
Схвалено конференцією трудового колективу  

Одеського державного університету внутрішніх справ,  

протокол № 1 від 29 вересня 2014 року 

Шановні колеги! 

Впродовж доброї традиції та згідно вимогам чинного законодавства 

сьогодні ми звітуємо перед вами про те, що зроблено за останній рік, що ми усі 

разом здобули, а також про те, що в нашому університетському житті 

залишилося невирішеним, проблемним і, нарешті, про те, які завдання постають 

нагальними на перспективу.  

Організація діяльності всіх підрозділів університету була  спрямована на: 

-зміцнення авторитету  та підвищення престижу університету, 

формування позитивного іміджу; 

-вдосконалення організаційно-управлінської діяльності; 

-вдосконалення навчально-виховного процесу, його практичної 

спрямованості та методичного забезпечення; 

-поглиблення та ефективність наукових досліджень і підготовки 

науково-педагогічних кадрів; 

-забезпечення дисципліни та законності; 

-проведення на належному рівні організаційно-штатних заходів, 

збереження якісного потенціалу працівників, і в першу чергу науково-

педагогічних кадрів, оптимізацію їх навчального навантаження;  

-утвердження системи взаємних партнерських відносин міліції та 

населення; 

-підтримання в підрозділах сприятливого соціально-психологічного 

клімату, належних умов для роботи, навчання, дозвілля та побуту; 

-економічну стабільність і пошук нових форм господарювання; 

-подальший розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури. 

Перш за все, за останній час відбулись суттєві структурні зміни в 

університеті. 



У зв'язку з тим, що територія Кримського півострова внаслідок російської 

окупації вважається тимчасово окупованою територією, функціонування 

Кримського факультету університету стало неможливим. Ми звернулись із 

проханням до МВС України підтримати нашу ініціативу щодо створення 

Херсонського факультету на базі колишнього Херсонського юридичного 

інституту. Керівництво Міністерства нас підтримало і вже 01 жовтня  будуть 

проведені урочисті заходи з нагоди відкриття Херсонського факультету, набір на 

перший курс розпочнеться у 2015-2016 навчальному році. 

Ліквідовано факультет заочного та дистанційного навчання працівників 

ОВС і навчально-науковий інститут права та створено юридичний факультет  

і навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання, до 

складу якого входять факультет заочного навчання цивільних осіб та 

факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС.  

Зупинюся на окремих аспектах діяльності університету.  

Щодо організаційно-управлінської діяльності, то інформую Вас, що 

вона носить системний плановий характер. План основних заходів на 2013/2014 

навчальний рік практично реалізований.  

У минулому навчальному році відбулося 13 засідань Вченої ради, на яких 

було розглянуто більше 30-ти планових та позапланових питань. Затверджено 

6 тем докторських та 21 тему кандидатських дисертаційних досліджень. До 

друку рекомендовано 13 монографій, 1 підручник та 5 посібників.  Присвоєно  

вчені  звання «професор» та «доцент» науковцям університету. 

Членами Вченої ради окрім основних організаційних питань активно 

обговорювалась інформація і приймались рішення стосовно організації 

навчального процесу та методичної роботи в університеті, розвитку науково-

дослідної та видавничої діяльності університету, результатів роботи 

докторантури та ад’юнктури, проблеми кадрового забезпечення та організації 

виховної роботи в університеті, стану і перспектив фінансової діяльності. 

Наразі, у зв’язку зі змінами чинного законодавства, необхідно оновити 

персональний склад Вченої ради університету відповідно до вимог Закону 



України «Про вищу освіту», зокрема, обрати представників з числа науково-

педагогічних та інших працівників вищого навчального закладу, а також 

курсантів, студентів та слухачів університету.  

Сьогодні на засіданні вченої ради також буде розглянуто питання про 

створення Наукової ради університету, основними завданнями якої буде 

розвиток науково-дослідної діяльності університету. Надалі буде розглянуто 

питання про функціонування навчально-методичної ради університету.  

Що стосується роботи ректорату, то на 30 засіданнях було розглянуто 

понад 100 питань за основними напрямами діяльності університету. Прийняті 

управлінські рішення сприяли подальшому розвитку університету і покликані 

забезпечити його в перспективі.  

