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Шановні колеги! 

Складно підбивати підсумки року, що минає, адже більшість процесів 
тільки розпочалися і тривають в умовах нашого вимушеного переміщення 
в м. Вінниця. Ми ще й зараз переживаємо етап становлення, досі боремося 
із зовнішніми викликами і внутрішніми проблемами. Цей рік був нелег-
ким, впевнено можна сказати, що це був рік випробувань для нашого ко-
лективу. Ми багато пережили – особисто і спільнотно, але ми також отри-
мали шанс заявити про себе як про колектив, який спроможний побуду-
вати інноваційний університет європейського типу. 

Цей рік позначений знаковими подіями життєдіяльності університету: 
перша державна атестація наших випускників на Вінницькій землі; перша 
повноцінна Вступна кампанія; акредитація окремих напрямів і спеціально-
стей; реалізація низки міжнародних проектів, у т. ч. при підтримці Між-
народного фонду «Відродження», «Європейський розвиток Донецького 
національного університету» та багатьох інших, не менш важливих справ. 
Це означає, що академічне життя університету ні на мить не зупинилось, а 
навпаки – набуває свого нового змісту та розвитку. 

Варто особливо наголосити на тому, що за цей рік Університет набув 
ознак впізнаваності уже в новому для нього освітньому просторі, міцно 
заявив про себе як конкурентноспроможний виш. У цілком іншому мен-
тальному й культурному полі Донецький національний університет набув 
власних кваліфікаційних ознак у сприйнятті вінницькою спільнотою. Це 
підтверджує прихильність до низки опрацьовуваних наукових і навчально-
методичних ідей Університету, пошуки шляхів їх упровадження. Вагомим 
можна вважати первинне налагодження діалогу з іншими вишами регіону, 
віднайдення шляхів для переходу таких контактів в активну співпрацю. 

Донецький національний університет не лише зберігає створені цін-
ності, а й активно розвиває їх. Для університетської спільноти незабут-
ньою є історія розвитку ДонНУ, його перетворення в один з провідних ви-
шів. Протягом звітного року розширювалися сторінки пам’яті Універси-
тету, розвивалися його наукові, навчально-освітні й виховні традиції, фор-
мувалися новітні наукові напрями. 

Хочу подякувати усій спільноті ДонНУ за підтримку в цей час та са-
мовіддану працю на користь Університету та українського суспільства. 

Дякую усім, хто долучається до вирішення наших проблем, хто своєю 
щедрою лептою допомагає підтримувати діяльність і розбудову Доне-
цького національного університету. 
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РОЗДІЛ І. ДОННУ В НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ 
РЕЙТИНГАХ 

Місце Донецького національного університету на освітній і науковій 
карті України та світу може бути відображенням його позицій у різно-
манітних як національних, так і міжнародних, рейтингах. 

QS World University Rankings 

Рейтинг World University Rankings від британської компанії Quacqua-
relli Symonds (QS), що публікується одинадцятий рік поспіль, визнаний в 
усьому світі як інструмент оцінювання якості освіти. Укладачі рейтингу 
використовують шість основних критеріїв оцінки ВНЗ: 1) репутація в ака-
демічному середовищі (40 %); 2) індекс цитованості (20 %); 3) співвід-
ношення викладацького складу до кількості студентів (20 %); 4) репутація 
серед роботодавців (10 %); 5) частка іноземних студентів (5 %); 6) частка 
іноземних викладачів (5 %). До рейтингу кращих університетів світу QS 
потрапляють тільки ті університети, які пропонують усі рівні освіти: бака-
лаврат, магістратуру та докторантуру (або аспірантуру). 

У 2015 році до світового рейтингу увійшли шість українських ВНЗ 
(подробиці доступні за посиланням http://www.topuniversities.com/ univer-
sity-rankings/ world-university-rankings/ 2015#sorting=rank+region=+country= 
=207+faculty=+stars=false+search=). ДонНУ посів місце у групі 701+. 
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Варто зазначити, що ДонНУ, починаючи з 2011 року, дещо втратив 
позиції в цьому рейтингу, коли вперше потрапив до категорії 501+. 

