методичний центр 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації ДНУ; 
програма «Сучасні 
інформаційні 
технології у 
освітньому процесі 
вищої школи» 
22.09.2020-
02.10.2020, свідоцтво 
ПК № 
02066747/000583
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 7, 12, 19, 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Khalatur, S., 
Zhylenko, K., 
Vinichenko, I., 
Trokhymets, O., 
Kriuchko, L.The 
formation of the 
international 



imperatives of the 
national (Food) security 
coefficient in Ukraine 
under globalization 
Przeglad Strategiczny, 
2020, (13), C 455–475. 
(Scopus)
2. Zhylenko K. 
Mechanism of 
reconciliation of 
multinational 
enterprises’ interests in 
the context of 
globalization. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
економіка і 
управління. Том 31 
(70). № 5, 2020, С. 26-
31.
3. Жиленко К.М., 
Островський Д.В., 
Туристичний 
потенціал кіберпорту і 
перспективи його 
розвитку на 
національному 
туристичному ринку. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С. 97-101. 
4. Жиленко К.М., 
Краско М.М., 
Імплементація 
світового досвіду 
розвитку молодіжного 
туризму для України. 
Економічні студії. 
Науково-практичний 
журнал. 4 (30) грудень 
2020. С.62-67.
5. Zhylenko K., Svitlana 
Khalatur Zenon 
Stachowiak Financial 
instruments and 
innovations in business 
environment: European 
countries and Ukraine. 
Business Perspectives. 
Volume 16. 2019, Issue 
№3, pp. 275-291. 
(Scopus).
6. Zhylenko K.M., S.M. 
Khalatur, G. E. Pavlova 
/ The role of some 
indicators of financial 
security in Ukraine in 
the context of 
transnationalization 
and national interests. 
Investment 
Management and 
Financial Innovations. 
Київ, 2018. Volume 15. 
Issue 3, С.1-12. 
(Scopus)
7. Zhylenko K., S. 
Khalatur, Y. Masiuk, L. 
Velychko, M. 
Kravchenko Assessment 
of bank lending 
diversification in 
Ukraine. Banks and 
Bank Systems. Київ, 
2018. №13(3). C.141-
150. (Scopus).
8. Жиленко К.М. 
Систематизація та 



аналіз моделей 
поведінки ТНК у 
сучасних умовах 
глобалізації. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». Випуск 
17. Ч.1. 2018. С.108-113.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Жиленко К.М. 
Сучасні аспекти 
транснаціоналізації: 
теорія, методологія, 
практика: одноосібна 
монографія. м. 
Дніпро: СПД Біла 
К.О., 2018. 384 с. 
(друк. арк.24,0).
2. Жиленко К.М. 
Глобальна 
деофшоризація в 
контексті 
національної 
інтеграції: Колективна 
монографія.Управлін
ня розвитком суб’єктів 
підприємництва в 
умовах викликів XXI 
століття. Дніпро: 
Видавець Біла К. О., 
2019. С. 335-348. 420с. 
(внесок автора 2,5 
друк. арк.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» для 
студентів 



спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 20 с. 
2. Методичні вказівки 
до вивчення 
дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 17 с.
3. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Конкурентоспромож
ність туристичного 
бізнесу» для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 25 с.
4. Жиленко К.М. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Моніторинг 
міжнародних 
туристичних ринків» 
для студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Укладач 
К.М. Жиленко. 
Дніпро, 2020. 46 с.
5. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з готельного та 
туристичного бізнесу 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
242 Туризм галузі 
знань 24 «Сфера 
обслуговування») / 
укл.: Жиленко К.М., 
Сливенко В.А., 
Гапоненко С.О., 
Дніпро, 2021. 36 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.893.01 
Університету митної 
справи та фінансів. З 
01.09.2020 по 
31.12.2021 р. 
2. 17.05.21р. офіційний 
опонент на 
дисертаційну роботу 
Леонова Я. В.
„Стратегія розвитку 
спортивної індустрії в 
умовах 
невизначеності”, 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 



спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Батрак О. О., 
Жиленко К. М. 
Ефективність 
функціонування 
туристичних 
підприємств в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
95-97.
2. Дзигуненко Д., 
Жиленко К. М. 
Проблеми розвитку 
спортивного туризму в 
Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
107-110.
3. Муштат С. О., 
Жиленко К. М. 
Альтернативні види 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.134-137.
4. Шибка А. С., 
Жиленко К. М. Вплив 
таргетованої реклами 
на просування 
туристичного 
продукту. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. 
С.39-41.
5. Шигальова А. Є., 
Жиленко К. М., 
Драйвери 
ефективності 
функціонування 
туристичної фірми. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 



видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
42-45.
6. Шульга М. О., 
Жиленко К. М. 
Управління виходом 
туристичної компанії 
на зовнішній ринок. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики: зб. наук. пр. 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
45-47.
7. Островський Д. В., 
Жиленко К. М., 
Формування 
альтернативних 
видівтуризму в 
Німеччині. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
25-28.
8. Краско М., 
Жиленко К. М. 
Організація та 
тенденції розвитку 
кіно туризму у 
Франції. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики: зб. 
наук. пр. Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Дніпро: 
видавець Біла К.О., 
15–16 квітня 2021 р. С. 
16-19.
9. Zhylenko K. 
TNCs’Investment Policy 
/ K. Zhylenko 
//Integrationofbusiness
Structures: 
Strategiesand 
Technologies: 
International Scientific-
Practical Conference 
(February 23, 2018, 
Tbilisi (Georgia)). – 
Tbilisi, 2018. – P. 6-9. 
(0,2 д.а)
10. Zhylenko K. Main 
aspects of 
transnationalization / 
K.Zhylenko // Cучасні 
міжнародні 
економічні відносини: 
драйвери успіху та 
виклики розвитку : зб. 
тез XVII Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(22-23 марта 2018р., 
м. Дніпро). – м. 
Дніпро, 2018. – Т. 1. – 
С.7-9. (0,2 д.а)
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
2021 член асоціації 
«Українська 
ресторанна асоціація» 
(свідоцтво №210 ).



10577 Фалько 
Єліна 
Артурівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030689, 
виданий 

29.09.2015

7 Організація 
анімаційної 
діяльності

Кваліфікація НПП 
відповідає профілю 
дисципліни, що 
викладається.
Освіта: Диплом 
кандидата 
економічних наук ДК 
№ 030689 від 29 
вересня 2015 р.
Підвищення 
кваліфікації: 2020 р. – 
Університет митної 
справи та фінансів, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
регіональних студій та 
туризму, термін 
проходження 
02.12.2019 –  
02.06.2020 р., наказ 
№ 596-к від 
02.12.2019 р.; довідка 
№ 21/188 від 
07.07.2020 р.
Виконання п.38 
Ліцензійних умов: 3, 
4, 7, 12, 14, 19.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1.. Фалько Є.А. 
Застосування 
інформаційних 
технологій у 
туристичному бізнесі 
/ Менеджмент 
міжнародного 
туристичного бізнесу 
[Текст] : навч. посіб. / 
Н.П. Мешко [та ін.]. – 
Д.: РВВ ДНУ, 2019. – 
76 с. (внесок автора 1 
д.а).
2. Теорія та практика 
менеджменту 
міжнародноготуристи
чногобізнесу 
:Навчальнийпосібник 
/ [Н. П. Мешко, А. А. 
Кобченко, М. О. 
Кальницька та ін.]; за 
заг. ред. д.е.н., проф. 
Н. П. Мешко. – Д.: 
Літограф, 2018. – 246 
с. (внесок автора 5,25 
д.а.)
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
екскурсійної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм – Дніпро, 
2018. – 28 с.
2. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
екскурсійної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Є.А. Фалько. 
– Дніпро, 2018. – 29 с.
3. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Організація туризму: 
організація 
туристичних 
подорожей» для 
студентів 
спеціальності 242 
Туризм / Є.А. Фалько. 
– Дніпро, 2018. – 32 с.
4. Фалько Є.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Планування і 
організація 
туристичного бізнесу» 
для студентів напряму 
підготовки 6.140103 
«Туризм» / Є.А. 
Фалько. – Дніпро, 
2018. – 47 с.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
27.08.2020 – 
офіційний опонент 
Подлепіної П.О. 
«Вплив міжнародного 
туризму на сталий 
розвиток країн, що 
розвиваються» – 
08.00.02, 
спеціалізована вчена 
рада Д 11.051.03, 
Донецький 
національний 



