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ВСТУП 

 

Шановні колеги! 

 Щиро вітаю Вас з новим 2018/2019 навчальним роком! Бажаю Вам 

міцного здоров’я, творчих успіхів, злагоди та благополуччя! 

 

Протягом 2017-2018 навчального року тривала робота Університету з 
реалізації основних положень Закону України «Про вищу освіту». Діяльність 
Університету була зосереджена на вдосконаленні університетського 

менеджменту шляхом розвитку та сертифікації системи менеджменту якості, 
підвищення якості освітнього процесу, ефективності його інформатизації, 
розвитку наукової та інноваційної діяльності, інтернаціоналізації освіти і 
науки, зміцнення матеріально-технічної бази Університету.   

 

1. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2018 

 

Прийом до Університету у 2018 році здійснювався згідно з Умовами 

прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році та Правил 

прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2018 році. 
Для ДонНУЕТ, як переміщеного закладу вищої освіти, було 

встановлено фіксований обсяг державного замовлення на підготовку фахівців 

з вищою освітою (закриту пропозицію). 

Обсяг державного замовлення для ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського у 2018 році, затверджений Міністерством освіти і науки 

України, склав:  

− за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

(ПЗСО) на денну форму навчання – 75 місць; 
− за ступенем бакалавра на основі ПЗСО на заочну форму навчання – 5 

місць; 

− за ступенем бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на денну 

форму навчання – 55 місць; 

− за ступенем бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 
заочну форму навчання – 10 місць; 

− за ступенем магістра на денну форму навчання – 105 місць; 

− за ступенем магістра на заочну форму навчання – 3 місця.  

На слайдах 1-4 представлено інформацію про стан подання заяв на 
участь у конкурсі для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО. 

Порівняно із 2017 р. кількість поданих заяв на денну форму навчання 

зменшилася на 47,7% та на 37,6%  –  на заочну форму. 

Таке зниження кількості вступників на основі ПЗСО, перш за все, 
пояснюється рекордно низькою кількістю випускників закладів середньої 
освіти в 2018 році.  



Слід також зауважити, що кількість місць державного замовлення за 
закритою пропозицією для ДонНУЕТ була меншою, ніж у 2017 році: 75 місць 
для вступу на основі ПЗСО у поточному році проти 128 місць у минулому 

році. 
 Як і минулого, цього року до приймальної комісії Університету було 

подано понад 95% заяв від вступників із м. Кривий Ріг, його передмість та 
наближених міст Дніпропетровської області.  

Таким чином, ситуація з набором за всіма спеціальностями є 
традиційно складною та потребує особливої уваги щодо профорієнтаційної 
та агітаційної роботи. 

У цьому році відбувся прийом заяв до Навчально-наукового інституту 

бізнесу та гостинності (м. Маріуполь) Слайди 2, 4.  

Результати зарахування до Університету у 2018 році за ступенем 

бакалавра на основі ПЗСО представлено на Слайдах 5, 6. 
Як бачимо з наведених даних, на перший курс денної форми навчання 

зараховано 78 осіб, у т.ч. 24 особи – за контрактом. У порівнянні із 
попереднім роком кількість зарахованих зменшилася в 1,7 рази, або на 55 

осіб. 

На заочну форму навчання зараховано 12 осіб, в т.ч. 9 осіб – за 
контрактом. У порівнянні із попереднім роком кількість зарахованих 

зменшилася в 1,3 рази, або на 4 особи. 

На слайдах 7 та 8 представлено інформацію про стан подання заяв на 
участь у конкурсі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста. 
Результати прийому за скороченою програмою підготовки 

представлено на слайді 9. 

Так, на ступінь бакалавра за скороченою формою підготовки цього 

року зараховано за денною формою навчання 33 особи, в т.ч. 2 особи – за 
контрактом; за заочною – 165 осіб, в т.ч. 160 осіб за контрактом. Кількість 
зарахованих у м. Маріуполі склала 99 осіб, у м. Краматорську – 37 осіб. У 

цілому кількість вступників, зарахованих для здобуття ступеня бакалавра на 
базі ОКР «молодший спеціаліст», у порівнянні із 2017 роком зменшилася в 

1,4 рази, або на 81 особу. 

Таким чином, загалом для здобуття ОС бакалавра до Університету на 
денну форму навчання зараховано 111 осіб, на заочну форму навчання – 177 

осіб. 

На слайді 10 представлено результати набору до Університету в 2018 

р. за ступенем магістра.  
Так, на денну форму навчання за освітнім ступенем магістра 

зараховано 104 особи (у т.ч. 11 осіб для навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб), що в 1,3 рази, або на 24 особи, більше ніж у 2017 році.  

На заочну форму навчання зараховано 88 осіб, у т.ч. 63 особи з 
м. Маріуполь та 5 осіб з м. Краматорська, що на 24 особи менше ніж в 2017 

році. Для здобуття ОС магістр за кошти фізичних та юридичних осіб 

зараховано 87 вступників. 



У порівнянні із 2017 роком загальна кількість осіб, зарахованих за 
ступенем магістра, майже не змінилася. При цьому не змінився й відсоток 

вступників на рівень магістратури до  Університету з інших закладів вищої 
освіти, який залишається в межах 30%. 

Таким чином, у 2018 році загальна кількість зарахованих на навчання 

до ДонНУЕТ за всіма рівнями та формами навчання складає 480 осіб, що на 
151 особу менше, ніж у 2017 році. 

 

Висновки і пропозиції: 
1. За результатами Вступної кампанії-2018 необхідно констатувати, що 

однією з найважливіших проблем досі залишається необізнаність абітурієнтів 

щодо алгоритму та особливостей проведення «широкого конкурсу» та 

використання у заявах критерію пріоритетності. Тому в агітаційній роботі 
слід особливу увагу приділити інформаційно-роз'яснювальній діяльності 
щодо особливостей умов вступу до закладів вищої освіти України. 

2. Електронна форма подання заяв вступників для участі в конкурсі без 
необхідності відвідування закладу освіти зобов’язує Університет до активної 
профорієнтаційної та агітаційної роботи протягом  всього року. Слід 

звернути увагу на доведення до вступників, їх батьків, місцевого населення 

інформації про Університет, його переваги, перелік спеціальностей, умови 

вступу та навчання різними способами: через зовнішню та внутрішню 

рекламу; шляхом регулярного представлення в засобах масової інформації, 
на веб-ресурсах, у соціальних мережах; участю в культурно-масових заходах 

різного рівня (районного, міського тощо) . 

3. Слід звернути увагу на впровадження МОН України у 2018 році 
переліку обов’язкових конкурсних предметів для вступу на навчання ОС 

бакалавра на основі ПЗСО. Так, для інженерно-технічних спеціальностей до 

переліку таких предметів були включені хімія, фізика, біологія. Тому 

доцільним є своєчасне інформування абітурієнтів про перелік конкурсних 

предметів для вступної кампанії 2018 року та організація при Університеті 
підготовчих курсів для більш якісної підготовки абітурієнтів до тестування з 
означених предметів. 

4. У зв’язку з упровадженням з поточного року ЗНО з іноземної мови 

для вступу на навчання для здобуття ОС магістра доцільно також вчасно 

проводити інформаційцно-роз’яснювальну роботу серед випускників 

бакалавріату та організувати для них курси для цільової підготовки до 

зовнішнього тестування. 

5. Одним із шляхів додаткового залучення вступників може бути 

проведення Університетом олімпіад за спеціальностями із нарахуванням 

додаткових балів за умови вступу до Університету. Тому потрібно 

активізувати роботу із залучення школярів до участі в таких заходах. 

6. Особливу увагу слід приділити проведенню агітаційної роботи щодо 

набору на заочну форму навчання, у тому числі на основі ОКР «молодший 

спеціаліст». Для забезпечення набору на заочну форму навчання зі 
скороченим терміном підготовки особливу увагу варто приділити 



профорієнтаційній роботі серед випускників закладів освіти І-ІІ рівнів 

акредитації міста та регіону. Директорам коледжів ДонНУЕТ також 

необхідно посилити агітаційну роботу серед своїх студентів-випускників 

щодо вступу до Університету за скороченою програмою підготовки. 

7. Слід активізувати агітаційну роботу серед випускників бакалавріату 

інших закладів вищої освіти з метою їх прийому на завершальний цикл 

навчання за ступенем магістра до ДонНУЕТ. 

8. Враховуючи, що у 2017 році Навчально-науковий інститут бізнесу та 
гостинності (ННІБГ) ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, який 

знаходиться у м. Маріуполі, отримав ліцензію на підготовку бакалаврів на 
основі ПЗСО за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» та «Готельно-ресторанна справа», а цього року були виділені 
місця для навчання за державним замовленням та було здійснено перший 

набір студентів, потрібно особливу увагу звернути на інформування молоді 
Донецької області про можливість вступу до ДонНУЕТ на денну та заочну 

форму навчання в м. Маріуполь, у тому числі через освітній центр Донбас-
Україна, який був відкритий при ННІБГ цього року. 