ДонНУ – кращий навчальний заклад 
центрального регіону України 

Інформаційний ресурс «Освіта.ua» 
(http://osvita.ua/vnz/rating/25716/) визнав ДонНУ 
кращим ВНЗ центрального регіону України за 
показниками консолідованого рейтингу, до 
якого враховувалися позиції в наступних рей-
тингах: «ТОП-200 Україна», Рейтинг «Sco-
pus», Міжнародний рейтинг «Вебометрикс». 

Кращі ВНЗ центрального регіону України 

Назва навчального 
закладу 

Місце 
Місце у 

загальному 
рейтингу 

Топ 200 
Україна 

Webo-
metrics 

Scopus 
Підсум-
ковий 

бал 

Донецький 
національний 
університет 

1 15 25 32 14 71 

Дніпропетровський 
національний універ-
ситет ім. О. Гончара 

2 18 10 72 8 90 

Національний 
гірничий університет 

3 21 7 12 84 103 

Вінницький націо-
нальний технічний 
університет 

4 22 28 24 52 104 

Національна 
металургійна 
академія України 

5 37 11 113 39 163 

Дніпропетровський 
національний Універ-
ситет залізничного 
транспорту ім. 
Лазаряна 

6 38 74 38 54 166 

Кременчуцький 
національний універ-
ситет ім. М. Остро-
градського 

7 43 55 69 57 181 

9



Кращі ВНЗ центрального регіону України 

Назва навчального 
закладу Місце 

Місце у 
загальному 
рейтингу 

Топ 200 
Україна 

Webo-
metrics Scopus 

Підсум-
ковий 

бал 

Дніпропетровська 
медична академія 

8 50-51 51 121 25 197 

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет 
 ім. Павла Тичини 

9 52 139 19 43 201 

Черкаський 
національний 
університет 
ім. Б. Хмельницького 

10 53 126 59 22 207 

Топ-200 Україна 

У 2015 році оголошено дев’ятий випуск рейтингу. Його методика 
побудована відповідно до міжнародних принципів ранжування університе-
тів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень ВНЗ різних 
типів на основі низки універсальних критеріїв. Діяльність ВНЗ оцінюється 
за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який фор-
мується на основі індикаторів прямого вимірювання (80 %), експертного 
оцінювання якості підготовки випускників ВНЗ представниками робото-
давців і академічного співтовариства (15 %), а також із використанням між-
народних наукометричних і веб-метричних показників (5 %). Інтегральний 
індекс (ІЗ) представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного 
потенціалу (Інп), якість навчання (Іян), міжнародне визнання (Імв). Усього 
для формування зазначених індексів у 2015 році використовувався 21 інди-
катор прямого виміру з сумарною вагою 80 % і експертне оцінювання з ваго-
вим коефіцієнтом 20 %. На сьогодні для оцінювання міжнародного визнання 
ВНЗ додатково враховувалася його участь у таких європейських програмах 
як Seventh Framework Programme і Tempus. 

У 2015 році ДонНУ посів 8 місце серед класичних університетів і 25 – 
серед 200 ВНЗ України. Слід відзначити, що порівняно з 2014 роком втра-
чено 2 позиції серед класичних унівесритетів і 5 позицій у загальному рей-
тингу. 
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Динаміка показників ДонНУ в загальному рейтингу останні сім років 
залишається негативною – втрачено 17 позицій. 

Донецький національний університет 
Рік Місце Iнп Iян Iмв Iз 

2009 8 8,067658369 12,70005575 12,60006005 33,36777417 
2010 10 7,743182879 11,39625268 11,94485681 31,08429237 
2011 12 8,00346 11,6818 11,04425 30,72946382 
2012 14 7,521387228 12,11484687 11,95376196 31,58999606 
2013 17 7,495177551 11,38114224 12,74501043 31,62133022 
2014 20 7,056879082 10,84511634 17,7374658 35,63946121 
2015 25 6,664809466 9,414492434 16,70114229 32,78044419 

Слід також додати, що всі ВНЗ, переміщені з зони АТО, втратили свої 
позиції, а Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 
який у минулому році посідав 8 місце серед класичних ВНЗ, взагалі не по-
трапив до рейтингового оцінювання. 