університет імені 
Василя Стуса, м. 
Вінниця.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ходос А. В., Фалько 
Є. А. Перспективи 
розвитку зеленого 
туризму в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. Дніпро : 
Біла К. О., 2021. С. 
176–178.
2. Келдіярова Т. Р., 
Фалько Є. А. Розвиток 
темного туризму в 
Україні. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. С. 124–126.
3. Мироненко А. М., 
Фалько Є. А. Сутність 
та особливості 
літературного 
туризму. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 82–85.
4. Крикунова К. С., 
Фалько Є. А. Сутність 
та види інновацій у 
туризмі. Туризм та 
креативні індустрії: 
сучасні виклики : зб. 
наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
15–16 квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 79–82.
5. Копитько О. О., 
Фалько Є. А. 
Перспективи розвитку 
агротуризму в Україні. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. Дніпро : 
Біла К. О., 2021. С. 76–
79.
6. Білоголова Н. М., 
Фалько Є. А. Напрями 
розвитку 
туристичного 
потенціалу Норвегії. 
Туризм та креативні 
індустрії: сучасні 
виклики : зб. наук. 



праць Міжнар. наук.-
практ. конф., 15–16 
квітня 2021 р. – 
Дніпро : Біла К. О., 
2021. – С. 70–72.
7. Грудниста А. Є., 
Фалько Є. А. 
Особливості 
проведення 
пішохідної екскурсії. 
Індустрія туризму й 
сфера гостинності в 
Україні та світі: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції з нагоди 
80-річчя Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (м. 
Луцьк, 28 жовтня 
2020 р.). Луцьк: ПП 
Іванюк, 2020. С. 179–
183.
8. Мартиненко А. А., 
Фалько Є. А. Процес 
вибору стратегії 
розвитку 
підприємства малого 
бізнесу. Напрями та 
сучасні чинники 
розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 174–177.
9. Щербина В. С., 
Фалько Є. А. 
Особливості реклами 
готельних послуг. 
Напрями та сучасні 
чинники розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 171–173.
10. Гуртова В. В., 
Фалько Є. А. Гастро-
фестивалі: 
особливості та види 
Напрями та сучасні 
чинники розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
матеріали доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 8 травня 
2020 року). – 



Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – С. 13–16.
11. Бикова В. О., 
Фалько Є. А. 
Особливості 
формування 
туристичного бренда 
та розробки логотипу 
територій. Сучасна 
наука та 
інтелектуальний 
капітал у системі 
факторів 
трансформації 
економіки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
14 березня 2020 р.). 
К.: ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2020. С. 13–18.
12. Краско М. М., 
Фалько Є. А. Сутність 
та особливості 
оздоровчого туризму. 
Сучасна наука та 
інтелектуальний 
капітал у системі 
факторів 
трансформації 
економіки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
14 березня 2020 р.). 
К.: ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2020. – С. 25–30.
13. Фалько Є. А., 
Дідковська В. С. 
Перспективи розвитку 
виїзного туризму в 
Сінгапур. Сучасні 
тенденції та актуальні 
питання розвитку 
сфери гостинності, 
туризму, сервісу і 
виробництва: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
науковців, молодих 
вчених і студентів (м. 
Дніпро, 15 травня 2019 
р.). – Дніпро : ЛІРА, 
2019. – С. 114–116.
14. Кузь А. О., Фалько 
Є. А. Стратегічні 
альянси в умовах 
розвитку 
інноваційних процесів 
в економіці. Наука та 
освіта: ключові 
питання сучасності : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернігів, 18 травня 
2018 р.). Чернігів, 
2018. Том 7. С. 105–
109.
14) керівництво 
студентом, який 



зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 



судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. Керівництво 
Краском Максимом 
Миколайовичем (ЕН-
20м-1): перемога у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2021 р., 
«Розвиток анімаційної 
складової в 
оздоровчому 
туризмі».
2. Керівництво 
Дєднєвою Дар`єю 
Олегівною (ВТ-18-1): 
перемога у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2021 р., 
«Розвиток подієвого 
туризму в Україні».
3. Керівництво 
Дідковською Владою 
Сергіївною (ЕН-19м-
1): перемога у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2020 р., 
«Особливості 
організації виїзного 
туризму до 
Сінгапуру».
4. Керівництво 
Крижанівською 
Галиною Русланівною 
(ВТ-18м-1з): перемога 
у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Туризму, 2019 р., 
«Особливості 
організації 
внутрішнього туризму 
в Україні».
5. Керівництво 
Котенко Мариною 
Олександрівною (ВТ-
18м-1): перемога у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Актуальних питань 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом, 2019 р., 
«Перспективи 
розвитку подієвого 
туризму в Україні».
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
З 2018 р. – член ГО 
«Дивна Україна».

 
 

  



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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 21. Приймати 
обґрунтовані 
рішення та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
професійної 
діяльності

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
частково-пошуковий, 
проблемного викладання, 
аналітичний

Поточний контроль 
(перевірка самостійної 
роботи й практичних 
завдань, участь у дискусії)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

МІСЕ – туризм Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Курсова робота з 
дисципліни 
«Туроперейтинг»

Інструктивно-практичний 
метод,  інформаційно-
повідомлювальний метод, 
аналітичний, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Захист курсової  роботи, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
словесний

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією, 
тестування)  Підсумковий 
контроль (екзамен)

HR технології в 
міжнародному 
туризмі

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)

Планування 
діяльності суб’єктів 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.

Поточний контроль 
(тестування, усне 



туристичного бізнесу Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

РН 24. 
Застосовувати 
навички організації 
міжнародного 
МІСЕ туризму

Сфера послуг та 
міжнародний туризм

Лекція, практичне заняття, 
організація самостійної 
роботи, частково-
пошуковий, кейсовий, 
проблемного викладання

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

МІСЕ – туризм Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Навчальна практика: 
ознайомлювальна

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Атестаційний екзамен Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

екзамен

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

РН 17. Управляти 
своїм навчанням з 
метою 
самореалізації в 
професійній 
туристичній сфері

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні, 
індивідуальна творчість

Захист курсового  проекту, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Навчальна практика: 
ознайомлювальна

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Основи наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
словесний

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією, 
тестування)  Підсумковий 
контроль (екзамен)



Сфера послуг та 
міжнародний туризм

Лекція, практичне заняття, 
кейсовий, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Поточний контроль 
(перевірка самостійної 
роботи, усне опитування) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Історія розвитку 
міжнародного туризму 
та гостинності 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

РН 18. Адекватно 
оцінювати свої 
знання і 
застосовувати їх в 
різних професійних 
ситуаціях

Географія туризму Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Сфера послуг та 
міжнародний туризм

Лекція, практичне заняття, 
організація самостійної 
роботи, кейсовий, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Поточний контроль 
(перевірка самостійної 
роботи, усне опитування) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Туристичне 
країнознавство

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Рекреалогія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
словесний

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією, 
тестування)  Підсумковий 
контроль (екзамен)

Організація 
екскурсійної 
діяльності

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Інформаційне та 
документаційне 
забезпечення в 
туризмі 

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен



Технології гостинності Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Атестаційний екзамен Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