 

 

Аналіз агітаційної роботи  

 

Діяльність із залучення до вступу в Університет абітурієнтів носить 

систематичний характер і проводиться протягом усього навчального року, 

супроводжується пошуком нових методів і сценаріїв профорієнтаційної 
роботи. Організація профорієнтаційної роботи в Університеті здійснюється 

відповідно до стандарту Університету “Професійна орієнтація” СТУ 

ДонНУЕТ 02.02 - 11 – 2017. 

Комплексний план профорієнтаційної роботи в Університеті на 2017-

2018 н.р. передбачав такі основні напрями роботи: 

1. Проведення презентацій Університету на 
батьківських зборах та перед учнями в ЗОШ та ВНЗ І-ІІ ступенів акредитації. 

2. Проведення занять, виїзних міні-лекцій з учнями в 

ЗОШ та ВНЗ І-ІІ ступенів акредитації, участь у конкурсах та конференціях як 

членів журі. 
3. Організація проведення осіннього тижня знань в 

Університеті. 
4. Організація та проведення олімпіад в Університеті 

із залученням учнів ЗОШ. 

5. Організація та проведення тематичних заходів із 
залученням школярів, представників державних органів влади, підприємств, 

громадських та міжнародних організацій з висвітленням у ЗМІ. 
6. Участь в проектах інших навчальних закладів, 

установ, організацій, підприємств з метою популяризації Університету. 

З метою ефективної реалізації плану заходів в Університеті було 

створено  агітаційні групи,за якими було закріплено конкретні ЗОШ та ВНЗ 



І-ІІ ступенів акредитації м. Кривого Рогу та Криворізького району, 

розроблено та виготовлено інформаційно-рекламну продукцію, постійно 

здійснюється інформаційна підтримка розділу «Вступнику» на сайті 
ДонНУЕТ.  

Протягом 2017 – 2018 рр. здійснено такі заходи: 

1. Проведення презентацій Університету на батьківських зборах та 

перед учнями в ЗОШ та ЗВО І-ІІ ступенів акредитації. 
1.1. Протягом року співробітниками Університету було відвідано 64 

освітні заклади м. Кривого Рогу з презентацією спеціальностей ДонНУЕТ. З 

вересня 2017 р. співробітниками Університету проводиться систематична 
робота з батьками школярів 10-11 класів шляхом відвідування батьківських 

зборів та презентації спеціальностей Університету. Індивідуальна робота з 
батьками дозволяє отримати інформацію щодо очікувань та вимог 
абітурієнтів до закладів вищої освіти при виборі подальшого напряму 

навчання та оптимізувати профорієнтаційну роботу. 

1.2. Представниками кафедр були відвідані Український політехнічний 

технікум, Криворізький коледж НАУ, Політехнічний коледж КНУ, 

Автотранспортний коледж КНУ, Криворізький технікум НМетАУ, 

Криворізький будівельний коледж, Коксохімічний технікум НМетАУ.  

2. Проведення занять, виїзних міні-лекцій з учнями в ЗОШ та ЗВО 

І-ІІ ступенів акредитації, участь у конкурсах та конференціях як членів 

журі. 
2.1. Доцентом кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування Карабазою І.А. було здійснено відвідування КЗОШ №69 з 
виїзною міні-лекцією «Вплив реклами на свідомість споживачів» 

(19.10.2017 р.). 

2.2. Проведено презентацію спеціальностей Університету в 

Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі, у якій 

взяли участь представники різних спеціальностей Університету: Карабаза 
І.А., Горяйнова Ю.А., Шаповалова І.В., Роєва О.С., Нєізвєстна О.В. 

(06.12.2017 р.). 

2.3. Викладачі Університету взяли участь у роботі Регіональної 
конференції студентських дослідницько-пошукових робіт «Пріоритети 

регіонального соціально-економічного розвитку» на базі Індустріального 

технікуму, було проведено профорієнтацію серед студентів технікумів 

Криворіжжя. Членами журі від ДонНУЕТ стали Шаповалова І.В., 

Омельченко О.В. (07.12.2017 р.) 

2.4. Доцент кафедри економіки Трохимчук В.В. взяла участь як член 

журі в Економічному турнірі: «Економічна грамотність – шлях до успіху», 

який був проведений на базі Індустріального технікуму серед технікумів 

економічного спрямування (09.02.2018 р.). 

2.5. Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Нєізвєстна О.В. взяла участь як член журі у Економічному турнірі серед 

школярів, який був проведений на базі спеціалізованої школи №9, переможці 



турніру були нагороджені спеціальними сертифікатами на знижку на оплату 

навчання у ДонНУЕТ (12.02.2017 р.). 

2.6. Організовано роботу SpeakingClub – клубу вивчення розмовної 
англійської мови – для студентів Університету, учнів ЗОШ та студентів ЗВО  

І-ІІ ступенів акредитації за спеціальностями Університету. 

3. Організація проведення осіннього тижня знань в Університеті 
Проведення осіннього тижня знань в Університеті охоплювало такі 

заходи:  

- 23.10.2017 р. викладачами кафедри маркетингу, менеджменту та 
публічного адміністрування  Приймак Н.С., Булгаковою О.В., Карабазою 

І.А., Ястремською Н.М., Данкеєвою О.М. проведено фестиваль реклами 

Adfast –  у заході, окрім студентів Університету, взяли участь 5 учнів 11-х 

класів з ЗОШ№60, 5 учнів 11-х класів ЗОШ№128, 4 учні 11-х класів з 
ЗОШ№70; 

- 24.10.2017 р. викладачами кафедри економіки Волошиною С.В., 

Скубіліною А.О., Калиніченко Д.О. організовано економічні читання 

“Сучасні проблеми  людства очима нобелівських лауреатів з економіки». На 
заході були присутні: 10 учнів 10-х -11-х класів з ЗОШ № 15, 10 учнів 10-х -

11-х класів ЗОШ№103, 10 учнів 10-х -11-х класів з ЗОШ№4, 10 учнів 10-х -

11-х класів Криворізької гімназії № 95; 

- 25.10.2017 р. викладачами кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи проведено майстер-клас 
ознайомлення з особливостями готельно-ресторанної справи – у заході взяли 

участь 12 учнів 10-х класів  ЗОШ № 81; 

- 26.10.2017 р. викладачами кафедри гуманітарних та правових  

дисциплін Шульженко І.В., Власенко Ю.К. організовано для студентів та 
абітурієнтів фестиваль документального фільму про права  людини. 

4. Організація та проведення олімпіад в Університеті із залученням 

учнів ЗОШ 

З метою стимулювання вступу до Університету на спеціальності 
«Галузеве машинобудування», «Енергетичне машинобудування», «Харчові 
технології» запроваджено програму проведення Всеукраїнських олімпіад у 

ДонНУЕТ з таких навчальних предметів, як українська мова та література, 
математика, іноземна мова, хімія, фізика (за результатами олімпіади 

додаються додаткові бали (20 балів до конкурсного бала)). 
5. Організація та проведення тематичних заходів із залученням 

представників шкіл  

5.1. Кафедрою іноземної філології та перекладу проведено 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Іноземні мови ХХІ 
століття: професійні комунікації та діалог культур» із залученням школярів 

та шкільних вчителів та публікацією збірника наукових тез. У науковій 

конференції взяли участь школярі та вчителі ЗОШ № 8, Криворізька 
спеціалізована школа №107 з поглибленим вивченням англійської мови, 

Криворізька загальноосвітня школа №4 та Центрально-Міська гімназія 

Кривого Рогу. 



5.2. Проведення кафедрою іноземної філології та перекладу Тижня 

англійської мови та Дня європейських мов, які, за відгуками учасників, стали 

очікуваними заходами серед ЗОШ м. Кривого Рогу, стало вже традиційним. 

Заходи відвідало 65 школярів. 

5.3. З метою організації роботи Платформи «PureGenius» для школярів 

загальноосвітніх закладів міста 20.04.2018 р. проведено Конкурс наукових 

робіт за такими секціями: актуальні питання економіки, фінансів, 

менеджменту та маркетингу; проблеми сучасної підприємницької діяльності 
в Україні; гуманітарні проблеми сучасності; фізика і екологія; хімія: 

майбутнє та перспективи; іноземні мови. Інформаційний лист про конкурс 
наукових робіт надіслано до 40 шкіл міста. До Дня науки долучилися 

вихованці Криворізької Центрально-Міської гімназії, Криворізького 

Покровського ліцею, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85, 

Криворізької спеціалізованої школи №9 з поглибленим вивченням 

економіки, права та іноземних мов, 95-ої гімназії, Криворізької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 з поглибленим 

вивченням німецької мови, Криворізького державного комерційно-

економічного технікуму (КДКЕТ). 

6. Участь у проектах інших навчальних закладів, установ, 

організацій, підприємств з метою популяризації Університету 

6.1. Викладачами кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування Булгаковою О.В. та кафедри математики Копайгорою О.К. 

здійснено профорієнтацію на міському конкурсі музикальних талантів для 

дітей старшого шкільного віку в міському театрі імені Т.Г. Шевченка 
(04.11.2017 р.). 

6.2. Викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування Карабаза І.А. та Шаповалова І.В. взяли участь у круглому 

столі «Вибір професій» на базі КЗОШ №85, на який було запрошено усі 
заклади вищої освіти м.Кривого Рогу (03.11.2017 р.). 

