
ЗВІТНА ДОПОВІДЬ РЕКТОРА 
БЕРДЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ  АНТОШКІНОЇ 
ЛІДІЇ ІВАНІВНИ 

НА  ОБ’ЄДНАНОМУ СЕРПНЕВОМУ 
ЗАСІДАННІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА 

ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 
ВІД 27.08.2020 РОКУ 

«ПРО ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА 
ЗАВДАННЯ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО «СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ», 
РОЗРАХОВАНОЇ ДО 2025 РОКУ»



 Положення про організацію освітнього процесу;
 Положення про порядок та умови вибору 

здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних 
дисциплін;

 Положення про підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 Положення про силабус навчальних дисциплін;
 Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти у ТОВ 
«Бердянський університет менеджменту і 
бізнесу»;

 Стратегія розвитку ТОВ «Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу» до 2025 року.



Усьог
о

З них мають науковий 
ступінь

Із гр. 1 мають 
учене звання

кандидата 
наук

доктора 
наук

доцент
а

професо
ра

1 2 3 4 5

Усього 50 24 8 19 6

у тому числі:

педагогічні 

працівники
18 - - - -

з них штатні 16 - - - -

науково-

педагогічні 

працівники

32 24 7 18 -

з них штатні 30 23 7 18 5



 



 



 



 



№ 
п/п

Кафедра

Наявність
лекцій, %

Методичне 
забезпечення 

занять,%
Методичні 

вказівки до, %

Методичні посібники

Кількість % 
забез-
печенн

я

Фондо
-вих

Конспе
к-тів 

Лабора-
торних

Практич
них

Курсов
их 

робіт

Диплом
них та 

магістер
сь-ких

Дисциплі
н на 

кафедрі

Опублікованих 
посібників

У 2019-
2020 н.р.

Всьог
о

1
Кафедра 

менеджменту
100 100 - 100 100 100 33 1 1 100

2

Кафедра 
соціально-

гуманітарних 
дисциплін

100 100 - 90 - - 20 20

3
Кафедра 

економіки і 
фінансів

100 100 100 100 100 100 46 - 17 37

4
Кафедра вищої 
математики та 
інформатики

100 100 100 100 - - 17 - - 100

5

Кафедра 
галузевих 
юридичних 
дисциплін

100 100
Не має 

потреби
100 100

Не має 
потреби

36 0 0 70

6

Кафедра теорії, 
історії права і 
держави та 

конституційного 
70 70 80 100 12 60









 



 



 



 



 



 



№ Бази практик

1 ПрАТ «Азовкабель»

2 ПАТ «БЗПТО»

3 Бердянське відділення Національної акціонерної страхової компанії 

«Оранта»

4 Управління Пенсійного фонду України у Бердянську і Бердянському 

районі

5 Бердянське відділення АКБ «Укрсоцбанк»

6 Бердянське відділення АКБ «Індустріал банк»

7 ПАТ КБ «ПриватБанк»

8 Відділ ДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції

10 Бердянське міськрайонне управління юстиції

11 Бердянський міський відділ ЗАГС

12 ТОВ «Санаторій «Нива»

13 Санаторій «Бердянськ» ПАТ «Приазовкурорт»

14 Санаторій «Лазурний» ПАТ «Приазовкурорт»

 



 







 



 



ПІБ, посада

Опанування дисертацій 

на здобуття наукового 

ступеня

Відгуки на автореферати 

дисертацій на здобуття 

наукового ступеня

Рецензуван

ня

Кандидата 

наук

Доктора 

наук

Кандидата 

наук

Доктора 

наук
Монографій

Рунчева Н.В., 

Бритвєнко А.С. 
- - 4 1 -

Рунчева Н.В. 1 - - - 1

Новицький Г.В. - 1 - - 1

Щербина Л.І. - - 10 - -

Сухомлинов 

О.М.
1 - 2 - -

Разом 2 1 16 1 2

Всього 21

 



 



 



 Х Українсько-польський науково-практичний 
семінар «Феномен культурних погранич: сучасні 
тенденції», 6-8 вересня 2019 року.

 VІІІ Науково-практична конференція 
«Законодавство: історія розвитку, соціальна 
обумовленість та вдосконалення», 19-20 березня 
2020 року.

 IX Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми використання економічного 
потенціалу: держава, регіон, підприємство», 16-17 
квітня 2020 року.

 ІX Міжнародна науково-практична конференція 
студентів і молодих учених «Розвиток соціально-
економічних систем у трансформаційних умовах», 
18-19 лютого 2020 року.