екзамен

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

РН 19. 
Аргументовано 
відстоювати свої 
погляди в 
розв’язанні 
професійних 
завдань

Основи 
туризмознавства

пояснювальний, кейсовий, 
частково-пошуковий

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
словесний

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією, 
тестування)  Підсумковий 
контроль (екзамен)

Міжнародний 
туристичний бізнес

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 

захист кваліфікаційної 
роботи



робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

РН 16. Діяти у 
відповідності з 
принципами 
соціальної 
відповідальності 
та громадянської 
свідомості

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Спеціалізований 
туризм

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)

Організація 
екскурсійної 
діяльності

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

HR технології в 
міжнародному 
туризмі

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)

Організація 
анімаційної діяльності

Словесний (розповідь,  
пояснення, бесіда, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
частково-пошуковий;
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)

Реалізація прав, 
свобод і обов’язків 
громадянина України 

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)

Історія розвитку 
міжнародного туризму 
та гостинності 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

РН 15. Проявляти 
толерантність до 
альтернативних 
принципів та 
методів виконання 
професійних 
завдань

Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)

HR технології в 
міжнародному 
туризмі

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)



Технології гостинності Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

РН 14. Проявляти 
повагу до 
індивідуального і 
культурного 
різноманіття

Історія розвитку 
міжнародного туризму 
та гостинності 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Географія туризму Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Сфера послуг та 
міжнародний туризм

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи, 
кейсовий

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Туристичне 
країнознавство

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація 
анімаційної діяльності

Словесний (розповідь,  
пояснення, бесіда, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
частково-пошуковий;
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Технології гостинності Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: Практично-орієнтоване Захист звіту, 



переддипломна навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

диференційований залік

РН 13. 
Встановлювати 
зв’язки з 
експертами 
туристичної та 
інших галузей

Міжнародний 
туристичний бізнес

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Інформаційні системи 
та комунікаційні 
технології в сфері 
обслуговування 

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
диференційований залік

Сфера послуг та 
міжнародний туризм

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи,
кейсовий, частково-
пошуковий, 
компетентністно-
орінтований

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Менеджмент і 
маркетинг в туризмі

Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
частково-пошуковий, 
проблемного викладання, 
метод дискусії, наочний

Поточний контроль  (усне 
опитування, перевірка 
самостійної роботи й 
практичних завдань, участь 
у дискусії)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

МІСЕ – туризм Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Технології гостинності Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Інформаційне та 
документаційне 
забезпечення в 
туризмі 

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

РН 22. Професійно 
виконувати 
завдання в 
невизначених та 
екстремальних 
ситуаціях

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація 
екскурсійної 
діяльності

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Менеджмент і 
маркетинг в туризмі

Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен



Правове регулювання 
туристичної діяльності

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

РН 20. Виявляти 
проблемні ситуації 
і пропонувати 
шляхи їх 
розв’язання

HR технології в 
міжнародному 
туризмі

Лекція, практичне занття, 
пояснювальний, організація 
самостійної роботи

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(залік)

Менеджмент і 
маркетинг в туризмі

Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Курсова робота з 
дисципліни 
«Туроперейтинг»

Інструктивно-практичний 
метод,  інформаційно-
повідомлювальний метод, 
аналітичний, застосування 
отриманих знань, умінь і 
навичок

Захист курсової  роботи, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Організація 
анімаційної діяльності

Словесний (розповідь,  
пояснення, бесіда, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
частково-пошуковий;
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсового  проєкту, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік



Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
частково-пошуковий, 
проблемного викладання, 
аналітичний

Поточний контроль 
(перевірка самостійної 
роботи й практичних 
завдань, участь у дискусії)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Планування 
діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

РН 02. Знати, 
розуміти і вміти 
використовувати 
на практиці базові 
поняття з теорії 
туризму, 
організації 
туристичного 
процесу та 
туристичної 
діяльності 
суб’єктів ринку 
туристичних 
послуг, а також 
світоглядних та 
суміжних наук