Напрямами подальшого розвитку профорієнтаційної діяльності 
Університету, які необхідно реалізувати протягом наступного навчального 

року є: 
-  розроблення кожною кафедрою відкритих лекцій з актуальної 

тематики для учнів ЗОШ та сценаріїв проведення виїздних заходів з 
профорієнтації за профілем Університету; 

- розроблення презентації Університету за участі студентів та 
представників самоврядування; 

- організація рекламної кампанії Університету в мережі Фейсбук, на 
сторінках студентів Університету, завданням якої буде популяризація 

спеціальностей Університету серед школярів та випускників технікумів; 

- розроблення пропозицій щодо ліцензування новихспеціальностей, які 
є конкурентоспроможними на ринкуосвітніх послуг; 

- розроблення заходів щодо проведення профорієнтаційної роботи в 

школах області та інших регіонів, закріплення  відповідних шкіл за 
кафедрами Університету. 



 

 

Рейтинг Університету 

Навесні 2018 року було опубліковано загальний академічний рейтинг 
університетів «Топ-200 Україна» (на сьогодні єдиний акредитований 

Міжнародною Експертною Групою по Ранжуванню (IREG) академічний 

рейтинг в Україні) та рейтинг університетів за показниками Scopus. 

2017 рокуДонецький національний університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського увійшов до рейтингу «Топ-200 

Україна»: 

• посів у загальному списку 87-ме місце; 
• посів п′яту сходинку серед ЗВО-переселенців; 

• посів у рейтингу друге місце серед закладів вищої освіти Кривого 

Рогу. 

Згідно з рейтингом університетів за показниками Scopus, до якого 

включено 162 ЗВО України, ДонНУЕТ у 2018 році розмістився на 129 позиції 
(у 2017 р. — 108 сходинка). Оцінка університетів за цим рейтингом 

відбувається за трьома критеріями: кількість публікацій (ДонНУЕТ — 15), 

кількість цитувань (ДонНУЕТ — 89), Індекс Гірша (ДонНУЕТ — 3). Низька 
позиція за цим рейтингом пояснюється тим, що усі публікації викладачів 

Університету були враховані базою Scopus як публікації викладачів 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця), 

тому представлена в рейтингу кількість публікацій не є точною. 

Адміністратори бази даних Scopus вже змінили профілі викладачів; наразі за 
профілем Університету закріплено 166 статей, проте при складанні рейтингу 

в квітні 2018 року видавничим агентством «Уран» ці показники ще не 
враховувалися. 

За рейтингом «Webometrics-2018», який складається лабораторією 

кіберметрики («CybermetricsLab») Національної дослідницької ради Іспанії 
(«SpanishNationalResearchCouncil», CSIC) при Міністерстві науки та 
інновацій Іспанії, Університет посідає 203 місце серед 326 закладів вищої 
освіти України (у 2017 р. – 222 місце). 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  

2.1. Регулювання навчального процесу 

 

Організація навчального процесу в Університеті базується на 
Положенні про організацію освітнього процесу у Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського П 

ДонНУЕТ 02.01 - 01 - 2016, затвердженого протоколом Вченої ради 

ДонНУЕТ  від 23.12.2016 № 7 та наказом в.о. ректора від 23.12.2016 №209, 

розроблених тимчасових стандартах вищої освіти, навчальних і робочих 

навчальних планах за усіма напрямами і спеціальностями, за якими 

проводиться підготовка фахівців в Університеті, наказах МОН, 

інструктивних листах та внутрішніх нормативних документах.   



У 2017-2018 н.р. освітній процес здійснювався за навчальними 

планами, скоригованими відповідно до вимог МОН України. 

У звітному навчальному році здійснювалася підготовка здобувачів 

вищої освіти: 

- бакалаврів за 12 спеціальностями згідно з Переліком 2015 року 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» та 13 напрямами підготовки відповідно до 

Переліку 2010 р. (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. 

№1719-2006-п «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра»); 

- магістрів – за 12 спеціальностями згідно з Переліком 2015 року 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»). 

У грудні 2017 р. розпочалася підготовка навчальних планів для набору 

2018 р. за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр». Загалом навчальні 
плани розроблені за 12 спеціальностями, з урахуванням вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик та термінів підготовки фахівців. Усі навчальні 
плани затверджені Вченою радою Університету (протокол № 8 від 

29.01.2018 р.) та введені в дію наказом  в.о. ректора від 20.02.2018 р. № 24. 

Планове навчальне навантаження та штатний розпис професорсько-

викладацького складу кафедр на 2018-2019 н.р. вчасно розраховані та видані 
на кафедри для підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

Кінцевим результатом освітньої діяльності в Університеті є випуск 

фахівців.  

Випуск фахівців ДонНУЕТ наведено на слайді № 12. Як видно з даних 

слайду 12  у 2017-2018 н.р., за денною формою навчання було присвоєно: 

- кваліфікацію бакалавра — 158 студентам; 

- кваліфікацію магістра — 72 студентам. 

За заочною формою навчання було присвоєно: 

- кваліфікацію бакалавра —  244 студентам;  

- кваліфікацію магістра — 34 студентам. 

У 2017-2018 н.р. 508 студентів Університету одержали додаток до 

диплома про вищу освіту європейського зразка. 
 

2.2 Атестація  

 

Згідно з графіком навчального процесу було проведено атестацію 

(слайди 13, 14). Усі допущені до атестації студенти успішно її пройшли.  

Питання атестації буде розглянуто Вченою радою Університету, де 
буде оцінено проведену роботу та обговорено проблеми забезпечення якості 
процесу в майбутньому. 

 



2.3.Контингент осіб, які навчаються на денній, заочній формах навчання  

 

У 2017-2018 н.р. в Університеті навчалося 782 студенти денної та 969 

студентів заочної форм навчання, що загалом складає 1751 студент. Крім 

того, навчалося 5 іноземних громадян. Станом на 27.06.2018 р. загальна 
кількість осіб, які навчаються в Університеті, складає 1007 осіб: з них 716 - за 
денною, 291 - за заочною формами навчання (слайд 15).  

 

2.4. Аналіз успішності здобувачів вищої освітиУніверситету за 

результатами  екзаменаційної сесії  
 

Результати успішності у 2017-2018 н.р. ЗВО денної форми навчання 

ступеня бакалавра  наведено на слайдах 13-15, ступеня магістра – на слайді 
16. 

Результати успішності у 2017-2018 н.р. ЗВО заочної форми навчання 

ступеня бакалавра наведено на слайдах 17-19, ступеня магістра – на слайді 20. 

На слайді 21 представлено усереднені показники успішності за ННІ. 
Як видно зі слайдів 16-24, абсолютна успішність ЗВО Університету у 

2017-2018 н.р. склала на денній формі навчання за ступенем бакалавр 91,1%, 

а на заочній – 70,5%; за ступенем магістр – відповідно 90,3% та 72,4%. 

Якісний показник успішності ЗВО на денній формі навчання за 
ступенем бакалавра дорівнює 44,1%, на заочній – 31,1%; за ступенем магістра 
– відповідно 49,2% та 25,2%. 

Слід зазначити, що у порівнянні з нормативними показниками  (90% - 

абсолютний показник і 50% - якість) показники абсолютної успішності на 
заочній формі та якісної успішності за всіма формами навчання нижчі за 
нормативні. Така ситуація має стати предметом обговорення навчально-

методичної ради Університету. Крім того, є студенти, які мають академічну 

заборгованість і, внаслідок цього, не переведені на наступний курс навчання. 

Кількість відрахованих ЗВО у 2017-2018 навчальному році склала 120 

осіб, у тому числі 49 осіб денної та 71 особа заочної форми навчання. 

Основними причинами відрахування є невиконання умов договору, 

невиконання навчального планута за власним бажанням (слайд 25). 

 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЙНА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Протягом 2017-2018н.р. колектив Університету виконав значний обсяг 
роботи з удосконалення організації навчального процесу та забезпечення 

його відповідності державним стандартам якості освіти: 

- значна увага приділялась підготовці навчально-методичних 

комплексів дисциплін, навчальної та навчально-методичної літератури 

(табл. 1); 

- у межах контролю за якістю організації навчального процесу 

кафедрами Університету було проведено 68 відкритих занять. На кафедрах 



постійно проводиться контроль якості проведення навчальних занять. 

Дирекціями навчально-наукових інститутів щосеместрово проводяться 

опитування студентів щодо оцінки якості роботи викладачів, результат яких 

впливає на рейтинг НПП у навчальному році. Також з метою проведення 

моніторингу якості освіти та удосконалення контролю якості вивчення 

навчальних дисциплін в університеті проводяться  комплексні контрольні 
роботи згідно з Положенням ДонНУЕТ про оцінювання залишкових знань 
здобувача вищої освіти. 