 



 



 



 



 









Об’єднання та створення відповідних умов для 
приватних осіб, зацікавлених у налагодженні 
українсько-турецько-польських контактів і сприянні 
трьохсторонній співпраці;

Поширення інформації про Туреччину та Польщу, 
їхні традиції та культуру;

Створення умов для вивчення мови та історії двох 
країн;

Підтримання програм освітнього та наукового 
обміну;

Налагодження співпраці між громадськими 
організаціями України, Туреччини та Польщі;

Залучення до своєї діяльності осіб, які виявляють 
інтерес до Туреччини та Польщі;

Співпраця з іншими організаціями, які мають 
подібні цілі.

















1. Усі зусилля колективу Університету спрямувати на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Положень, 

розроблених на виконання останніх законодавчих актів про 

освіту, а саме:
  Положення про організацію освітнього процесу;
  Положення про порядок та умови вибору здобувачами вищої 

освіти вибіркових навчальних дисциплін;
  Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників;
  Положення про силабус навчальних дисциплін;
  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти у ТОВ «Бердянський університет менеджменту і 

бізнесу»;
  Стратегія розвитку ТОВ «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу» до 2025 року.



2. Завдання щодо удосконалення усіх напрямків освітньої 

діяльності: 

2.1. Удосконалення змісту методичного забезпечення усіх дисциплін, 

а саме:
   робочі програми;
   навчально-методичні комплекси;
   освітні програми;
   методичні вказівки щодо підготовки кваліфікаційних, курсових 

робіт та звітів з практик.

Відповідальні: зав. кафедрами, викладачі

Строки виконання: протягом року.



2.2. Впровадження практик студентоцентрованого навчання в 

освітній процес, а саме:

розроблення моделі залучення роботодавців до формування освітніх 

програм; 

участь студентів у формуванні освітніх програм

вибір студентами дисциплін.

Відповідальні: зав. кафедрами, викладачі

Строки виконання: протягом року.

2.3. Адаптувати у відповідності до сучасних вимог програми 

всіх видів практик.

Відповідальні: зав. кафедрами, викладачі

Строки виконання: протягом року.



2.4. Переглянути перелік баз практик з метою відповідності до 

сучасних вимог прикладної складової наукових досліджень. 

Відповідальні: завідувач відділу практики та працевлаштування.

Строки виконання: протягом року.

2.5. Активізувати участь у конкурсах кваліфікаційних робіт, 

олімпіадах зі спеціальності. І особливо, предметних олімпіадах.

Відповідальні: зав. кафедрами, викладачі, здобувачі ВО

Строки виконання: протягом року.

2.6. Активізувати роботу студентських наукових гуртків, 

мінімізуючи формальне відношення до вищезазначеного виду 

діяльності.

Відповідальні:  зав. кафедрами, керівники студентських гуртків.

Строки виконання: протягом року.



2.7. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними працівниками:
  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей;
  дотримання норм законодавства про авторське право;
  надання достовірної інформації про результати досліджень та 

власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  контроль за дотриманням академічної доброчесності 

здобувачами освіти.



2.8. Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти:
  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей;
  дотримання норм законодавства про авторське право;
  надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності.



3. Завдання щодо удосконалення наукової діяльності:

3.1. Забезпечення своєчасного закриття завершених і відкриття нових 

кафедральних тем.

3.2. Виконання планових показників публікацій (не менше двох публікацій на 

одного співробітника).

3.3. Збільшення кількості наукових публікацій та цитувань у виданнях, що 

внесені до міжнародних наукометричних баз.

3.4. Забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень 

кафедр шляхом оприлюднення монографій на сайті університету 

(створення електронного каталогу монографічної літератури).

3.5. Використання можливостей наукових стажувань та індивідуальних 

грантових програм для запозичення новаторських підходів до 

наукової роботи.

3.6. Активізація наукової діяльності здобувачів вищої освіти.

Відповідальні: зав. кафедрами, викладачі, здобувачі ВО.

Строки виконання: протягом року.

Контроль за  виконанням вищезазначених завдань з НДР покласти на 

проректора з Науково-педагогічної та наукової роботи Рунчеву Н.В.



4. Завдання щодо удосконалення усіх напрямків Міжнародного 

співробітництва:

4.1. Участь у міжнародних освітніх програмах і проектах; 

4.2. Проходження наукового стажування та підвищення кваліфікації за 

кордоном; 

4.3. Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та 

форумах;

Відповідальні: зав. кафедрами, викладачі.

Строки виконання: протягом року.



5. Завдання щодо удосконалення виховної роботи:

5.1.  Активне залучення органів студентського самоврядування до 

управління університетом за всіма напрямами його діяльності; 

співпробітництво з органами студентського самоврядування інших ЗВО, з 

громадськими організаціями.

5.2. Популяризація серед студентів здорового способу життя і 

проведення профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії; розвиток 

екологічної культури.

Відповідальні: зав. кафедрами, викладачі.

Строки виконання: протягом року.