Щодо виконавської дисципліни, то протягом  навчального року до 

університету надійшло 175 контрольних документів з вищестоящих органів, 

понад 2,5 тисячі  звернень, у тому числі 160 – від громадян. Усі вони 

розглянуті у встановлені законодавством терміни з направленням  відповідей 

заявникам. На належному рівні проведені заходи з дотримання технічного 

захисту інформації. 

На особистому прийому керівники прийняли понад 500 осіб, що 

свідчить про нашу відкритість і доступність. 

Інформую делегатів конференції про те, що в університеті у повному 

обсязі проведено комплекс заходів з підготовки до нового навчального року і 

ми успішно його розпочали. На належному рівні проведені урочистості з 

нагоди Дня знань, 27 вересня відбулись урочистості присвячені прийняттю 

першокурсниками Присяги працівника органів внутрішніх справ України. 

Хочу зазначити, в цьому році державне замовлення на підготовку фахівців 

за денною формою навчання виконано в повному обсязі як за денною, так і 

заочною формами навчання. Загалом, за результатами вступної кампанії на 

денну форму навчання за державним замовленням зараховано 371 особу. На 

заочну форму навчання за державним замовленням зараховано 200 осіб. 



У той же час, незважаючи на неодноразову критику та постійні 

запевнення керівництва юридичного факультету та факультету заочного 

навчання цивільних осіб не виконано планові показники набору на навчання за 

рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

Зокрема, по юридичному факультету за всіма видами підготовки 

зараховано лише 184 студенти, при плановому наборі 265, виконання – 80 %.  

Зважаючи на зміни, які очікуються в умовах прийому до вищих 

навчальних закладів України, пов’язані з прийняттям нового Закону 

України «Про вищу освіту», професійно-орієнтаційній роботі у подальшому 

буде приділено якнайбільше уваги. 

Організація навчального процесу і його належне методичне 

забезпечення залишається основним напрямом нашої діяльності. 

Важливим показником якості підготовки фахівців є абсолютна успішність 

та якість навчання. 

У 2013/2014 н.р. абсолютна успішність на денній формі навчання 

юридичного факультету складає 96,2%, якість успішності - 67,85%, середній 

бал – 3,9. 

Відносно факультетів підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної міліції, транспортної міліції, слідства та міліції громадської 

безпеки, то абсолютна успішність складає – 99,72 %, якість успішності - 

77,66%, середній бал – 4,12. 

Хочу зазначити, що якість знань має пряму залежність від рівня  

підготовки науково-педагогічних працівників та їх ставлення до роботи. З 

огляду на це вимогливість до науково-педагогічних працівників, контроль за 

якістю викладання та об’єктивністю оцінювання знань будуть 

посилюватись. З цією метою буде запропоновано запровадження рейтингової 

системи оцінювання  діяльності науково-педагогічних працівників. 

Також  проблема взаємодії між факультетами та кафедрами буде 

вирішена кадровими змінами, на посаду заступника начальника факультету 

будуть призначатися працівники, які мають досвід науково-педагогічної 



роботи, згідно функціональних обов'язків вони будуть відповідати за 

навчально-методичну діяльність на факультетах. 

Протягом 2013-2014 навчального року здійснювалося ліцензування 

підготовки за такими ОКР та напрямами: з підвищення кваліфікації фахівців 

(працівників органів внутрішніх справ), з підготовки фахівців ОКР «магістр» за 

спеціальністю 8.03040201 «Правоохоронна діяльність» та акредитовано 

спеціальність провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти: підготовки фахівців ОКР «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму 

підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність». 

Основними завданнями подальшого вдосконалення організації 

навчального процесу та його методичного забезпечення, роботи кафедр є : 

- підготовка до проходження у наступному році ліцензування за всіма 

напрямами підготовки фахівців. Для цього потрібно працювати над відповідністю 

наших показників до чинних критеріїв оцінювання та організаційними моментами 

цього важливого для університету питання, особливо документальним 

підтвердженням кожного показника. 