 

Таблиця 1 

Підготовка навчально-методичних комплексів дисциплін, навчальної та 

навчально-методичної літератури 
Вид методичної роботи Кількість 

Навчальнідисципліни, щомаютьповненавчально-

методичнезабезпечення 
182 

Розроблено:  

Навчальних посібників, підручників 6 

монографій 20 

навчально-методичних видань 53 

Методичного забезпечення практичної підготовки, 

атестації та дипломування 
5 

Підготовка дистанційних курсів 73 

 

У поточному навчальному році подовжено роботу щодо розвитку 

системи менеджменту якості: 
- розроблено та затверджено Вченою радою Університету 12 нових 

Положень, які регламентують діяльність Університету (табл. 2); 

 - проведено ревізію документів системи менеджменту якості та 
внесено зміни до положень відповідно до  подання керівників структурних 

підрозділів з метою забезпечення відповідності діяльності  вимогам 

законодавства та  потребам здобувачів вищої освіти: “Про організацію 

освітнього процесу”, “Про стипендіальне забезпечення, матеріальну 

допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти”, “Про 

оцінювання залишкових знань здобувача вищої освіти” тощо. 

У 2017-2018 н.р. відповідно до Стандарту Університету “Проведення 

внутрішніх аудитів” СТУ ДонНУЕТ 02.02-06-2016 проведено внутрішні 
аудити з метою  підтвердження відповідності діяльності запланованим цілям 

у сфері якості та встановленим  вимогам ISO 9001:2015, стандартів 

Університету; виявлення невідповідностей системи управління якістю; 

визначення коригувальних дій щодо усунення причин невідповідності. 
Подано заявку на отримання сертифікатів відповідності.  

У травні 2018 р. відбувся зовнішній аудит, за результатами якого 

отримано сертифікати відповідності системи менеджменту якості ДонНУЕТ 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 із загальним висновком: 

система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимогам 

застосованих стандартів. Невідповідності виявлено не було. Заплановано 



подальшу співпрацю з  Органом сертифікації DQSGmbH з метою проведення 

щорічних наглядових аудитів. 

Таблиця 2 

Положення, які регламентують діяльність Університету,  

розроблені  в  2017-2018 рр. 

 

Назва підрозділу 

 
Назва положення Шифр  

№ наказу, протоколу 

Вченої ради 

1 2 3 4 

Відділ кадрів Про оцінювання 

управлінської діяльності 

керівних працівників 

П ДонНУЕТ  

01.02-04-2017 

 

№216 від 28.12.2017 

Протокол №7 від 

27.12.2017 

Приймальна 

комісія 
Про приймальну комісію П ДонНУЕТ 

01.03-02-2017 

№195 від 13.12.2017 

Протокол №6 

Від 13.12.2017 

Про апеляційну комісію П ДонНУЕТ 

01.03-03-2017 

№195 від 13.12.2017 

Протокол №6 

Від 13.12.2017 

Навчальний  

відділ 

 

Про порядок переведення 

осіб, які навчаються на 
договірній основі, на 
навчання за державним 

замовленням (друга 
редакція) 

П ДонНУЕТ  

02.01-05-2018 

 

№ 61    від 23.03.2018 

Протокол №8 від 

29.01.2018 

Про організацію та 
проведення підсумкового 

контролю знань у формі 
тестування (друга 
редакція) 

 

П ДонНУЕТ 

 02.01-07-2018   

 

№ 61    від 23.03.2018 

Протокол №8 від 

29.01.2018 

Про заочну форму 

навчання із 
використанням технологій 

дистанційного навчання 

 

П ДонНУЕТ  

02.01-21-2017 

 

№216 від 28.12.2017 

Протокол №7 від 

27.12.2017 

Відділ 

інноваційних 

освітніх 

технологій 

Про запобігання та 
виявлення академічного 

плагіату  

П ДонНУЕТ  

02.02-10-2017 

 

№ 216 від 28.12.2017 

Протокол № 6 від 

13.12.2017 

 

Відділ наукової 
роботи 

 

 

Про організацію та 

планування наукової 

діяльності (друга 

редакція) 

П ДонНУЕТ 

03.02-02-2018 

№ 61    від 23.03.2018 

Протокол №8 від 

29.01.2018 

 

Про міжгалузеву науково-

дослідну лабораторію  

П ДонНУЕТ  

03.02-01-2018 

№ 128    від 30.07.2018 

Протокол №15 від 

25.06.2018 

 

Відділ 

інформаційно-

організаційної  
роботи 

Про інформаційний 

супровід веб-ресурсів 

П ДонНУЕТ 

04.02-01-2018 

 

№ 61    від 23.03.2018 

Протокол №8 від 

29.01.2018 

 



 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

В Університеті створено цілісну систему практичної підготовки 

студентів. З метою удосконалення практичної підготовки затверджено 

Положення   «Про практичну підготовку студентів». 

Організація практики студентів Університету проводиться у напрямах: 

поширення баз виробничої практики для окремих спеціальностей відповідно 

до  контингенту студентів, налагодження нових виробничих стосунків 

з потенційними роботодавцями, удосконалення навчального та методичного 

забезпечення всіх видів практики.  

Підприємства, на яких студенти Університету проходили практику, 

мають якісне обладнання та високі техніко-економічні показники роботи, 

відповідають сучасним вимогам, використовують новітні технології в процесі 
виробництва товарів і послуг. 

Протягом звітного періоду своєчасно укладено угоди з базами практик, 

вчасно оформлювалися накази та направлення на місця практик. 

Підприємства, з якими укладено договори на проходження виробничої 
практики студентів:  

1. Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» 

2. СПД  Войтюк Т.Г.  «ТВ-ТУР» 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Електропривод» 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Техснаб» 

5. ФОП Желізняк А. В. (турагенція «Дольче Віта») 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Віза проф груп» 

7. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» 

8. 
Приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний 

комбінат ім. Ілліча» 

9. Виконком Металургійної районної у місті ради 

10. Криворізька міська організація профспілки працівників і підприємців 

11. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альбіон» 

12. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс+» 

13. ГО «Інститут управління знаннями» 

14. Кафе «Діван» 

15. Приватне підприємство «Преміум снек» 

16. Приватне акціонерне товариство «Укрексімбанк» 

17. ФОП Щукіна К.П. (турагенція «Діскавері») 

 Про корпоративну 

електронну пошту (друга 
редакція) 

П ДонНУЕТ 

04.02-02-2018 

 

№ 61    від 23.03.2018 

Протокол №8 від 

29.01.2018 

 

Про порядок ведення 

договірної роботи з 
питань закупівлі товарів, 

робіт (послуг) 

П ДонНУЕТ 

04.03-01-2018 

 

№ 61    від 23.03.2018 

Протокол №8 від 

29.01.2018 

 



18. Товариство з обмеженою відповідальністю «Восход-11» 

19. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аскольд» 

20. ФОП Ієвлєва О.Б. 

21. ФОП Носаєв В. В. 

Перелік баз практики згідно з напрямами підготовки фахівців постійно 

оновлюється. 

На наступні навчальні роки потребують додаткового укладання 

договорів спеціальності «Менеджмент», «Маркетинг», «Галузеве 

машинобудування», «Технології в ресторанному господарстві», «Туризм», 

«Міжнародна економіка». 

Вважаємо, що в питаннях практичної підготовки студентів слід 

звернути увагу на таке: 
- необхідність постійного розширення переліку баз-практики 

студентів; 

- недостатнє використання закладів НАН для наукової підготовки 

магістрів; 

- необхідність узгодження з потенційними роботодавцями програм 

практичної підготовки студентів. 

 

Працевлаштування випускників 

 

В Університеті проводиться робота із сприяння працевлаштуванню 

ЗВО і випускників за такими напрямами:  

- налагодження контактів із підприємствами, організаціями та 
установами - потенційними роботодавцями – для  встановлення 

дострокових ділових відносин щодо працевлаштування випускників 

Університету; 
- взаємодія з громадськими організаціями, кадровими агенціями, 

агенціями з працевлаштування, центрами зайнятості з метою 

працевлаштування студентів і випускників; 
- інформування студентів і випускників Університету про наявність 

вакантних місць на підприємствах, в установах та організаціях. 

- проведення індивідуальних та групових консультацій щодо стратегії 
пошуку роботи, підготовки резюме; 

- організація зустрічей роботодавців зі студентами з питань 
проходження практики та їх подальшого працевлаштування, 

проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню; 

- проведення організаційної та консультативної роботи зі студентами з 
питань їх працевлаштування. 

На сайті Університету в розділах «Новини» та «Вікно можливостей» на 
постійній основі розміщуються інформаційні повідомлення щодо 

можливостей працевлаштування та стажування із наявними вакансіями 

підприємств, установ і організацій. 



В Університеті проводяться презентації роботодавців та вакансій. 

Зокрема, було проведено презентації таких відомих фірм і компаній, як 

Укрсиббанк, РейкарцХотел Менеджмент, Ашан, ТОВ "ТУРИСТИЧНА 

КОМПАНІЯ«СВІФТ ТРЕВЕЛ» та інших. 

Було організовано екскурсії на таких підприємствах, як Митний пост 
м. Кривого Рогу, Кривбасстандартметрологія, РейкарцХотел Менеджмент, 
гіпермаркет «Ашан», туристичних агенціях міста. У межах екскурсій 

студенти Університету дізналися про кар’єрні можливості на цих 

виробництвах, особливості побудови кар’єри. 

Студенти Університету в 2017 р. були учасниками традиційних «Днів 

кар’єри для переселенців», організованих ГО «Центр зайнятості вільних 

людей», Дніпропетровським обласним центром зайнятості. 
Протягом року ряд агентств з працевлаштування проводили 

інформаційні зустрічі зі студентами Університету з питань проходження 

стажування та можливостей працевлаштування за кордоном, зокрема, в 

Турції, Болгарії. 
 

5. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

У 2017-2018 н.р. в Університеті активно здійснювалася робота з 
інформатизації освітньої діальності, було створено 19 сайтів з доменним 

ім’ям donnuet.edu.ua. Структура та зміст сайтів відповідає вимогам 

Положення П ДонНУЕТ 04.02 - 01 – 2018 «Про інформаційний супровід веб-

ресурсів». 

Сьогодні веб-портал Університету налічує 18 сайтів, а саме: головний 

сайт, науковий репозитарій, 4 сайти наукових журналів університету та 12 

сайтів кафедр, мають адресу піддомену основного домену donnuet.edu.ua, 

портал дистанційного навчання. 

Постійно удосконалюється структура та оновлюється контент 
офіційного сайту Університету. Було розроблено та впроваджено в роботу 

компонент «Розклад для студентів».  

Усі сайти кафедр функціонують, але окремі потребують оновлення та 
оптимізації. Це пов’язано з переходом на єдину платформу Joomla 3.8.8. з 
компонентом SEOоптимізації SEOPro. 

2018 року була створена і запущена таргетована рекламна компанія в 

Facebook. Також проводилася активна робота з популяризації та створення 

брендового іміджу Університету в соціальних мережах та месенджерах. Було 

підключено модулі соціальної активності до головного сайту та сайтів 

кафедр.  

В Університеті запрацював та постійно оновлюється Інституційний 

репозиторій. На сьогодні в ньому розміщено 607 статей, а показник 

завантажень становить 8468.  

Задля оптимізації роботи ДонНУЕТ було запущено систему 

планування, оптимізації та контролю робочих процесів Bitrix24, що дало 

змогу запустити в Університеті електронний документообіг.  



У рамках нового бренд-буку було змінено дизайн сайту дистанційного 

навчання під корпоративні кольори та логотип.  

З метою розвитку веб-порталу необхідно здійснити такі види робіт: 
1. Провести роботи з оновлення системи Joomla всіх сайтів освітнього 

порталу ДонНУЕТ з метою забезпечення безпеки роботи та неможливості 
злому.  

2. Продовжити роботи з SEO - оптимізації сайтів Університету. 

3. Оновити інформацію на сайтах кафедр для вступної кампанії 2019. 

4. Відкрити сторінки кафедр в соціальних мережах. 

Починаючи з 2018 р., усі підсумкові контрольні заходи здійснювалися 

у комп’ютерній формі за допомогою програми TestXPro. 

Усі дипломні проекти/ роботи ЗВО у 2017-2018 н.р. пройшли перевірку 

на плагіат за допомогою програми  Unplag. Якість звітів щодо перевірки 

робіт на плагіат є високою та відповідає вимогам Положення про 

академічний плагіт. 
Наразі триває робота з впровадження  в Університеті хмарних 

технологій та роботи в MSOffice 365. До MSOffice 365 внесено як 

користувачів усіх працівників та ЗВО Університету та надано 

персоніфікований доступ до документації, необхідної для ефективної роботи 

та якісного навчання. 

 

6. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕКИ 

 

Бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі 
імені МихайлаТуган-Барановського спрямована на забезпечення освітнього  і 
наукового процесів. Бібліотека пропонує викладачам і студентам ресурси для 

ефективної навчальної та наукової діяльності. Фонд бібліотеки 

багатогалузевий, складається з літератури за галузями природничих, 

технічних, гуманітарних та економічних наук. 

На сьогодні бібліотечний фонд налічує 5251 примірник на суму 

126618,50 грн. 2017 року було придбано 333 примірника на суму 51567 грн. 

Фонд бібліотеки поповнюється періодичними виданнями. Проводиться 

робота з формування електронної бази наукових та методичних видань 
викладачів Університету.  

Бібліотека протягом навчального року активно обслуговувала читачів  

та викладачів Університету. Було проведено індексацію згідно з ББК та УДК 

137статей за 2016 -2017 рр. 

2017 року бібліотеку було відремонтовано, придбані нові зручні 
стелажі, які відповідають вимогам протипожежної безпеки; налагоджене 
освітлення; придбані зручні крісла, ролети на вікна для захисту від прямого 

сонячного проміння. Приміщення набуло сучасного та затишного вигляду. 

Головними завдання роботи бібліотеки Університету у 2018-2019 н.р. є: 
1) продовження роботи з комплектації бібліотечного фонду,  зокрема 

електронними виданнями відкритого доступу; 

2) робота по створенню електронного каталогу. 



 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Науково-дослідна робота Університету здійснюється відповідно до 

Стратегії розвитку Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановськогона 2017-2020 рр. та щорічних 

планів роботи.  

Університет бере на себе зобов’язання всіляко сприяти та підтримувати 

тих працівників, які активно провадять наукову діяльність. Починаючи з 
2014 р.чисельність науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ зростала не 
тільки за кількісними, але й за якісними показниками. Так, чисельність 
докторів наук збільшилася в 2 рази, кандидатів наук – на 54%. При цьому 

зростає відсоток викладачів, які активно беруть участь у виконанні наукових 

досліджень: у 2017 р. питома вага науково-педагогічних працівників, які 
входили до науково-дослідної частини ДонНУЕТ, склала 82%, у той час як у 

попередні роки цей показник складав менше 50%. При цьому варто 

зазначити, що більше 80% дослідників – науково-педагогічні працівники 

віком до 45 років, що дозволяє визначити тенденцію до активізації участі 
молодих учених у наукових дослідженнях та розробках.  

Таким чином, в Університеті відбуваються якісні та кількісні зміни у 

складі співробітників науково-дослідної частини, що свідчить про високий 

рівень мотивації та стимулювання науково-педагогічних кадрів ДонНУЕТ. 

В 2017 році в Донецькому національному університеті економіки і 
торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського виконувалося 17 НДР, з них 1 – 

фінансована із загального фонду державного бюджету, 2 виконувалися за 
грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень, 14 – 

ініціативні теми. Станом на початок 2018 р. у ДонНУЕТ продовжено роботу 

над фундаментальною фінансованою темою – «Багаторівнева 
самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, 

індукована деформацією зсуву і високим тиском».  

На оголошений МОН України конкурс проектів наукових досліджень і 
розробок, фінансування яких розпочнеться у 2019 р., від Університету 

подано 2 проекти.  

Окрім того, співробітники ДонНУЕТ взяли активну участь у конкурсах 

на грантову підтримку Державного фонду фундаментальних досліджень. 

Науково-педагогічними працівниками Університету подано 3 запити на 
гранти щодо  підтримки наукових досліджень молодих учених у 2019 р. 

Науково-дослідні роботи ДонНУЕТ імені МихайлаТуган-

Барановського, що виконувалися за рахунок державного бюджету, 

представлено в табл.3. 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 3 

Науково-дослідні роботи ДонНУЕТ, виконувані за рахунок 

державного бюджету в 2017 р. 

Назва теми 

Період 

виконан
ня 
 

Номер 

державної 
реєстрації 

 

 

Керівник 
Загальний 

 обсяг 
фінансування 

Фінансування 

у 2017 році 

1 2 3 4 5 6 
Багаторівнева 
самоорганізація 

гібридних та 
наноструктур в 

полімерних  

матеріалах, індукована 
деформацією зсуву і 
високим тиском 

2016-

2018 рр 
0116U002176 

к.т.н. 

Возняк А.В. 
896,62 
тис. грн. 

213,400 тис. 
грн. 

Імперативи та ключові 
детермінанти 

формування сталої 
конкурентоспроможно
сті транспортної 
інфраструктури 

України і умовах 

інтеграції до ЄС 

2016-

2017 рр 
0116 U007178 

д.е.н., проф. 
Чернега 
О.Б. 

100 тис. грн. 100 тис. грн. 

Новий підхід до 

механічного 

омолодження 

полімерних стекол на 
основі формування 

тривалого часу 

«пластичності» 

2016-

2017 рр 
0116 U007177 

к.т.н. 

Возняк А.В. 
120 тис. грн. 120 тис. грн. 

 

У 2017-2018 н. р. вченими Університету видано одноосібні та 
колективні монографії, представлені в табл.4. 

 

Таблиця 4 

Видання монографій викладачами кафедр ДонНУЕТ 

 у 2017-2018 н. р. 
№ Автор Назва Місто і назва 

видавництва 

1 Слащева А.В. Технології продукції з посіченої маси з 
використанням рослинних наповнювачів 

Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 

2017. – 142 с. 
2. Бавико О.Є., 

Волошина С.В., 

ЛохманН.В. та ін.; 

під заг. ред. д.е.н., 

проф. Чернеги О.Б. 

Соціально-економічні аспекти розвитку 

економіки підприємства 

ФОП Залозний В.В., 2017. 

– 353 с. 

3. Чернега О.Б. та ін. Вплив інфраструктурного розвитку на 
конкурентоспроможність національної 
економіки: фактори та механізми. 

Кривий Ріг: Октан-принт, 
2017. – 103 с. 