Історія розвитку 
міжнародного туризму 
та гостинності 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи 
туризмознавства

Лекції, практичні заняття, 
пояснювальний, 
робота з літературою, 
самонавчання, практично-
орієнтоване навчання

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація 
туристичних 
подорожей 

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Сфера послуг та 
міжнародний туризм

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
словесний

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією, 
тестування)  Підсумковий 
контроль (екзамен)

Основи наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
словесний

Поточний контроль (усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи, 
доповідь з презентацією, 
тестування)  Підсумковий 
контроль (екзамен)

Планування 
діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу 

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, самонавчання, 
проблемного викладання

Поточний контроль 
(перевірка індивідуального 
завдання, контрольна 
модульна робота, перевірка 
самосійної роботи, усне 
опитування, дискусія, 
письмова перевірка знань)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Курсова робота з 
дисципліни 
«Туроперейтинг»

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 

Захист курсової  роботи

Підсумковий контроль 



інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

(диференційований залік)

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Фізична культура Фізичні вправи Фізичні нормативи, залік

Історія та культура 
України

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
залік

Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
залік

Філософія Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Реалізація прав, 
свобод і обов’язків 
громадянина України 

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
залік

Спеціалізований 
туризм

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Мікроекономіка та 
макроекономіка 

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
диференційований залік

Навчальна практика: 
ознайомлювальна

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні, 
індивідуальна творчість

Захист курсового  проєкту, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

РН 09. Сфера послуг та Лекції, практичні заняття, усне опитування, доповідь, 



Організовувати 
процес 
обслуговування 
споживачів 
туристичних 
послуг на основі 
використання 
сучасних  
інформаційних, 
комунікаційних і 
сервісних 
технологій та  
дотримання  
стандартів якості 
і норм безпеки

міжнародний туризм організація самостійної 
роботи

екзамен

Організація 
екскурсійної 
діяльності

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
кейсовий, частково-
пошуковий, практичний, 
наочний

Поточний контроль (усне 
опитування, перевірка 
самостійної робота й 
практичних завдань)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Інформаційні системи 
та комунікаційні 
технології в сфері 
обслуговування 

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
диференційований залік

Курсова робота з 
дисципліни 
«Туроперейтинг»

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсової  роботи, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Правове регулювання 
туристичної діяльності

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Організація 
анімаційної діяльності

Словесний (розповідь,  
пояснення, бесіда, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
частково-пошуковий;
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Технології гостинності Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

МІСЕ – туризм Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 



навчання, пояснення, ділова 
гра.

контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

РН 07. Розробляти, 
просувати та 
реалізовувати 
туристичний 
продукт.

Менеджмент і 
маркетинг в туризмі

Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
частково-пошуковий, 
словесний, наочний, 
практичний

Поточний контроль (усне 
опитування, перевірка 
самостійної робота й 
практичних завдань)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Курсова робота з 
дисципліни 
«Туроперейтинг»

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсової  роботи, 
Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

МІСЕ – туризм Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

РН 06. 
Застосовувати у 
практичній 
діяльності 
принципи і методи 
організації та 
технології 
обслуговування 
туристів

Організація 
туристичних 
подорожей 

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Спеціалізований 
туризм

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Організація 
екскурсійної 
діяльності

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

МІСЕ – туризм Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Організація 
анімаційної діяльності

Словесний (розповідь,  
пояснення, бесіда, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
частково-пошуковий;
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Технології гостинності Лекції з пояснювально- Доповідь, презентація, 



ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Навчальна практика: 
ознайомлювальна

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Менеджмент і 
маркетинг в туризмі

Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

РН 05. Аналізувати 
рекреаційно-
туристичний 
потенціал 
території

Географія туризму Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Туристичне 
країнознавство

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Рекреалогія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

РН 04. Пояснювати 
особливості 
організації 
рекреаційно-
туристичного  
простору

Географія туризму Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Туристичне 
країнознавство

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсового  проєкту, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)



Рекреалогія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи: словесні 
(розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція); наочні: 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження); практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

РН 03. Знати і 
розуміти основні 
форми і види 
туризму, їх поділ.