- постійний щоденний системний контроль за навчально-виховним 

процесом, якістю проведення занять, отриманням знань, набуттям умінь і 

практичних навичок (зрізи знань, ректорський контроль);  

- покращання успішності та дотримання дисципліни, зведення до 

мінімуму відволікання слухачів і курсантів від занять і самопідготовки, 

налагодження системи своєчасного відпрацювання пропущених занять та 

незадовільних оцінок; 

- поглиблення практичної спрямованості навчального процесу, активізація 

роботи кафедр на громадських засадах, залучення фахівців-практиків до 

проведення практичних занять. 

Науково-дослідна діяльність була і залишається стратегічним напрямом 

розвитку університету. В цьому році успішно зареєстрована нова 

загальноуніверситетська тема НДР – «Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування ОВС в умовах розгортання демократичних процесів у державі» 



- номер держреєстрації 0114U004015; 

Журналу «Південноукраїнський правничий часопис» підтверджено 

статус фахового видання та включено до Переліку наукових фахових видань 

України з юридичних наук. 

Також позитивним результатом є відкриття спеціалізованої вченої ради 

СРД 41.722.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертацій із грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 - 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 

– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність та 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони 

правопорядку (юридичні науки). В вересні пройшли успішний захист 4 

кандидатські дослідження. До кінця року заплановано проведення захисту 4 

дисертаційних досліджень у спеціалізованої вченої ради СРД 41.722.01 за 

спеціальністю 19.00.06 — юридична психологія (юридичні та психологічні 

науки). 

Підготовлені документи для відкриття аспірантури за спеціальністю 

12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право. 

На даний час в докторантурі та ад’юнктурі університету навчається 53 

особи, у тому числі 2 докторанти та 17 ад’юнктів за державним замовленням, з 

них на денній формі – 5; на заочній – 12. За кошти фізичних та юридичних осіб 

навчається 34 особи, з них на денній формі – 8, та 24 на заочній. За звітній 

навчальний рік низка співробітників університету пройшли успішний 

публічний захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора та кандидата наук: Ноздрін Дмитро Олександрович, Пишна Алла 

Георгіївна, Антоненко Олександр Олександрович. 

За звітній період навчального року заплановані наукові та науково-

практичні заходи виконано в повному обсязі, деякі заходи виконані 

позапланово. Так, на протязі першого семестру 2013-2014 н.р. в університеті 



було проведено було проведено 7 конференцій: міжнародного, всеукраїнського 

та одна регіонального рівня, за результатами роботи конференцій опубліковано 

збірники тез. Також протягом звітного періоду було проведено 6 круглих столів та 3 

наукових семінари. 

Редакційно-видавнича діяльність університету виконувалась відповідно до 

річного Плану редакційно-видавничої діяльності ОДУВС, який складено з 

урахуванням заявок-пропозицій кафедр та науково-дослідної лабораторії з 

проблемних питань транспортної безпеки. Протягом звітного періоду науково-

педагогічним складом університету було підготовлено 17 монографій, 3 підручника, 

27 посібників, 32 навчально-методичних матеріалів, 192 наукові статті та 410 тез 

наукових доповідей. Серед вищезазначеного, є видання, якому надано гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки»: Андрусенко С.В., Бандурка О.М., 

Рябченко М.С. та ін. «Протидія злочинам у сфері земельних відносин». 

На замовлення Департаменту карного розшуку МВС України, ГУМВС 

України в Одеській області та УМВС України на Одеській залізниці науково-

дослідною лабораторією з проблемних питань транспортної безпеки університету 

виконана підготовка та супроводження серійного виробництва телевізійного 

прицілу «Мигдаль», виготовлено лабораторний зразок пристрою 

відеоспостереження «Перископ», лабораторний зразок вузла радіолінії (пристрій 

аудіовізуального спостереження з активним захистом, шифр «Панорама»). 

Одним із важливих напрямів науково-дослідної роботи в університеті є 

організація такої діяльності серед курсантів та студентів. В університеті діють 20 

наукових курсантсько-студентських гуртків, які функціонують на 19 кафедрах. 