4. Кожухова Т.В. Формування та трансформація глобальної 
системи фінансування сталого розвитку 

Кривий Ріг : Видавець 

ФОП Чернявський Д.О., 

2017. – 336 с.  

5. Слободянюк Н.О. Механізми стратегічного розвитку національної 
економіки: інвестиційний аспект 

Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – 500 

с. 
6. Остапенко С., 

Г. Удовіченко Г., 

Сіняговська І., Фурт 
Д., Герасимова О. 

Формування валідативних компетентностей 

студентів вишів у процесі здійснення навчальної 
діяльності з іноземних мов 

Кривий Ріг : Видавництво 

«Діонат». – 2017. – 215 с. 

 

 

Протягом 2017-2018 н.р. науково-педагогічними працівниками 

Університету було опубліковано більше 500 статей у наукових фахових 

виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 42 статті у 

виданнях, що включені до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science.  

Слід зазначити, що серед штатних науково-педагогічних та наукових 

працівників, які працюють в Університеті за основним місцем роботи тільки 

3 мають п’ять та більше наукових публікацій у періодичних виданнях, 

включених до наукометричних баз Scopus ⁄ Web of Science Core Collection: 

Возняк А.В., завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін (15 

публікацій), Никифоров Р.П., завідувач кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи (7 публікацій), Хорольський 

В.П., професор кафедри загальноінженерних дисциплін (6 публікацій). 

Враховуючи те, що при розподілі Міністерством освіти і науки України 

держзамовлення основним критерієм є наявність цитованості публікацій у 

наукометричних базах, необхідною є швидка та наполеглива робота щодо 

збільшення публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз, у яких 

відображаються результати досліджень, особливо Scopus та Web of Science.  

Протягом 2017-2018 н.р. згідно з річними планами в Університеті 
проведено понад 30 заходів наукового характеру, зокрема 8 наукових 

конференцій (з них – 5 міжнародних), наукові семінари, засідання круглих 

столів та конкурси. 

Протягом звітного періоду проведено  такі конференції: 
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Foreign Languages 

of  XXI Century: Professional Communications and Dialogue of Cultures» 

(03.11.2017 р.); 

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 
проблеми гуманітарно-правових наук» (22.03.2018 р.); 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації» 

(20.03.2018 р.); 

- VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Харчові 
добавки. Харчування здорової та хворої людини» (19-20.04.2018 р.); 



- ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стійкий 

розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми 

забезпечення» (27.04.2018 р.) 

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та 
інновації: актуальні управлінські практики» (28.04.2018 р.); 

- ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 
питання сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні» 

(29.04.2018 р.);  

- VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка 
і управління в умовах глобалізації»  (25.05.2018 р.). 

На базі Університету за сприяння підприємств міста та суспільних 

організацій проводяться міжвузівські наукові та навчально-методичні 
семінари, круглі столи, під час яких детально розглядаються проблеми 

економічної діяльності суб’єктів господарювання різних рівнів, актуальні 
проблеми харчової промисловості тощо.  

  Цього року продовжено випуск 4-ох журналів ДонНУЕТ: «Вісник 

ДонНУЕТ: серія Економічні науки», «Торгівля і ринок», «Інтелект. 
Особистість. Цивілізація», «Обладнання та технології харчових виробництв». 

Два з них (з економічних наук) мають статус фахових – «Вісник ДонНУЕТ» 

та «Торгівля і ринок України». Створено сайти збірників, на сьогодні всі 
журнали входять до таких наукометричних баз даних, як GoogleScholar, 

ResearchBib, Scientific Indexing Services. Подано заявки на оцінку всіх видань 
реферативною базою даних Index Copernicus. 

Суттєве значення для Університету має наукова робота студентів, 

виявлення талановитої молоді через її участь у конференціях, олімпіадах, 

конкурсах наукових і дипломних робіт. Студентський потенціал 

Університету виявляється в постійній активній участі в наукових заходах, що 

проводяться Міністерством освіти і науки України та іншими відомствами.  

Студенти Університету є активними учасниками міжнародних, 

всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів та круглих 

столів, олімпіад, конкурсів, що проводяться за межами ДонНУЕТ. Зокрема, за 
звітний період студенти ДонНУЕТ брали участь у понад 100 наукових 

заходах. Поряд з цим, у 2017-2018 н.р. результати участі студентів у 

Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових і дипломних робіт все ще 
залишаються на низькому рівні. Так, до участі у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіту 2018 р. рекомендовано 28 наукових робіт, 
лише 7 з яких вибороли призові місця (отримано дипломи І, ІІ та ІІІ ступеня).  

Результативні показники участі студентів ДонНУЕТ у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській олімпіаді 
представлено в табл.5.   

 

 

 

 

 



Таблиця 5 

Результативні показники участі студентів ДонНУЕТ у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та 

Всеукраїнській олімпіаді 
 

Кафедра 

Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт 
(ІІ етап) 

Всеукраїнська студентська олімпіада 
(ІІ етап) 

Кількість 

представлених 

учасників 

Кількість 

переможців 

(дипломи І-ІІІ 
ступенів) 

Кількість 

представлених 

учасників 

 

Кількість 

переможців 

(дипломи І-ІІІ 
ступенів) 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва 

Кафедра міжнародної 
економіки та туризму 

4 5 1 2 - - - - 

Кафедра 
підприємництва та 

торгівлі 
6 5 3 2 - - - - 

Кафедра економіки 1 4 - - 2 - - - 

Кафедра іноземної 
філології та перекладу 

- - - - - - - - 

Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 

Кафедра маркетингу, 

менеджменту та 
публічного 

адміністрування 

2 3 - - 8 - - - 

Кафедра гуманітарних 

та правових дисциплін 
- 1 - - - - - - 

Кафедра обліку та 
аудиту 

2 2 - - 2 - - - 

Кафедра фінансів і 
банківської справи 

2 5 1 2 4 3 1 - 

Кафедра вищої 
математики та 

інформаційних систем 

- - - - - - - - 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу 

Кафедра 
загальноінженерних 

дисциплін та 
обладнання 

- 1 - - 2 3 - 1 

Кафедра 
українознавства 

- - - - - - - - 

Кафедра технології в 

ресторанному 

господарстві та 
готельної і ресторанної 

справи 

6 2 2 1 7 2 - - 

Усього 23 28 7 7 25 8 1 1 

 

Окрім цього, за звітний період студенти ДонНУЕТ під керівництвом 

викладачів брали активну участь у студентських олімпіадах та творчих 

конкурсах, за результатами яких отримували перемогу в багатьох номінаціях. 

Головними завданнями у сфері науково-дослідної роботи Університету 

на 2018-2019 н.р. є: 



- розвиток фундаментальних і прикладних  наукових досліджень 
(здійснення наукових досліджень за пріоритетними напрямами, враховуючи 

потреби суспільства і науковий потенціал Університету, розвиваючи 

міждисциплінарність та інноваційність у природничих, гуманітарних, 

суспільних та технічних науках; забезпечення постійного зростання 

бюджетного фінансування наукової діяльності Університету з метою 

створення умов для ефективної наукової та інноваційної діяльності науково-

педагогічних працівників, сприяння розвитку наукових шкіл і науково-

дослідних лабораторій як ключових центрів реалізації наукових досліджень; 
збільшення обсягів фінансування наукових досліджень у рамках грантових 

програм Державного фонду фундаментальних досліджень; входження 

науковців Університету до складу експертів для участі в проведенні 
експертизи проектів учених за рахунок коштів державного бюджету); 

- апробація наукових досліджень, проведених в Університеті 
(збільшення публікацій НПП Університету у виданнях, індексованих в Web 

of Science та Scopus; включення до міжнародних наукометричних баз усіх 

наукових видань Університету); 

- створення  наукового та інноваційного простору (формування  та 

розвиток наукових шкіл Університету як базових осередків реалізації 
наукових досліджень; запровадження проведення з усталеною періодичністю 

наукових зустрічей (семінарів, конференцій тощо), організованих на базі 
науково-дослідних лабораторій; проведення міжнародних наукових 

конференцій, всеукраїнських та регіональних наукових семінарів; залучення 

студентів до науково-дослідної роботи). 

 

 

8. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  
 

Надзвичайно важливою для Університету є підготовка майбутніх 

науковців у сфері вищої освіти. Значна увага приділяється підготовці 
здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищої освіти як ключовому механізму збільшення кадрового потенціалу 

Університету.  

Станом на кінець 2017-2018 н.р. в аспірантурі ДонНУЕТ за рахунок 

коштів державного бюджету навчається  8 аспірантів, 1 аспірант знаходиться 

у академвідпустці (табл. 8). Підготовкою здобувачів ступеня доктора 
філософії в Університеті на сьогодні займаються 3 доктори наук та 1 кандидат 
наук, який має дозвіл Вченої ради Університету на здійснення наукового 

керівництва аспірантами. 



 

 

 

Таблиця 6 

Кількість аспірантів Університету (розподіл за інститутами, 

кафедрами та роком завершення навчання) 

Навчально-

науковий 

інститут 

Кафедра 

Рік завершення навчання 

Усього 
2018 2020 2021 

У т.ч. 