Вебометричний рейтинг університетів світу Webometrics 
Двічі на рік – у січні та липні – дослідницька група Cybermetics Lab 

оприлюднює рейтинг Webometrics (ступінь інтеграції ВНЗ у «світову паву-
тину»). Рейтинг орієнтований на оцінку академічної присутності універси-
тету в Інтернеті, рівень впливу публікацій ВНЗ на світовий науковий прогрес, 
популярність веб-ресурсів вищого навчального закладу, довіру Інтернет-
користувачів до них. У цьогорічному липневому рейтингу Лабораторія 
Cybermetrics внесла зміни у розрахунок показників, значно збільшивши 
вплив університетських публікацій, які входять в 10 % найбільш цитова-
них у відповідних галузях науки за даними Scimago (на основі Scopus). 

Станом на 03.08.2014 року ДонНУ посідав 24 місце серед ВНЗ України 
(загалом 299 українських ВНЗ присутньо в рейтингу) та 3 772 місце серед 
ВНЗ світу. 

Станом на 02.02.2015 року ДонНУ посідав 32 місце серед ВНЗ Украї-
ни (загалом 299 українських ВНЗ присутньо в рейтингу) та 4 445 місце 
серед ВНЗ світу. 

Станом на липень 2015 року ДонНУ посідає 21 місце серед ВНЗ Украї-
ни (загалом 295 українських ВНЗ присутньо в рейтингу) та 5 136 місце 
серед ВНЗ світу (докладніше за посиланням http://www.webometrics.info/ 
en/europe/ukraine). 
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Тобто університету вдалося відновити втрачені позиції в рейтингу се-
ред українських ВНЗ, що може бути пов’язано з частковою зміною методо-
логії оцінювання, проте в світовому масштабі продовжується втрата пози-
цій. Для відновлення позицій має бути розроблена програма розбудови 
електронних сторінок факультетів, кафедр і структурних підрозділів унів-
ерситету й активізовано процес висвітлення інформації про заходи, що від-
буваються в університеті, та здобутки науковців, аспірантів і студентів у 
науковій, освітній та громадській діяльності. 

Рейтинг за показниками Scopus 

У ДонНУ є афільованими 819 науковців (станом на 18.11.2015 р.) за 
показниками наукометричної бази даних Scopus (http://www.scopus.com). 

Станом на 16.07.2015 року ДонНУ посідає 14 місце (9 серед класич-
них університетів) серед 123 ВНЗ України за показниками публікаційної 
активності в виданнях, які індексуються в наукометричній базі даних (НБД) 
Scopus. Ключовим в цьому рейтингу є показник індексу Гірша, так званий 
h-index. У нашого університету він наразі становить 25, й порівняно з ми-
нулорічним рейтингом він зріс на одиницю. 

Місце ДонНУ серед класичних університетів України  
за показниками міжнародної наукометричної бази даних Scopus 

М
іс

це
 Назва ВНЗ Станом на 

22.12.2014 р. 
Станом на 

16.07.2015 р. 
Різниця кількості 

К-сть 
публ. 

К-сть 
цит. 

h-
інд. 

К-сть 
публ. 

К-сть 
цит. 

h-
інд. 

К-сть 
публ. 

К-сть 
цит. 

h-
інд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
КНУ ім. Тараса 
Шевченка 

11 984 45 031 67 12 416 49 991 70 432 4 960 3 

2 
ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна 

6 879 28 773 52 7 117 31 308 54 238 2 535 2 

3 
ЛНУ ім. Івана 
Франка 

4 856 20 220 43 4 976 21 899 44 120 1 679 1 

4 
ОНУ 
ім. І. І. Мечникова 

2 457 9 732 42 2 508 10 490 44 51 758 2 

5 
ЧНУ ім. Юрія 
Федьковича 

2 030 6 322 38 2 186 7 336 42 156 1014 4 

6 
ДНУ ім. Олеся 
Гончара 

2 691 6 880 30 2 728 7 337 32 37 457 2 

7 
ПНУ ім. Василя 
Стефаника 

251 2406 27 308 2 716 28 57 310 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 
Ужгородський 
НУ 

