ЗВІТ
Ректора ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут»,
доктора історичних наук, професора Лантуха Валерія Васильовича
за 2014 – 2015 н. р.
1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА в інституті проводилась згідно з отриманими ліцензіями
за відповідними напрямами підготовки.
Протягом 2014 – 2015 навчального року було:
розроблено та затверджено графік навчального процесу з урахуванням потреб
у збереженні енергоносіїв у зимовий період;
здійснено розподіл навчального навантаження з урахуванням мало
чисельності груп та з метою оптимізації штату професорсько-викладацького складу;
організовано та проведено ліцензування підготовки іноземних громадян за
акредитованими напрямами (спеціальностями) і отримано нову ліцензію (АЕ 527467
від 11.11.2014 р.);
забезпечено розробку нових навчальних планів відповідно до вимог Закону
України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України № 711 від
12.06.2014 р. «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації»;
скоординовано діяльність редакційно-видавничого відділу з підготовки збірки
тез наукових робіт за матеріалами ІХ Міжвузівської науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми економіки, суспільства, особистості» (16 – 17
квітня 2015 р.);
сформовано та затверджено у Міністерстві освіти і науки України правила
прийому до ПВНЗ «КЕГІ» у 2015 році із дотриманням положень загальнодержавних
правил прийому.
Забезпечувалося своєчасне складання та подання звітної документації в
органи статистики (звіт 2-3 НК), за запитами державних установ і організацій
різного рівня (Відділу молоді та спорту Краматорської міської ради, Служби
безпеки України, Асоціації ВНЗ недержавної форми власності тощо) та фізичних
осіб.
Своєчасно проведено підсумкову атестацію студентів та забезпечено
замовлення і видачу дипломів для випускників різних ОКР через Єдину державну
електронну базу з питань освіти.
За звітний період закінчили повний курс навчання 259 осіб. в т.ч.:бакалаврів –
139 осіб (дипломів з відзнакою – 12);спеціалістів – 82 особи (дипломів з відзнакою –
24);магістрів – 38 осіб (дипломів з відзнакою – 23).
Організовано роботу приймальної комісії під час вступної кампанії 2015 –
2016 н. р., за результатами якої до інституту було прийнято 256 осіб, у тому числі на
1 курс денного відділення – 36 осіб, заочного – 3 особи , за ОКР «Спеціаліст»: на
денне відділення – 18 осіб, на заочне – 55 осіб; за ОКР «Магістр»: на денне
відділення – 59 осіб, на заочне – 15 осіб.
Загальний контингент студентів на 01.09.2015 р. становить 611 осіб.
Протягом 2014 – 2015 навчального року також здійснювався загальний
контроль за організацією навчальної та методичної роботи.
2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА
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1. Науково-дослідна робота в інституті у 2014-2015 н. р. проводилась за
зареєстрованими науково-дослідними темами.
За економічним напрямком:
«Дослідження проблем та визначення перспектив розвитку суб`єктів
господарювання в умовах ризику та невизначеності». Державний реєстраційний
номер – 0112U002614.
За гуманітарним напрямком:
«Розвиток професійно значущих якостей фахівців в контексті
модернизації освіти: інноваційні підходи». Державний реєстраційний номер –
0112U002613.
2. В інституті діють 7 лабораторій
Школа-лабораторія з проблеми «Інноваційних технологій в освіті» на базі
Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17. Керівник: канд. пед. наук,
проф. Суровцева Р.Ф.
Лабораторія експериментальних методів психології. Забезпечення
високого рівня методичного та інструментального оснащення учбового процесу для
теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців-бакалаврів психологів,
педагогів, економістів, менеджерів. Керівник: викладач Кузьміна В.Ю.
Лабораторія інженерної психології. Забезпечення високого рівня
методичного та інструментального оснащення навчального процесу для теоретичної
та практичної підготовки майбутніх фахівців психологів-магістрів та здобувачів
кафедри психології. Керівник: канд. психол. наук, проф. Польшин О.К.
Лабораторія психологічної експертизи і психологічної практики.
Виконання завдань з науково-дослідницької практики. Керівник: канд. психол. наук,
доц. Кононенко С.В.
Лабораторія соціальної психології та профорієнтації. Психологічний
супровід підготовки майбутніх фахівців-психологів, педагогів, економістів,
менеджерів, профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів, здійснення
професійного консультування працівників виробничої сфери. Керівник: ст. викладач
Саватєєва Б.В., Чепелева Н.О.
Лабораторія вікової та педагогічної психології. Ефективна психологічна
підготовка майбутніх психологів, педагогів, практична робота з дітьми дошкільних
закладів і шкіл міста. Керівник: канд. психол. наук, доц. Турянська В.Е.
Лабораторія медико-психологічних та медико-педагогічних досліджень.
Навчально-методичне та наукове забезпечення педагогічного процесу в підготовці
майбутнього фахівця будь-якого профілю. Керівник: канд. мед. наук, доц. Алексєєва
Л.А.
3. Викладачі інституту працюють над кандидатськими та докторськими
дисертаціями в якості аспірантів, докторантів та пошукачів в інших вузах. Так, у
2014 -2015 н. р. над кандидатськими дисертаціями працювали 14 викладачів, над
докторськими 3 викладача. На базі кафедри психології було захищено в 2014р. дві
дисертації.
№
П.І.Б.
тема
вчений
коли і де
№
п/
ступінь
захищена
спеціально
п
сті
1
Пономаренко
Психологічні
Кандида
24 жовтня
19.00.06 –
Вікторія
особливості
т
2014р. на
Юридична