акаде
мічна
відпус
тка 

Навчально-

науковий інститут 
економіки і 
підприємництва 

Кафедра міжнародної 
економіки та туризму 

1 1 3 1 5 

Кафедра підприємництва і 
торгівлі  

 3 1  4 

Усього по Університету 1 4 4 1 9 

 

2018 року Університет отримав 5 місць державного замовлення на 
денну та вечірню форми навчання в аспірантурі за спеціальностями 051 

“Економіка” та 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 

продовжується прийом вступників на навчання для здобуття ступеня доктора 
філософії. 

Протягом 2017-2018 н.р. науково-педагогічними працівниками 

ДонНУЕТ захищено 2 докторські дисертації: 
1. Слободянюк Н.О. Тема роботи: «Інвестиційні стратегії розвитку 

національної економіки та механізми їх реалізації», спеціальність 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством». 

2. Кожухова Т.В. Тема роботи: «Формування глобальної системи 

фінансування сталого розвитку», спеціальність 08.00.02 «Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини». 

Науково-педагогічний склад Університету активно працює над 

підвищенням кваліфікації: на кафедрах здійснюється робота з написання 

кандидатських та докторських дисертацій не тільки в рамках навчання в 

аспірантурі, а й в складі інституту здобувачів. До завершення 2018 р. 

планується захист 3-х докторських дисертацій (Гудзь Ю.Ф., Іванова Н.С., 

Бочарова Ю.Г.) та 3-х кандидатських (Коренець Ю.М., Шеїна А.В., Роєва 
О.С.).  

У 2018-2019 н.р. необхідним є вирішення  завдань щодо активізації 
виконання індивідуальних планів аспірантів Університету, удосконалення 

форм і методів відбору талановитої молоді для вступу до аспірантури, 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів 

вищої кваліфікації, у тому числі за рахунок участі в програмах 

двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського 

обміну аспірантами; проведення спільних наукових досліджень; стажування; 

виконання дисертаціних робіт під керівництвом двох наукових керівників; 



участі аспірантів і докторантів у спільних міжнародних освітніх та наукових 

програмах; сприяння академічній мобільності аспірантів; виконання 

наукових робіт за грантами та ін. Важливим є впровадження практики 

залучення кращих науковців Університету, закордонних університетів до 

читання міждисциплінарних фахових дисциплін для аспірантів (у тому числі 
on-line спецкурсів).  

 

9. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Протягом 2017 – 2018 навчального року в Університеті було 

продовжено роботу, спрямовану на виконання вимог ЗаконівУкраїни «Про 

освіту», «Про вищу освіту», рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо кадрового забезпечення навчального процесу 

висококваліфікованими  кадрами.  

На підставі конкурсу обрано завідувачів кафедр, професорів, доцентів, 

старших викладачів та асистентів.  

Станом на 30 червня 2018 року в Університеті в навчальному процесі й 

науковій роботі брали участь 83 штатних науково-педагогічних працівники, з 
них  69 % мають наукові ступені та 45 % - вчені звання (табл. 7). 

 

Таблиця 7 
Науково-педагогічніпрацівники 

 

Науково-педагогічні працівники 2017/2018 н. р. 

Кількість, 

осіб 
Кількість, % 

Усього 83 100 

У тому числі: 
  

Докторів наук, професорів 7 8,4 

Кандидатів наук, доцентів 30 36 

Науково-педагогічні працівники з науковим ступенем 57 69 

Науково-педагогічні працівники з вченим званням 37 45 

Викладачі без наукового ступеня і вченого звання 25 30 
Середній вік 41 

До 30 років 8 9,6 

30-39 років 27 32,5 
40-49 років 22 26,5 

50-59 років 12 14,5 

Понад 60 років 7 8,4 

Пенсійноговіку, чол. 6 7,2 
Пенсійного віку, жін. 4 4,8 

Усього науково-педагогічних працівників пенсійного віку 
10 12,0 

 

На умовах зовнішнього сумісництва в Університеті працює 14 науково-

педагогічних працівників, з них 71% мають наукові ступені та 64% – вчені 
звання. 

 



10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Міжнародна діяльність Університету здійснюється відповідно до задач, 

визначених Стратегією Університету до 2020 р. Однією з головних задач є 
інтернаціоналізація освіти і науки, яка охоплює розвиток міжнародної 
академічної мобільності, академічну та наукову співпрацю із закордонними 

навчальними, дослідницькими, виробничими та іншими установами, 

збільшення контингенту іноземних студентів. 

У квітні-червні 2018 р. Університетом було укладено 3 договори про 

міжнародне співробітництво у сфері освіти та наукових досліджень з 
Європейським інститутом післядипломної освіти (Словаччина), 
Східноєвропейським агентством розвитку (Словаччина), Палестинським 

технічним університетом – Кадурі.  
Протягом 2017-2018 н.р. збільшилася кількість іноземних громадян, які 

навчаються в Університеті. Так, за бакалаврськими програмами навчається 7 

іноземних студентів з Туреччини, Кот-д′Івуару, Марокко, Алжиру, 

Палестини. 12 іноземних громадян з Кот-д′Івуару, Алжиру, Камеруну, Нігерії 
проходять мовну підготовку у відділі доуніверситетської підготовки.  

У грудні 2017 р. студент 1-го курсу магістратури за спеціальністю 

“Туризм”  Бурак Дмитро та студентка 4-го курсу напряму підготовки “Облік і 
аудит” Пісклова Тетяна взяли участь у роботі міжнародної молодіжної 
академії JunOste.V. (Німеччина), діяльність якої спрямована на творчий 

розвиток молоді за всіма напрямами, підтримку особистісного розвитку 

молоді та розширення інтернаціональних зв′язків. 

Завдяки участі провідного юрисконсульта Університету Ємельянової 
А.Г. у проекті «Програми професійних стажувань» за сприяння 

Американських рад, у травні 2018 року в Університеті американським 

адвокатом, представником Законодавчого офісу США (Палата 
представників) Джейкобом Вентурі проведено відкриту лекцію, присвячену 

податковій системі США. 

Протягом 2017-2018 н.р. в Університеті продовжувала реалізовуватися 

програма дуальної освіти (“Sandwicheducation”), що передбачає поєднання 

навчання здобувачів вищої освіти в ДонНУЕТ з виробничим 

стажуванням/практикою за кордоном на робочих місцях на підприємствах, в 

установах та організаціях на основі укладених договорів для набуття певної 
кваліфікації. 

У 2018-2019 н.р. міжнародна діяльність Університету буде спрямована 
на продовження формування міжнародного іміджу ДонНУЕТ, підтримку та 
розвиток співпраці з закордонними установами з питань освіти і науки, 

укладення та забезпечення реалізації міжнародних угод з виробничої 
практики здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ, збільшення контингенту 

іноземних студентів. 

    
 
 



11.СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 
 

Одним із провідних завдань Університету є пошук, підтримка і розвиток 

обдарованої студентської молоді як головного рушія прогресу в усіх сферах 

діяльності суспільства і держави, потужного потенціалу творення 

майбутнього України. В Університеті постійно проводиться соціально-

виховна робота зі студентами, головні цілі якої у 2017/2018 н.р. були 

реалізовані в рамках культурної, спортивної, громадської діяльності. 
Так, в Університеті організовано та проводено заходи, що сприяють 

духовному зростанню особистості студентів, а також підвищують 

загальнокультурний рівень її розвитку: 

 традиційне проведення Посвяти студентів у першокурсники 1 вересня, 

Візитки першокурсника, Студентської осені, Дня української писемності та 
мови;    

проведення викладачами кафедри українознавства конкурсу читців 

поезій Великого Кобзаря та вистави, присвячених творчості Т.Г. Шевченка) 
(березень 2018 р.); 

відвідання  фестивалю «Ніч індустріальної культури» (вересень 2017 

року); 

проведення конкурсу аматорських фільмів до Дня українського козацтва 
(жовтень 2017 р.); 

відвідання Криворізького академічного театру «Академія руху» (мім-

балет «Арлекінада» у стилі італійської комедії масок на музику А. Вівальді 
«Пори року») (жовтень 2017 р.);  

проведення літературно-музичної  вистави «Український ярмарок» за 
мотивами творів Остапа Вишні (листопад 2017 р.); 

естрадний концерт «Квітуча весна» за участю студентів та викладачів 

нашого університету та КВНЗ «Криворізький музичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради (березень 2018 р.);  

мюзикл за мотивами твору «Гамалія» до 204-річниці з дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка (березень 2018 р.); 

вечір авторської поезії та романсу «На трамвайній» (квітень 2018 р.); 

інтелектуально-розважальний конкурс «Хто крутіший?» між збірними 

командами трьох інститутів ДонНУЕТ (квітень 2018 р.). 

В Університеті також організовуються та проводяться змагання та 
турніри з метою пропаганди і формування здорового способу життя. 