1 473 4 957 26 1 498 5 273 27 25 316 1 

9 
Донецький 
національний 
університет 

1 478 2866 24 1530 3 116 25 52 250 1 

10 СумДУ 1 000 4 282 22 1 123 5 102 24 123 820 2 

11 
ТНУ ім. 
В. І. Вернадського 

1 304 3 561 23 1 325 3 865 23 21 304 0 

12 
ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького 

314 1329 19 318 1 468 20 4 139 1 

Якщо розглядати всі переміщені з зони проведення АТО та АРК Крим 
класичні університети та наших колег із ДВНЗ «ДНТУ», то ДонНУ збері-
гає лідерство за показником зростання h-індекса. І якщо в 2012 році ми за 
іншими показниками поступалися ТНУ ім. В. І. Вернадського в рейтингу, 
то наразі його випереджаємо. За величиною відносного зростання кількості 
публікацій у виданнях Scopus, ДонНУ посідає 8 місце серед класичних уні-
верситетів. З 2012 року кількість публікацій наших науковців зросла на 332 
одиниці (на 27,7 %). За кількістю посилань на роботи наших науковців 
ДонНУ посідає 10 місце серед класичних університетів. Так, із 2012 р. кіль-
кість цитувань зросла на 1 313 одиниць (або на 72,8 % порівняно до 2012 
року). 

Розподіл публікацій співробітників ДонНУ за галузями наук у видан-
нях, індексованих у Scopus, має наступний вигляд: 
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Як видно з діаграми, основними постачальниками показників для рей-
тингу нашого ВНЗ за показниками присутності в НБД Scopus є факультет 
математики та інформаційних технологій, фізико-технічний і хімічний фа-
культети. 

Проте викликає занепокоєння суттєве зменшення кількості публікацій 
у виданнях, індексованих у НБД Scopus, у 2015 р. Це може мати негатив-
ний вплив на позиції нашого унівесритету в міжнародних і національних 
рейтингах. Для поновлення кількості публікації потрібно вивчити питання 
щодо стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників за опуб-
лікування результатів наукових досліджень у високорейтингових наукових 
виданнях (Scopus, Web of Science). 

Слід також додати, що на Вінниччині усі вищі навчальні заклади знач-
но поступаються ДонНУ за всіма позиціями в рейтингу за показниками 
НБД Scopus, який публікується на сайті euroosvita.net двічі на рік. 
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РОЗДІЛ ІI. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

2.1. Про підсумки проходження акредитації 
в 2014−2015 навчальному році 

У Донецькому національному університеті здійснюється підготовка 
фахівців за 52 спеціальностями і напрямами підготовки. 

Згідно з затвердженим графіком акредитації, ліцензування і збільшен-
ня ліцензійних обсягів спеціальностей університету в 2014–2015 н. р. 

– первинну акредитацію проходили:
• 1 напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комуніка-

ційних систем»; 
• 1 спеціальність 8.02010101 «Культурологія»;
– повторну акредитацію проходили 5 напрямів підготовки ступеня

освіти «Бакалавр»: 
6.010205 «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.030102 

«Психологія», 6.040202 «Математика», 6.040205 «Статистика», 6.051001 
«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»; 

5 спеціальностей ОКР «Спеціаліст» і ступеня освіти «Магістр»: 
7.02010501, 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяль-

ність»; 7.03010201, 8.03010201 «Психологія»; 7.04020501, 8.04020501 
«Статистика»; 7.05100101, 8.05100101 «Метрологія та вимірювальна тех-
ніка»; 8.18010020 «Управління навчальним закладом». 

Протягом 2014–2015 н. р. ректоратом університету і випусковими ка-
федрами спеціальностей (напрямів підготовки) була організована робота 
щодо приведення показників з усіх напрямів діяльності: кадрового потен-
ціалу, навчально-методичного забезпечення, виховної і наукової роботи 
напрямів підготовки і спеціальностей ДонНУ, що проходять процес акре-
дитації, у відповідно до Ліцензійних умов і Державних вимог до якості під-
готовки фахівців. 