3

Володимирівн
а

професійної
свідомості
адвокатів

психоло
гічних
наук

2
Кобець
Олександр
Володимиров
ич

Психологічна
структура еколого
–правової
свідомості
працівників
пркуратари

Доктор
психоло
гічних
наук

засіданні
спеціалізованої
вченої ради К
64.700.04 в
Харківському
національному
університеті
внутрішніх
справ.
30 червня 2015р.
на засіданні
спеціалізованої
вченої ради Д.
64.051.08 у
Харківському
національному
університеті ім.
В.Н. Каразіна

психологія

19.00.01Загальна
психологія,
історія
психології

Кандидату психологічних наук, доценту кафедри психології Кононенку
Сергію Валерійовичу було присвоєно вчене звання доцента за рішенням
атестаційної колегії від 31.10.2014р. протокол №7/02-Д, атестат доцента
12ДР№0401143, Київ.
Кандидату педагогічних наук, доценту кафедри педагогіки та управління
освітою Кітовій Ользі Анатоліївні було присвоєно вчене звання доцента за
рішенням атестаційної колегії від 31.10.2014р. протокол №7/02-Д, атестат доцента
12ДР№0401142, Київ.
4. Видавнича діяльність: за звітній період було надруковано 267 наукових робіт,
у т. ч: одну монографію, 5 навчальних посібника, 88 публікацій в фахових
видіннях, тези в збірках конф. ВНЗ - 152, тези в інш. вид. (зовнішніх) - 21
1. Кобец
О.В.
Психологія
еколого-правової
свідомості
суб’єктів
природоохоронної діяльності. Монографія / О.В. Кобець – Краматорськ : КЕГІ,
Донецьк : «Східний видавничий дім», 2014. – 349с.
2. Макарова Л.М. Кредитно-модульний курс з дитячої літератури: навчальний
посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних
закладів. / Л.М. Макарова, В.П. Сиротенко Р.Ф. Суровцева – Слов’янськ:
ДДПУ, 2014. – 280 с.
3. Кобець О.В. Математична статистика в психології: Навчальний посібник з
грифом МОН України. / О.В. Кобець, Н.В. Пазюра, В.Е. Турянська, І.В.
Чальцева – Краматорськ, 2014. – 258 с.
4. Еськов А.Л. Математика для экономистов: Линейная алгебра, аналитическая
геометрия и математический анализ. Учебное пособие. / А.Л. Еськов, Р.Н.
Масалаб, И.В. Чальцева – Краматорск, 2015. – 315 с.
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5. Масалаб Р.Н., Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное
пособие. / Р.Н. Масалаб, Г.Я. Цыбулько, И.В. Чальцева Краматорск, 2015. –
228 с.
6. Турянская В.Э. Математическое моделирование в психологии: Учебное
пособие / А.В. Кобец, Н.В. Пазюра, В.Э. Турянская, И.В. Чальцева / под
редакцией И.В. Чальцевой. Навчальний посібник з грифом МОН України
Краматорськ : КЭГИ, 2015. – 252 с.