Зокрема, протягом 2017-2018 н. р. студенти ДонНУЕТ разом з викладачами 

взяли участь у таких спортивно-оздоровчих заходах: спартакіаді ДонНУЕТ 

(вересень 2017 р.); VIІI Туристичному зльоті, присвяченому Всесвітньому 

дню туризму, який проходив у Миколаївській області в національному парку 

«Мигія» (вересень 2017 р.);  турнірі з кульової стрільби, присвяченому Дню 

захисника України (жовтень 2017 р.); товариській зустрічі з пейнтболу на 
базі спортивного клубу «Динаміт» (листопад 2017 р.); турнірі з дартсу 

(листопад 2017 р., березень 2018 р.); турнірі з боулінгу ДонНУЕТ (листопад 

2017 р., квітень 2018 р.);  силових змаганнях ДонНУЕТ (грудень 2017 р.), 



турнірі з міні-футболу (лютий 2018 р., травень 2018 р.), турнірі з пінг-понгу 

(березень 2018 р.),  

 Протягом  2017-2018 н.р. в Університеті організовано заходи, що 

сприяють  формуванню свідомого громадянина, а саме:участь студентів в 

акції «За чисте довкілля» (прибирання «Скверу молодої сім’ї» і зупинки 

трамваю, прибудинкової території ВНЗ, ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ), підготовка та проведення святкової вистави, присвяченої Дню 

Святого Миколая (для вихованців комунального навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» м. Кривий 

Ріг), постійне проведення зустрічей з воїнами АТО та участь у благодійних 

акціях, спрямованих на їх підтримку, показ документального кіно про 

екологічні права людини (жовтень 2017 р.), виставка літератури, присвячена 
захисту прав людини (жовтень 2017 р.),  книжкова експозиція-вистава «85-ті 
роковини Голодомору в Україні» до Дня пам’яті жертв Голодомору 

(листопад 2017 р.), концерт-зустріч студентів ДонНУЕТ з учасниками 

бойових дій в Афганістані та учасниками АТО «Герої не вмирають» в закладі 
культури «Народний дім» (лютий, 2018 р.); концерт-реквієм на честь 
ліквідаторів Чорнобильської катастрофи у закладі культури «Народний дім» 

(квітень 2018 р.). 

 

12. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Доходи Університету складаються з доходів загального (фінансування 
з державного бюджету) та спеціального фондів (отримання коштів від 
основної діяльності - оплата за навчання).  

2017 року загальний фонд складав 8,6 млн. грн. (оплата праці та 
нарахування – 5,3 млн. грн.; використання товарів та послуг – 0,5 млн. грн., 
стипендії – 2,8 млн. грн. (ут.ч. продукти харчування - 0,7 млн. грн.) 

2018 року загальний фонд Університету складає 10,3 млн. грн. (оплата 
праці та нарахування – 6,1 млн. грн.; використання товарів та послуг – 0,5 
млн. грн., стипендії – 3,7 млн. грн. (у т.ч. продукти харчування – 1,1 млн. 
грн., соціальна стипендія за рахунок ФСС – 0,7 млн. грн.). Таким чином, 
загальний фонд збільшився на 1,7 млн. грн. 

Власні надходження  спеціального фонду у 2017 р. становили  –  1,7 
млн. грн., а в 2018 р.  –  3,6 млн. грн. (збільшення на 1,9 млн. грн.). 

Видатки Університету по спеціальному фонду в 2017 р. складали – 2,4 
млн. грн., а в  2018 р. – 2,3 млн. грн., ут.ч. оплата праці та нарахування – 1,44 
млн. грн., придбання обладнання  і предметів довгострокового користування 
– 0,06 млн. грн., придбання матеріалів та інвентарю – 0,48 млн. грн., видатки 
на відрядження – 0,08 млн. грн., використання послуг – 0,24 млн. грн.  

    Таким чином, у 2017-2018 н.р. на рахунок Університету надійшло 25,6 
млн. грн., ут.ч. з державного бюджету (загальний фонд) –17,5млн. грн. (68 
%), до спеціального фонду – 8,1млн. грн. (32 %).Тобто 32% бюджету 
Університету сформовано за рахунок коштів, отриманих від контрактної 
форми навчання,  які є основним джерелом надходжень до спеціального 
фонду. 



 
На виплату заробітної плати витрачено 57,4 %  загального обсягу витрат 

Університету, або 14,1 млн. грн., ут.ч. із загального фонду – 11,4 млн. грн. 
(81%), із спеціального фонду – 2,7 млн. грн. (19%). 

 

Формування матеріально-технічної бази Університету 

 

Забезпечення Університету приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщеннями наочно представлено в табл. 8. 

Таблиця 8 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 

оренду 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 
1852,36 - 1852,36 - 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

1748,06 - 1748,06 - 

комп’ютерні лабораторії 104,3 - 104,3 - 

спортивні зали - - - - 

2. 

Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

208,74 - 208,74 - 

3. Службові приміщення 285,29 - 285,29 - 

4. 
Бібліотека 
у тому числі читальні зали 

51,50 - 51,50 - 

5. Гуртожитки - - - - 

6. Їдальні, буфети  - - + - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 2 7449,36 - - 

8. Медичні пункти - - - - 

9. Інші - - - - 

 

За 2017-2018н.р. з метою утримання у відповідному стані приміщень 
навчального корпусу Університету, приведення у належний вид прилеглої 
території виконано ремонтні роботи загальною вартістю 277464 грн.: 

1) сантехнічні ремонтні роботи в навчальному корпусі  – 33390 грн.; 

2) поточний ремонт приміщень навчального корпусу– 93102,08 грн.; 

3) поточний ремонт приміщення аудиторії № 306  –  24529 грн.; 

4) поточний ремонт приміщення студентського клубу та маршових 

сходів  –  14931 грн.; 

5) встановлення спіральної перепони безпеки для огородження 

внутрішнього двору – 8844 грн.; 

6) поточний ремонт приміщення аудиторії № 232 – 91523 грн.; 

7) поточний ремонт центрального фойє навчального корпусу та 



приміщення з виходом у внутрішній двір  – 11145 грн. 

Заплановано ремонт покрівлі будинків та цоколя приміщення їдальні 
на базі відпочинку «Лісова» (м. Святогірськ). 

Завершуються роботи з консервації спортивно-оздоровчого табору 

“Сонячний”. 

 

13.ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Протягом навчального року здійснювався юридичний супровід 

діяльності Університету та захист інтересів Університету в судах різних 

інстанцій.  

З питань юридичного супроводу діяльності Університету було 

оновлено бланки договорів на навчання для студентів та аспірантів, 

контракти; організовано роботу щодо врегулювання орендних відносин із 
Регіональним відділенням ФДМУ України в Дніпропетровській області. 

Подаються щоквартальні звіти до Юридичного департаменту МОН 

про ведення правової роботи у ДонНУЕТ; здійснюється правова експертиза 
договорів, їх візування; візування наказів.  

Щодо захисту інтересів Університету у судах різних інстанцій: 

протягом 2018 року було отримано 7 позовів у цивільних справах (3 з 
яких завершено). Справа щодо скасування недоїмки з ЄСВ досі перебуває на 
розгляді в суді Касаційної інстанції. Було направлено 2 листи щодо 

прискорення процесу розгляду справи по суті. 
Протягом року ведеться робота щодо оформлення права власності на 

нерухоме майно Університету, що знаходиться у м. Краматорськ та у с. Ялта 

Донецької області, оформлення земельних ділянок. 

 

 І на завершення. 

Протягом звітного року було проведено акредитаційну експертизу 

освітньо-професійних (наукових) програм та отримано сертифікати про 

акредитацію освітньо-професійної програми «Туризм» за спеціальністю 242 

«Туризм» та «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 074 

«Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти.  

2018 року в Університеті за участі експертів міжнародного 

сертифікаційного органу “Прирост” проведено аудит, за результатами якого 

ДонНУЕТ отримав сертифікат системи менеджменту якості одного зі 
світових лідерів –DQSGroup (Німеччина). 

 

У планах Університету на 2018-2019 навчальний рік продовження 

роботи щодо: 

- Забезпечення відповідності системи менеджменту якості ДонНУЕТ 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та підтвердження 

отриманого сертифікату DQSGroup за результатами проведення подальших 



щорічних наглядових аудитів експертами міжнародного сертифікаційного 

органу “Прирост”;  

- розширення присутності на ринку освітніх послуг за рахунок 

започаткування проведення окремих курсів англійською мовою; 

- підвищення якості освітньої діяльності шляхом розробки 

інноваційних авторських курсів на засадах проблемно-орієнтованого 

навчання, розвитку фахового навчання  іноземними мовами; 

- інтернаціоналізації освіти і науки в Університеті за рахунок розвитку 

співробітництва із закордонними навчальними, виробничими та іншими 

установами, реалізації програми “Sandwich education”,  збільшення 

контингенту іноземних студентів; 

- розвитку наукової та інноваційної діяльності за рахунок збільшення 

участі науково-педагогічних працівників Університету у конкурсному 

відборі проектів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 

підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної 
цінності прикладних досліджень, входження науковців Університету до 

складу секцій Наукової ради МОН, Експертної ради МОН; 

- інтеграції періодичних наукових фахових видань Університету 

“Вісник ДонНУЕТ. Серія “Економічні науки”, “Торгівля і ринок України” до 

світового наукового простору шляхом включення журналів до категорії “Б” 

переліку наукових фахових видань України; 

- удосконалення інформаційної діяльності Університету шляхом 

розвитку веб-ресурсів Університету, створення єдиного електронного 

навчально-наукового середовища Університету. 

 

Дякую за увагу! 

 