На сьогодні успішно пройдена повторна акредитація спеціальностей 
8.18010020 «Управління навчальним закладом» (протокол засідання Акре-
дитаційної комісії України від 28.05.2015 р. № 116), напряму підготовки 
і спеціальності 6.051001, 7.05100101, спеціальності 8.05100101 «Метрологія 
та інформаційно-вимірювальні технології», напряму підготовки 6.170101 
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» і спеціальності 8.02010101 
«Культурологія» (протокол засідання Акредитаційної комісії України від 
30.06.2015 р. № 117). Спеціальності і напрями підготовки 6.010205, 
7.02010501, 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність», 
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6.030102, 7.03010201, 8.03010201 «Психологія», 6.040202 «Математика», 
6.040205, 7.04020501 «Статистика» завершили процес акредитації 17 лис-
топада 2015 р. (протокол № 17). Окремо зауважимо, що на спеціальності 
8.04020501 «Статистика» через відсутність контингенту студентів акреди-
тація не проводилася. Розглядається можливість відновлення зазначеної 
магістратури за умови забезпечення всіх показників діяльності відповідно 
до державних вимог. 

У 2015–2016 н. р. повторну акредитацію проходитимуть 
• 2 напрями підготовки ступеня освіти «Бакалавр»:
6.030301«Журналістика», 6.030506 «Прикладна статистика»; 
• 2 спеціальності ОКР «Спеціаліст» і ступеня освіти «Магістр»:
7.8.03030101 «Журналістика», 8.03050601 «Прикладна статистика». 

Організаційні і підготовчі заходи в університеті вже здійснюються. 

2.2. Аналіз контингенту студентів 

Враховуючи складну соціально-економічну ситуацію, що склалася 
у Донецькому регіоні, і перенесенням освітньої діяльності університету до 
м. Вінниця, аналіз динаміки змін контингенту за три останні роки є реле-
вантним. 

Станом на 01.10.2013 року контингент студентів університету складав 
14 006 осіб, з яких 5 937 студентів (42 %) здобували освіту за кошти дер-
жавного бюджету та 8 069 студентів (58 %) – за кошти фізичних та юри-
дичних осіб. 

На момент переїзду університету до м. Вінниця (на 01.10.2014 р.) кон-
тингент студентів складав 6 036 особи, з яких 3 818 (63 %) навчались за 
кошти державного бюджету, 2 218 (37 %) – за кошти фізичних та юридич-
них осіб. 

Станом на 01.10.2015 року нараховуємо 2 368 (59 %) студентів-бюд-
жетників та 1 661 (41 %) студентів-контрактників, тобто 4 029 осіб. 

Динаміку змін контингенту студентів денної та заочної форм навчан-
ня, що навчаються за кошти державного бюджету та кошти фізичних та 
юридичних осіб, представлено на діаграмах 1, 2. 
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Діаграма 1 

Діаграма 2 

Розглянемо зміни контингенту студентів 2014−2015 та 2015−2016 на-
вчальних років за ступенями підготовки. 

Отже, контингент студентів ступеня освіти «Бакалавр» денної форми 
навчання зменшився на 35 % (з 3 541 до 2 329 осіб), заочної форми на-
вчання − на 34 % (з 1 117 до 744 осіб). 

Що стосується набору за ступенем освіти «Магістр», то за денною фор-
мою навчання слід констатувати зменшення контингенту на 24 % (з 494 до 
376 осіб), за заочною формою навчання − на 8 % (з 315 до 290 осіб). Най-
більші зміни відбулись у контингенті студентів ОКР «Спеціаліст»: за ден-
ною формою навчання відбулося зменшення контингенту на 59 % (з 339 до 
140 осіб), за заочною – на 12 % (з 169 до 150 осіб) у зв’язку з тим, що, по-
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перше, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у 2016 році буде 
здійснено останній набір студентів на ОКР «Спеціаліст», по-друге, значна 
кількість абітурієнтів віддає перевагу у навчанні ступеню освіти «Магістр». 