5. Наукові конференції, організовані і проведені ВНЗ в 2014 р. (дата, назва
конференції, кількість учасників, видання тез або збірок доповідей)
У грудні 2014р. проведено XV науково-практичну студентську конференцію
кафедри психології «Актуальные проблемы современной психологии и
психотерапии». У роботі конференції взяли участь понад 30 учасників.
У квітні 2015р. проведено ІХ міжвузівську науково - практичну конференцію:
«Актуальні проблеми економіки, суспільства, особистості сучасної України». У
роботі конференції взяли участь понад 150 учасників. Доповіді було опубліковано у
збірці тез КЕГІ: Матеріали ІХ Міжвузівської науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми економіки, суспільства, особистості сучасної України» 16-17
квітня 2015 р. Ред. кол.: Р.М. Масалаб. (відп. ред.) та ін., І та ІІ частини –
Краматорськ: Краматорський економіко-гуманітарний інститут, 2015. – 409 с.
6. Викладачі та студенти брали участь в 5 інших конференціях. Серед яких 2
міжнародні.
1. III Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Актуальні
економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів господарювання в Україні:
теоретичні та практичні аспекти», організатором, якої виступив Харківський
національний автомобільно - дорожній інститут і було підготовлено збірник
наукових тез викладачів. (10 квітня 2015р., Харків).
2. ХІХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Соціально-економічні та правові аспекти трансформації
суспільства» організатором, якої виступив Донецький університет економіки і
права і було підготовлено збірник наукових тез викладачів і студентів. (19 травня
2015р., Артемівськ, ДонУЕП, 2015р.)
3. Регіональная науково - практичная конференція «Психолого- педагогічні
вектори формування особистості в сучасних умовах» Харків, 2014р.
4. Всероссийская научно - практическая конференція «Безопасность и
адаптация человека к экстремальным условиям среды и деятельности. –
Челябинск, 2014г.
5. Congress «Manadgement of scientific potential of countries and regions»
Зведена таблиця видавничої діяльності
Моног Глави Авторе Довід. Статей Статті в
р.
в
ф. видання
в
ін. вид.
моногр і брош.
збірни (зовніш
.
ках
ніх)
зовніш
статей

Тези в Тези в Всього
збірка інш.
х
вид.
конф. (зовніш
ВНЗ
ніх)
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ніх
ВНЗ
кілкілкілкілкілкілкілкілкілсть/дрк сть/дрк сть/дрк сть/дрк. сть/дрк сть/дрк. сть/дрк сть/дрк. сть/дрк
. арк.. . арк.. . арк.. арк..
. арк.. арк..
. арк.. арк..
. арк..
1
5/
88/
152
21
267/ 2014/20
15