Основи 
туризмознавства

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
інтерактивні методи на базі 
Padlet, Kahoot, Seterra, 
робота з літературою

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи) 
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Спеціалізований 
туризм

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсового  проєкту, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Навчальна практика: 
ознайомлювальна

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний екзамен Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

екзамен

РН 23. Розуміти та 
реалізовувати 
бізнес-процеси в 
міжнародному 
туризмі

Технології гостинності Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Мікроекономіка та Лекція, практичне заняття, Поточний контроль (усне 



макроекономіка пояснювальний, організація 
самостійної роботи

опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний екзамен Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

екзамен

МІСЕ – туризм Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Міжнародний 
туристичний бізнес

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Спеціалізований 
туризм

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація);
практичний (виконання 
практичних робіт).

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповіді, виконання та 
захист практичних робіт).
Підсумковий контроль 
(екзамен).

Сфера послуг та 
міжнародний туризм

Лекція, практичне заняття, 
пояснювальний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Поточний контроль 
(тестування, усне 
опитування, участь у 
дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація 
туристичних 
подорожей 

Лекція, практичне заняття, 
словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

РН 01. Знати, 
розуміти і вміти 
використовувати 
на практиці 
основні положення 
туристичного 
законодавства, 
національних і 
міжнародних 
стандартів з 
обслуговування 

Основи 
туризмознавства

Лекція, практичні заняття, 
пояснювальний, 
робота з літературою

Поточний контроль (усна 
відповідь, тестування, участь 
у дискусії, перевірка 
самостійної роботи)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Спеціалізований 
туризм

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

Усне опитування, доповідь, 
екзамен



туристів. Інформаційне та 
документаційне 
забезпечення в 
туризмі 

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

МІСЕ – туризм Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Правове регулювання 
туристичної діяльності

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Технології гостинності Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсового  проєкту, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний екзамен Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

екзамен

РН 08. 
Ідентифікувати 
туристичну 
документацію та 
вміти правильно 
нею 
користуватися

Міжнародний 
туристичний бізнес

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Організація 
екскурсійної 
діяльності

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Менеджмент і Лекція, кейсовий метод, Усний експрес-контроль, 



маркетинг в туризмі практично-орієнтоване 
навчання, пояснення, ділова 
гра.

письмова самостійна робота, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Інформаційне та 
документаційне 
забезпечення в 
туризмі 

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
практичний, наочний

Поточний контроль (усне 
опитування, перевірка 
самостійної робота й 
практичних завдань)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Курсова робота з 
дисципліни 
«Туроперейтинг»

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсової  роботи, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний екзамен Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

екзамен

Інформаційні системи 
та комунікаційні 
технології в сфері 
обслуговування 

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
диференційований залік

РН 10. Розуміти 
принципи, процеси і 
технології 
організації роботи 
суб’єкта 
туристичного 
бізнесу та окремих 
його підсистем 
(адміністративно-
управлінська, 
соціально-
психологічна, 
економічна, 
техніко-
технологічна

Організація 
туристичних 
подорожей 

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Міжнародний 
туристичний бізнес

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

HR технології в 
міжнародному 
туризмі

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
залік

Менеджмент і 
маркетинг в туризмі

Лекція, кейсовий метод, 
практично-орієнтоване 

Усний експрес-контроль, 
письмова самостійна робота, 



навчання, пояснення, ділова 
гра.