Розглядаючи окремо контингент студентів денної форми навчання 
(2 845 осіб), можна зробити висновок щодо переважної кількості студентів, 
які навчаються за державним замовленням 2 122, що становить 75 % і за 
контрактом 723, що становить 25 %. Розбіжність складає 50 % на користь 
студентів бюджетної форми навчання (аналіз контингенту попередніх ро-
ків показує, що ця розбіжність складала 13−15 %). На жаль, слід констату-
вати такий негативний тренд, а саме: у попередні роки роботи університету 
ми мали відносно однаковий контингент студентів-бюджетників та сту-
дентів-контрактників; у цьому році ми тільки виконали державне замов-
лення (а з деяких напрямів підготовки/спеціальностей мали його зменшити), 
і за окремими напрямами підготовки/спеціальностями набрали студентів, 
що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Діаграма 3 

Аналіз контингенту заочної форми навчання (1 184 особи) свідчить 
про те, що розрив між контингентом студентів бюджетної (246, що стано-
вить 20 %) та договірної (938, що становить 80 %) форм навчання виглядає 
ще більш разючим (60 %). При цьому слід відзначити постійну тенденцію 
до збільшення частки договірних студентів, тобто поступової ліквідації 
державного замовлення на заочній формі й переходу тільки на навчання за 
контрактом. 
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Діаграма 4 

Загальну інформацію щодо контингенту денної та заочної форм на-
вчання студентів, що навчаються за кошти державного замовлення та за 
кошти фізичних або юридичних осіб, представлено на Діаграмах 5 та 6. 

Діаграма 5 
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Діаграма 6 

Розглянемо розподіл студентів денної форми за курсами навчання 
(діаграма 7). Переважна кількість студентів денної форми навчання навча-
ється на 1 курсі (34 %), що є результатом профорієнтаційної роботи фа-
культетів та кафедр університету протягом 2014−2015 навчального року та 
Вступної кампанії 2015 року. Значна кількість студентів навчається на 4 
курсі (21 %), що є резервом для вступу на освітній рівень магістра у 2016 
році. 18 % студентів навчається на 3 курсі, що є також результатом Вступ-
ної кампанії 2015 року (значну кількість абітурієнтів, що мали диплом мо-
лодшого спеціаліста, було зараховано на 3 курс). Щодо найнижчої кількості 
студентів-спеціалістів, то причини були зазначені вище. І, на жаль, всього 
9 % складають студенти 2 курсу. Причини такої малої кількості студентів 
зрозумілі – це набір 2014 року, але необхідно шукати шляхи покращення 
ситуації. 

Діаграма 7 
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Розподіл студентів заочної форми за курсами навчання представлено 
на Діаграмі 8. Більшість студентів навчається на 1 курсі ОКР «Бакалавр» 
та є студентами ОКР «Магістр» (по 24 %). Найменша кількість (4 %) на 5 
курсі, Це пов’язано з тим, що тільки деякі напрями підготовки мають тер-
мін навчання 5 років (переважна кількість – 4 роки). Щодо кількості сту-
дентів 2 та 3 курсів, то маємо по 14 % студентів, на 4 курсі – 7 % студентів. 

Окремо хотілось би зазначити, що станом на 01.11.2015 року в універ-
ситеті навчається 89 іноземних громадян, що складає 2,2 % загальної кіль-
кості студентів. Зазначений процент є наслідком тієї тенденції, що склалася 
в університеті протягом останніх 5 років. 

Діаграма 8 

Розподіл студентів за факультетами університету наведено на Діа-
грамі 9. 
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Діаграма 9 

Переважна кількість студентів університету навчається на економіч-
ному факультеті (30 %), який минулого навчального року об’єднав два фа-
культети: економічний та обліково-фінансовий. 17 % складають студенти 
юридичного факультету. Значний відсоток дають факультети гуманітарного 
спрямування: філологічний – 15 %, історичний – 9 %, факультет іноземних 
мов – 7 %. Щодо природничих факультетів, то на факультеті математики 
та інформаційних технологій навчається 7 % студентів, фізико-технічному – 
6 %, біологічному – 5 %, хімічному – 3 %. 