7. За 2014-2015 навчальний рік проведено 10 методичних рад. Затверджено
методичних розробок за 2014 рік та перше півріччя 2015 року в обсязі 517 од.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ КЕГІ
ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Основним завданням бібліотеки КЕГІ в 2014-2015 навчальному році стало
забезпечення доступу до інформаційних ресурсів на основі комплектування
книжкового фонду та впровадження сучасних технологій.
До послуг користувачів бібліотеки представлено абонемент, 4(1) читальних
зали, відділ методичних посібників.
Штат бібліотеки скорочений і на сьогоднішній день становить 3
співробітника.
КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ
Загальний фонд бібліотеки 67254 екз.
Надійшло книг 58 екз.
Вибуло 347 екз.
Методичних посібників друкованих 7087 екз.
Методичних посібників електронних 723 екз.
Списано 250 прим. застарілої, зношеної, загубленої читачами літератури з
бібліотечного фонду.
Бібліотека інституту КЕГІ характеризується високим рівнем забезпеченості
студентів підручниками і навчальними посібниками у відповідності з ліцензійними
умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, хоча протягом 3 років
надходжень нової літератури не було. Фонд поповнюється тільки завдяки
подарункової літератури. У 2014-2015 навчальному році надійшло всього 58 екз.
Протягом 2014-2015 навчального року не виписувалися періодичні видання,
хоча попит на них є.
Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації
та використання в навчальному процесі.
ДОВІДКОВО - БІБЛІОГРАФІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Постійно здійснюється бібліотечно - інформаційне обслуговування читачів
(професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, навчально-допоміжного
персоналу) у читальних залах, на абонементі, в залі періодичних видань та залі
сходознавства.
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На початку навчального року проведено заняття з першокурсниками на тему:
"Адаптація першокурсників"
Підготовлена інформація про забезпечення студентів навчальною літературою
та періодичними виданнями, які є у бібліотеці КЕГІ для акредитації та ліцензування
окремих спеціальностей та Внз в цілому.
Протягом навчального року в бібліотеці постійно здійснюється інформаційна
та бібліографічна робота. Проводяться бесіди зі студентами з питань складання
списків літератури і нового опису згідно Госту 2006 р.
В читальних залах постійно оновлюються виставки книг та періодичних
видань з актуальних тем.
Силами співробітників бібліотеки оформлено приміщення холу 2 корпуси,
розроблені планшети на теми:
• „КЕГІ,
• "Бібліотека - територія без меж",
• "Студентська хвиля",
• "Молодь обирає спорт".
Оформлені планшети в читальних залах:
• "Національна стратегія розвитку освіти в Україні"
• "Сучасний стан системи освіти в Україні",
• "Правила пошуку інформації в Інтернеті",
• "Збереження інформаціїї з Інтернет",
• "Бібліотека пропонує такі послуги".
У зв'язку з закриттям Костянтинівського навчального центру був вивезений
весь книжковий фонд бібліотеки-філії. Протягом січня-лютого була проведена
основна частина роботи з обліку, звірки, розстановці та списання літератури і
методпособий.
Протягом поточного навчального року була проведена реорганізація та
перешифровка книжкового фонду залу Сходознавства. Згідно списку, наданого
секцією Сходознавства, систематизована інформація про літератури, наявної в
бібліотеці у друкованому та електронному вигляді. А для поліпшення
обслуговування студентів, що вивчають китайський мова, створена картотека творів
зі збірок «Література Китаю».
Так само проведена реорганізація деяких відділів фонду гуманітарного залу.
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Діюча в бібліотеці автоматизована система "УДФ-бібліотека" на
01.04.2015 року має обсяг бази даних - 52240 екз., з них 26293 найменувань. В
цьому році в базу додано інформація про наявні в бібліотеці переплетених