За звітний період 2013-2014 н.р. члени наукових гуртків активно брали участь у 

наукових заходах (конференціях, семінарах, круглих столах та ін.), які 

проводились як на базі нашого університету так і навчальними закладами, 

підпорядкованими МВС України та МОН: 154 курсанти та студенти 

університету взяли участь у 38-ми міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та 

інших наукових заходах, взагалі ними було підготовлено 272 тези наукових 



доповідей. За плідну працю вони отримали сертифікати участі у конференціях 

та семінарах, цінні подарунки у вигляді наукових матеріалів та листи подяки за 

сумлінне ставлення до навчання та активну участь у громадському житті 

університету. 

За результатами відбору кандидатур щодо призначення стипендій, 

наказами МВС України курсантам Одеського університету внутрішніх справ 

Мусаєвій С.С. та Примачук Я.В. призначено академічну стипендію Президента 

України та іменну стипендію Верховної Ради України. 

Ще одним досягненням молодих науковців ОДУВС є перемога студентів 

4 курсу денного відділення юридичного факультету Семко К. та Асаулова О. у 

І Турнірі з класичних судових дебатів «Ultimo ratio», що проходив 15 лютого 

2014 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». В 

підтвердження того студенти отримали грамоти й кубок за І місце. 

У 2013 році за результатами конкурсу університету було присуджено 3-є 

призове місце за розробку телевізійного прицілу «Мигдаль» за номінацією 

«Патенти» (патент України ? 74933 на корисну модель «Пристрій 

аудіовізуального спостереження з активним захистом», автори роботи: 

Волощук А.М., Ульянов О.І., Квітка Л.А.). 

Кращі наукові роботи були надіслані у Національну академію внутрішніх 

справ для участі у 2-му турі конкурсу серед ВНЗ МВС України (згідно наказу 

МВС України від 20.03.2014 ? 229 «Про оголошення у 2014 році конкурсу 

наукових робіт курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів 

МВС»), за підсумками якого курсанти університету посіли 3-ті призові місця в 

номінаціях: «адміністративно-правовій» (Примачук Я.В.) та «цивільно-правовій» 

(Чефарлічев П.Д.). 

Основними напрямами розвитку наукової діяльності є: 

створення міжкафедральних творчих колективів для проведення 

актуальних наукових досліджень з проблем практичної діяльності органів 

внутрішніх справ та розширити практику укладання угод про співпрацю між 

однопрофільними кафедрами інших ВНЗ; 



вжиття заходів щодо підвищення якості підготовки науково-педагогічних 

кадрів, вимогливості до наукових керівників і їх персональної відповідальності 

за якість наукового керівництва.  

покращення роботи щодо більш активного залучення курсантів та 

студентів разом з науково-педагогічним складом кафедр у наукових заходах 

університету та інших ВНЗ (проведення конференцій, участь у конкурсах, 

олімпіадах). 

Робота з кадрами.  

Навчально-виховний процес забезпечують 20 кафедр, на яких працюють 

25 докторів наук і професорів та 103 кандидати наук і доценти.  

У зв'язку з ситуацією, яка склалась в державі до університету переведені з 

Донецького юридичного інституту МВС України та Луганського державного 

університету внутрішніх справ курсанти і працівники. Я вважаю, що ми 

повинні ставиться до наших колег з відповідною повагою, намагатися 

створювати їм належні умови, тим більш, що за їх рахунок, ми зміцнюємо 

науковий потенціал окремих кафедр науково-педагогічними працівниками з 

науковим ступенем та вченими званнями. 

Стосовно підвищення кваліфікації наших працівників, хочу зазначити, що 

сьогодні наші колеги, а саме доцент кафедри тактико-спеціальної та вогневої 

підготовки Ніколаєв Олександр Трифонович, начальник кафедри оперативно-

розшукової діяльності Албул Сергій Володимирович, начальник кафедри 

адміністративної діяльності та економічної діяльності Шелехов Артем 

Олексійович, начальник кафедри спеціальної та фізичної підготовки Домніцак 

Володимир Володимирович, начальник відділення Бардова Майя Автандилівна у 

числі добровольців знаходяться у відрядженні в зоні проведення 

антитерористичної операції для вивчення та подальшого впровадження в 

навчальний процес практичного досвіду. 