Заслуговують пильної уваги й аналізу показники відрахування студен-
тів упродовж року. Протягом 2014−2015 навчального року факультетами 
було проведено значну роботу щодо приведення у відповідність даних по 
контингенту Єдиної державної бази з питань освіти до реального контин-
генту студентів. Так, протягом року було відраховано 6 155 студентів, се-
ред яких 4 304 студенти (70 %) денної форми навчання та 1 851 студент 
(30 %) заочної форми навчання. Основні чинники відрахування студентів: 
невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу, не-
виконання умов договору, академічна неуспішність тощо. Окремо хотілось 
би зазначити, що велику кількість студентів було «технічно» відраховано 
зі складу студентів університету іншими вищими навчальними закладами 
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України. Саме тому ми втратили 702 студенти денної форми навчання та 
52 студенти-заочники. 

У зв’язку з цим варто відзначити, що: 
– стабільно потужний контингент студентів є визначальним критері-

єм рейтингу ВНЗ; 
– кількість ставок, які має університет, безпосередньо залежить від

кількості студентів і не може бути більшою за нормативи (Постанова 
Кабінету Міністрів України № 1134 від 17 серпня 2002 року). Згідно з цією 
Постановою, в середньому у ДонНУ таке співвідношення за денною фор-
мою складає 11 студентів на одного викладача. Але конкретні цифри змі-
нюються залежно від спеціальності (від 9 на іноземних мовах до 13,5 на 
українській мові та літературі); освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалаври, 
спеціалісти чи магістри); форми навчання (за заочною формою для бака-
лаврів норматив збільшується у 4 рази, тобто становить від 36 до 52 сту-
дентів на 1 викладача); громадянства (норматив співвідношення викладач/ 
іноземний студент на 15 % менший від нормативу для українських сту-
дентів). Залежно від кількості студентів кожний університет має певну 
кількість ставок викладачів. Отже, постійне скорочення контингенту сту-
дентів призводить до зменшення кількості ставок, що, у свою чергу, зумов-
лює значне скорочення професорсько-викладацького складу. Отже, збере-
ження контингенту студентів на відповідному рівні є першочерговим за-
вданням на найближчі роки. 

Загальну інформацію щодо розподілу контингенту за курсами, факуль-
тетами університету, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчан-
ня наведено у таблиці 1. 
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2.3. Розробка освітніх програм підготовки фахівців 

Враховуючи стрімкі зміни в наукових дослідженнях, з метою пошуку 
цікавих, практично орієнтованих навчальних програм, максимально набли-
жених до стандартів європейської освіти зі збереженням кращих традицій 
вітчизняної, перед колективом університету постає задача щодо розробки 
освітніх програм підготовки фахівців, упровадження в навчальний процес 
нових навчальних дисциплін, розробки навчальних планів тощо. 

З прийняттям Закону України «Про вищу освіту» перед університетом 
постало питання щодо виконання статті 56: «Максимальне навчальне на-
вантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може пере-
вищувати 600 годин на навчальний рік». 

Міністерством освіти і науки України протягом 2014−2015 навчаль-
ного року було надано вищим навчальним закладам роз’яснення щодо 
особливостей формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік, 
а саме: 

– відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
26.01.2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 
2015/2016 навчальний рік» навчальні дисципліни і практики мають 
плануватися в обсязі 3-х і більше кредитів ЄКТС, а їхня кількість на 
навчальний рік не має перевищувати 16; 

– відповідно до листа МОН України від 11.03.2015 № 1/3-120 «Про
організацію вивчення гуманітарних дисциплін» університет має забезпечити 
викладання дисциплін, що формують компетентності з історії та культури 
України, філософії, української мови із загальним обсягом не менше 12 
кредитів; створити умови для вивчення англійської мови як мови міжна-
родного академічного спілкування задля досягнення випускниками рівня 
В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Окрім того, Міністерством було запропоновано вищим навчальним 
закладам дві моделі забезпечення норми закону щодо максимального на-
вантаження викладача. Згідно з першою моделлю, якщо вищий навчальний 
заклад приймає рішення про поступовий перехід з 900 до 600 годин на-
вчального навантаження, зміни вносяться лише при формуванні навчаль-
них планів 2015 року набору та наступних років набору, і лише в 2018− 
2019 навчальному році середнє навчальне навантаження викладача склада-
тиме 600 годин. Друга модель передбачала внесення змін до навчальних 
планів здобувачів вищої освіти 2, 3, 4 курсів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра таким чином, щоб зменшити навчальне навантаження нау-
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ково-педагогічного працівника орієнтовно до 600 годин уже в 2015−2016 
навчальному році. 