контрольна модульна 
робота, контрольна робота 
екзамен

Планування 
діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу 

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

Туроперейтинг Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи, пояснювальний, 
частково-пошуковий, 
аналітичний, словесний, 
наочний, практичний

Поточний контроль  (усне 
опитування, перевірка 
самостійної робота й 
практичних завдань, 
тестування)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Курсова робота з 
дисципліни 
«Туроперейтинг»

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

Захист курсової  роботи, 
Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Міждисциплінарний 
курсовий  проєкт 

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод. 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні, 
індивідуальна творчість

Захист курсового  проєкту, 

Підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний екзамен Інструктивно-практичний 
метод, пояснювально-
спонукальний метод, 
інформаційно-
повідомлювальний метод, 
Застосування отриманих 
знань, умінь і навичок, 
робота з літературою, 
дослідницькі, аналітичні

екзамен

Стратегії розвитку 
міжнародного туризму

Лекції, практичні заняття, 
організація самостійної 
роботи

усне опитування, доповідь, 
екзамен

РН 11. Володіти 
державною та 
іноземними (ною) 
мовами (мовою) на 
рівні, достатньому 
для здійснення 
професійної 
діяльності

Друга іноземна мова 
(англійська, німецька, 
французька)

Активне компетентністно-
орієнтоване навчання для 
удосконалення навичок 
аудіювання, бесіди, 
перекладу

Усні відповіді, аналітичні 
доповіді, тестування, 
контрольна робота, екзамен

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Навчальна дискусія, 
практичні заняття, 
обговорення, доповіді

Усна відповідь, контрольна 
робота, диференційований 
залік



Іноземна мова 
(англійська/ 
німецька/  
французька)

Активне компетентністно-
орієнтоване навчання для 
удосконалення навичок 
аудіювання, бесіди, 
перекладу

Оцінювання виступів-
презентацій, тестових 
завдань, усних відповідей, 
залік, екзамен.

РН 12. 
Застосовувати 
навички 
продуктивного 
спілкування зі 
споживачами 
туристичних 
послу

Інформаційне та 
документаційне 
забезпечення в 
туризмі 

Лекція, з Компетентнісно-
орієнтоване навчання: 
кейси, аналіз проблеми, 
практичні завдання, 
дискусія, 

Доповідь з презентацією, 
тестування, контрольна 
робота, екзамен

Інформаційні системи 
та комунікаційні 
технології в сфері 
обслуговування 

Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання, 
кейсовий 

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
диференційований залік

Організація 
екскурсійної 
діяльності

Словесний (пояснення, 
бесіда, розповідь, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Культура поведінки  та 
професійна етика в 
сфері туризму

Словесний (пояснення, 
бесіда, обговорення); 
наочний (ілюстрування, 
демонстрація, самостійне 
спостереження); 
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій).

Поточний контроль (усні 
опитування, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація 
анімаційної діяльності

Словесний (розповідь,  
пояснення, бесіда, 
обговорення);
наочний (ілюстрування, 
демонстрація);
практичний (вирішення 
проблемних ситуацій);
частково-пошуковий;
інтерактивний.

Поточний контроль (усні 
опитування, підготовка 
доповідей, виконання та 
захист творчих завдань, 
контрольна модульна 
робота)
Підсумковий контроль 
(екзамен)

Друга іноземна мова 
(англійська, німецька, 
французька)

Активне компетентністно-
орієнтоване навчання для 
удосконалення навичок 
аудіювання, бесіди, 
перекладу

Усні відповіді, аналітичні 
доповіді, тестування, 
контрольна робота, екзамен

Технології гостинності Лекції з пояснювально-
ілюстративним матеріалом, 
практичні завдання.

Доповідь, презентація, 
захист творчого завдання, 
контрольна модульна 
робота, контрольна робота, 
екзамен

Іноземна мова 
(англійська/ 
німецька/  
французька)

Активне компетентністно-
орієнтоване навчання для 
удосконалення навичок 
аудіювання, бесіди, 
перекладу

Оцінювання виступів-
презентацій, тестових 
завдань, усних відповідей, 
залік, екзамен.

Виробнича практика: 
виробнича 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

Виробнича практика: 
переддипломна 

Практично-орієнтоване 
навчання; самонавчання, 
комптентністно-орієнтоване 
навчання,консультація

Захист звіту, 
диференційований залік

 