ксерокопіях - 273 екз. Відбувається постійна редакція бази даних електронного
каталогу.
Ведеться щоденний контроль електронної пошти, обробляються запити
читачів, таким чином студенти і викладачі забезпечуються книгами, списками
літератури, методичними посібниками та іншими інформаційними матеріалами в
електронному вигляді.
Видача бібліотекою електронної інформації за 2014-2015 навчальний рік
становила 4122 файлу.
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Йде робота по систематизації бази електронних видань, яка на даний момент
налічує 500 прим. книг та 740 екз. методичних посібників.
У зв'язку з тим, що збільшується обсяг електронної бази, а потужності наявної
в бібліотеці техніки не вистачає, всі електронні варіанти посібників закачуються в
Інтернет.
Потрібно відзначити, що на сьогоднішній день видача методичних посібників
проводиться тільки в електронному вигляді, але ще існує попит на посібники в
друкованому вигляді.
На сьогоднішній день в бібліотеці є 2 комп'ютера для відвідувачів бібліотеки з
доступом в Інтернет.
З підвищенням попиту читачів на літературу та методичні посібники в
електронному вигляді існує необхідність забезпечення бібліотеки якісною
комп'ютерною технікою, яка дасть можливість безперебійної роботи і створить
сприятливі умови зберігання електронної інформації (зовнішній жорсткий диск,
роутер для можливості роботи студентів в мережі Інтернет в читальному залі).
4. УЧАСТЬ ІНСТИТУТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ
ДЕРЖАВИ
Відділенням з підвищення кваліфікації за минулий навчальний рік було
проведено роботу по трьох напрямках:
1. Міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів навчання за
робітничими спеціальностями, відповідно до отриманої ліцензії.
2. Обласний та міські центри зайнятості (Краматорськ, Слов'янськ, Дзержинськ,
Красний Лиман, Дружківка, Костянтинівка, Артемівськ, Олександрівський район) по
підвищенню кваліфікації безробітних (ліцензія на підвищення кваліфікації за базовими
спеціальностями) та курси «Основи комп'ютерної грамотності» (без ліцензії).
3. Міські відділи освіти підвищення кваліфікації вчителів.
Всього за даними напрямками за 2014 – 2015 навчальний рік реалізовано
освітніх послуг на суму 242109,43 грн., здобули освіту 346 осіб, відпрацьовано 5238
академічних години.
1. Закінчили навчання групи «Обліковці бухгалтерських даних» листопад 2014 у
кількості 10 осіб, «Оператори комп'ютерного набору» лютий 2015 року 10 осіб.
В даний час проводяться заняття в одній групі «Обліковці бухгалтерських
даних» 9 осіб у двох групах «Оператори комп'ютерного набору» 20 осіб.
За 2014 – 2015 навчальний рік реалізовано освітніх послуг на суму 150756,54
грн., здобули освіту 49 осіб, відпрацьовано 3454 академічних години.
В лютому 2015 року у зв'язку з несплатою за 7 місяців роботи були припинені
заняття в групі «Обліковці бухгалтерських даних», після повного погашення
заборгованості заняття відновилися 1 квітня і почалися заняття в нових групах. В
даний час оплати здійснюються своєчасно.
Планується у вересні – жовтні місяці почати заняття в нових групах «Обліковці
бухгалтерських даних» та «Оператори комп'ютерного набору».
2. В грудні 2014 року інститут взяв участь в тендері на право надавати освітні
послуги центрів зайнятості, за всіма напрямами тендер був виграний, але реально
працюють лише кілька напрямків.
Закінчили навчання за 2014 - 2015 навчальний рік групи «Аудитори та
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кваліфіковані бухгалтери» 5 груп в кількості 57 чоловік, «Фахівці підприємці» 10 груп
у кількості 148 осіб, «Економісти» 1 група 8 осіб, «Комп'ютерні технології в офісі» 1
група з 12 осіб, «Основи комп'ютерної грамотності» 9 груп 72 людини.
За 2014 – 2015 навчальний рік реалізовано освітніх послуг на суму 91352,89
грн., здобули освіту 297 осіб, відпрацьовано 1784 академічних години.
3. Згідно з договором з Краматорським відділом освіти за звітний період
проведено 2 групи підвищення кваліфікації вчителів. 25 осіб вчителі предметники та 22