У вересні поточного року (на виконання доручень МВС) були проведені 

практичні стрільби на військовому стрільбищі в с. Августівка, та в тирі 

університету. Також були прийнятті заліки з фізичної підготовки.   



Як недолік слід відмітити, що деякі працівники мають ще недостатні 

теоретичні знання з технічних характеристик вогнепальної зброї та 

мають недостатню підготовку у бігових дистанціях.  

За результатами реального оцінювання можливостей кожного будуть 

проведені додаткові заняття з працівниками та курсантами, які показали 

недостатні результати.  

Я вважаю, що потрібно переглянути ставлення до цього вкрай 

важливого напряму роботи і зробити все задля його покращення.  

Стан дисципліни серед особового складу постійно аналізується та 

узагальнюється відділом кадрового забезпечення, за результатами чого 

щоквартально надсилається інформація до Департаменту кадрового забезпечення 

МВС. Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед працівників і курсантів 

університету щодо неухильного дотримання дисципліни та законності, вимог Присяги 

працівника органів внутрішніх справ, Дисциплінарного статуту ОВС та Правил 

поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів 

внутрішніх справ. Так, у період за звітній період до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 17 осіб, із них постійного складу – 9, перемінного – 8. По кожному 

порушенню проводилось службове розслідування. 

В цьому році було проведено позапланову ревізію окремих питань 

фінансово-господарської діяльності університету Державною фінансовою 

інспекцією в Одеській області, за результатами якої відкриті кримінальні 

провадження. Зараз досудове розслідування перебуває в активній фазі.  

Але незважаючи на це, кілька днів тому було виявлено крадіжку, 

працівники їдальні намагались вивезти продукти, які були призначені для 

харчування курсантів, ця подія внесена до державного реєстру досудових 

розслідувань, проводяться відповідні заходи. Наразі ми проводимо службове 

розслідування, за результатами якого будуть прийняти принципові рішення. 

Міжнародна діяльність. 
Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів державної 

політики України та невід’ємною частиною діяльності університету. 



Протягом 2013 року університет працював з Представництвом Фонду 

Ганса Зайделя в Україні, провідні фахівці Університету приймали участь у 

міжнародних науково-практичних заходах, які проводились під егідою Фонду в 

різних Європейських країнах, але у зв’язку з політичною ситуацією, яка 

склалася в державі, прийнято рішення тимчасово припинити проведення 

спільних заходів в рамках підписаних між МВС України та Державним МВС 

Баварії протоколу про співпрацю.  

На сьогодні проводиться робота по встановленню співпраці з 

Європейським поліцейським коледжем (CEPOL), підготовлено та 

направлено на погодження до МВС угода про співпрацю. 

З 27 по 31 жовтня за ініціативою CEPOLа в рамках здійснення 

Європейської програми обміну поліцейськими на базі університету 

заплановано проведення семінарів на тему “Удосконалення протидії 

відмиванню грошей та фінансування тероризму: методи фінансових 

розслідувань”, заняття будуть проводити експерти Європейського 

Союзу з Естонії, Литви та Латвії.   

Інформаційно-технічне забезпечення. 

В  університеті використовується 265 комп'ютерів, 14 ноутбуків,                 

14 мультимедійних комплектів (ноутбук, екран, проектор) та сервера. З метою 

створення сприятливих умов для розвитку освіти і науки, впровадження 

інформаційних та комунікаційних технологій, підготовки кваліфікованих фахівців, у 

ВНЗ обладнано 11 комп’ютерних класів. Студенти та курсанти під час самостійної 

підготовки, написання наукових робіт, індивідуальних занять, консультацій та 

приймаючи участь в наукових гуртках, використовують як комп'ютерну техніку 

кафедр, так і власну з підключенням до Інтернету. 

П'ять лекційних залів забезпечено сучасним стаціонарним 

мультимедійним обладнанням, а також використовується дев'ять переносних 

мультимедійних комплектів. Для напрацювання практичних навичок зі стрільби 

використовується мультимедійний тир. 

Вся комп’ютерна техніка кафедр та факультетів забезпечена підключенням до 



мережі Інтернет за допомогою комутаторів. На початку навчального року було 

створено внутрішній портал. Особливість його роботи в тому, що доступ до нього 

здійснюється тільки в локальній мережі навчальних корпусів університету. Це дає 

змогу поширювати інформацію тільки між співробітниками та обмежити доступ від 

зовнішніх користувачів Інтернету. 

Але не належному рівні здійснюється організаційне супроводження цього 

напряму. 

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічне 

забезпечення:За 8 місяців 2014 року  всі кошти, які надійшли  асигнуваннями з 

загального фонду від МВС України в сумі 15 443,1 тис. грн. використані в 

повному обсязі.   

 При цьому із них спрямовано: 

 84,1 % - на оплату праці з нарахуваннями, 

  5,7 % - оплату за енергоносії та комунальні послуги, 

  9,4 % - харчування. 

Із загальної суми видатків на оплату праці, 531,1 тис. грн. витрачено на 

виплату одноразової грошової допомоги при звільненні атестованих 

співробітників університету.  

Щодо спеціального фонду бюджету, то кошторисом університету на 

2014 рік  затверджено надходжень у сумі 19 628,4 тис. грн. Надходження 

спеціального фонду з урахуванням залишку на 1 січня 2014 року склали 

19 883,2 тис. грн. таким чином за 8 місяців п.р. план надходжень вже виконано, 

видатки склали 11 545,9 тис. грн. 

При цьому із них спрямовано: 

 88,1 % - на оплату праці з нарахуваннями, 

  2,5 % - оплату за енергоносії та комунальні послуги, 

  0,6 % - видатки на відрядження, 

  4,1 % - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, 

  4,4 % - оплату послуг. 
Доводжу до Вашого відома, що не фінансуються та не затверджені 



кошторисом МВС України  витрати, зокрема на: 

- придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, 

ноутбуків, побутової техніки;  

- капітальні ремонти приміщень. 

Пріоритетними напрямами роботи можливо  вважати: 

- суворе дотримання фінансової дисципліни; 

- пошук нових ефективних шляхів господарювання; 

- подальший розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури. 

Підводячи підсумки, хочу зазначити, що одним із важливих напрямів 

діяльності вищих навчальних закладів є імплементація нового Закону України 

“Про вищу освіту”, який, як наголосив Міністр освіти і науки Сергій Квіт, має 

стати інструментом підвищення якості української освіти. Керівництвом 

Міністерства звернено увагу на три етапи впровадження реформи. Перший – це 

доопрацювання законодавчої бази, без якої неможливо прийти до нових 

стандартів, вже з вересня 2015 року розпочне роботу Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти, а вищі навчальні заклади України перейдуть 

на максимальне навантаження викладачів у 600 годин (замість 900). Це означає, 

що навчальні програми будуть змінені у відповідності до нових освітніх 

стандартів. Також, за новим законом, студентам надається право обирати зміст 

освіти – до 25%, що посилить конкуренцію між викладачами. Ще один етап - 

третій, з якого розпочнеться додаткове можливе фінансування деяких положень 

Закону з 1 січня 2016 року. 

Шановні делегати! Я зупинився на основних досягнутих здобутках і 

окреслив завдання  колективу на 2014/2015 навчальний рік. Впевнений, що їх 

реалізація сприятиме подальшому зміцненню авторитету, зростанню 

іміджу  та підвищенню престижу університету, підвищенню якості 

підготовки фахівців та проведенню наукових досліджень.  

Запевняю Вас, що я і в подальшому буду робити все можливе для 

розвитку університету, покращання умов праці та навчання учасників 

навчально-виховного процесу, їх соціального захисту. Хочу бачити аналогічну 



відданість справі від кожного члена колективу. Запрошую делегатів 

конференції до обговорення піднятих питань, конструктивної критики, 

внесення  пропозицій щодо подальшого вдосконалення роботи трудового 

колективу університету.  

Ректор університету О.Є. Користін 