людини за напрямом «Управління навчальним закладом». Ліцензійний обсяг
посвідчень був повністю реалізований за рахунок проведення індивідуальних курсів
підвищення кваліфікації.
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ РОБОТУ ІНСТИТУТУ
З метою формування контингенту абітурієнтів і виконання всіма службами
КЕГІ запланованих контрольних цифр прийому на 2015 навчальний рік за звітний
період була проведена наступна робота:
1. Видано наказ №26 від 13.10.14 р. «Про закріплення профорієнтаторів за
навчальними закладами міста і регіону».
2. Складено план профорієнтаційної роботи на 2014/15 навч. рік.
3. Випускаючими кафедрами складені плани профорієнтаційної роботи зі
школами на 2014/15 навч. р.
4. Профорієнтаторами кафедр протягом навчального року відвідувалися
підшефні школи, були проведені зустрічі з учнями випускних класів, шкільних
кабінетах профорієнтації залишена рекламна інформація про підготовчі курси на
базі інституту, про спеціальності, які можна отримати в інституті.
5. Взяли участь у міському Ярмарку професій, яка проходила 19.11.14 р. в ДК і
Т НКМЗ ( Центр зайнятості, р. Краматорськ).
6. В 1-му семестрі розміщувалася інформація про підготовчі курси,про прийом
студентів з ВНЗ, розташованих у зоні АТО на:
- сайті інституту;
- інтернет - сайті газети «Привіт», «Новини Краматорська»(Краматорськ,
Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка);
- інтернет-сайті «Синдом»(Горлівка, Донецьк);
- у міському транспорті (18 тролейбусів).
У другому семестрі перед початком вступної кампанії рекламні матеріали
були розміщені в міському транспорті (18 тролейбусів і 75 автобусів), а також на
сайті інтернет – газети «Новости Краматорска».
7. Організована робота підготовчих курсів з предметів: історія України,
англійська мова, українська мова, біологія, які працювали протягом усього
навчального року (жовтень - квітень). З математики група не сформована
(математика є профільним предметом для економічних спеціальностей). Кількість
слухачів протягом роботи підготовчих змінювалося, за 7 навчальних місяців в їх
роботі взяло участь близько 40 осіб. Учні з таких шкіл:2,4,5,15,18,22,24, ВПЛ.
Лідирує ЗНШ №24.
8. Проводилися Дні відкритих дверей як на базі інституту, так і виїзні на базі
підшефних шкіл р. Дружківка :
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- 05.02.15 – зустріч з випускниками шкіл р. Дружківка на базі зш №17 (Суровцева
Р. Ф., Масалаб Н.Н., Кондратенко А. В., Литовченко Н.А.);
- 15.03.15 і 22.03.15 на базі інституту проводили пробне тестування з предметів
зовнішнього незалежного оцінювання для учнів шкіл міста та прилеглих міст і
районів. Були присутні 114 осіб. Учасники пробного тестування зустрілися з
завідувачами кафедр, отримали повної інформацію про спеціальностях та специфіку
навчання.
9. Були проведені зустрічі з випускниками МК ДДМА, з директором цього
навчального закладу ( ректор Лантух Ст. Ст., Китова О. А.) – 16.12.14 р.
10. Взяли участь у зустрічі з випускниками шкіл р. Дружківка на базі Палацу
школярів (Суровцева Р. Ф.,ректор Лантух Ст. Ст. – січень 2015 р.).
11. Періодично працівники відділення довузівської підготовки зустрічалися зі
слухачами МАН. На базі КЕГІ проведено засідання установчої сесії МАН (16.10.14,
16.01.15, березень – захист наукових робіт). Кожен слухач отримав інформаційні
матеріали про Вуз та спеціальностях.
12. Щомісяця проводилися зустрічі зі слухачами курсів Центру зайнятості на
базі інституту.
13. Щоденні консультації по телефону.
НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ НА 2015-2016 Н.Р.
1. Всіляко сприяти підвищення рівня якісного складу викладачів інституту
2. Сприяти підвищенню матеріально технічної бази інституту
3. Розпочати підготовку до акредитації та ліцензування ОКР магістрів, у яких
закінчився термін акредитації згідно з новими вимогами.
4. Здійснити аналіз можливостей відкриття коледжу для забезпечення безперервної
освіти.
5. Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.