Вченою радою університету було прийнято рішення про перехід до 
навчального навантаження науково-педагогічних працівників в обсязі 600 
годин уже в 2015−2016 навчальному році, що мало забезпечуватись змі-
ненням чинних навчальних планів шляхом зменшення кількості годин ауди-
торного навантаження та збільшення годин на самостійну роботу студента. 

Було розроблено «Методичні рекомендації щодо розробки навчальних 
та робочих навчальних планів», відповідно до яких при формуванні робо-
чих навчальних планів факультети мали керуватися таким розподілом на-
вчального часу й наступними вимогами: 

• Для ступеня освіти «Бакалавр» − термін навчання 4 роки (240 кре-
дитів ECTS). 

• Для ОКР «Спеціаліст» − термін навчання 1 рік (60 кредитів ECTS).
• Для ступеня освіти «Магістр» − термін навчання 1,5 роки (90 креди-

тів ECTS). 
• 1 кредит ECTS дорівнює 30 академічним годинам (для попередніх

років набору – 36 академічних годин). 
• Орієнтовна кількість годин аудиторних занять в одному кредиті

ECTS для здобувачів ступеня освіти бакалавр має становити від 50 % до 
33 %. 

• Максимальне тижневе аудиторне навантаження не повинно переви-
щувати: для студентів ступеня освіти «Бакалавр» − 28 годин, ОКР «Спеці-
аліст» − 24 години, ступеня освіти «Магістр» − 18 годин. 

• Навчальний рік планувати у відповідності до акредитаційних вимог
в обсязі 42 (43) тижні для всіх ступенів освіти, в яких передбачити: 

 Для ступеня освіти «Бакалавр»:
– навчальних тижнів 39 на рік, включаючи 2 сесії (6 тижнів) та

практику;
– зимові канікули – 3 тижні;
– теоретичне навчання: осінній семестр 16 (17) тижнів, весняний

семестр – 16 (17) тижнів (з урахуванням тижнів на практику);
– форм контролю в семестрі – 8 (з них екзаменів − не більше 5);
– курсові роботи планувати на 2, 3, 4 курсах – не більше однієї

на рік.
 Для ОКР «Спеціаліст»: установити І семестр (теоретичне навчан-

ня) в обсязі 18 тижнів; 3 тижні – сесія, 2 тижні – канікули; у ІІ семестрі 
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планувати практичну та науково-практичну підготовку (практики, підго-
товка випускної роботи). 

 За програмою підготовки магістра встановити І та ІІ семестри
(теоретичне навчання) в обсязі 17 тижнів на семестр; по 3 тижні – сесія, 
2 тижні − зимові канікули; у ІІІ семестрі планувати практичну та нау-
ково-практичну підготовку (практики, підготовка випускної роботи). 
• Дотримуватися нормативних вимог щодо мінімального обсягу прак-

тики: для ступеня освіти «Бакалавр» − 6 тижнів (1,5 кредити на тиждень/ 
9 кредитів), для ОКР «Спеціаліст», ступеня освіти «Магістр» − 4 тижні 
(6 кредитів). Для отримання кваліфікації викладача − 6 тижнів (1,5 кредити 
на тиждень/9 кредитів). Збільшення тижнів практики передбачати за раху-
нок вибіркової частини навчального плану. 

• Державну атестацію планувати не менше 3−4 тижнів в обсязі 1,5
кредити на тиждень. 

• Визначити МК формою поточного контролю та планувати в обсязі
1 МК у семестрі. 

При складанні навчальних планів було рекомендовано зменшувати 
кількість навчальних дисциплін та практик циклу професійної та практич-
ної підготовки шляхом поєднання їхнього змісту, який має спільну пред-
метну спрямованість і збільшення загального обсягу; зосередити вивчення 
нормативних дисциплін, спільних для напряму підготовки, на перших двох 
курсах навчання. 

Усіма факультетами та випусковими кафедрами університету було 
проведено значну роботу щодо оптимізації як чинних навчальних планів 
2012, 2013, 2014 років набору, так і розробки робочих навчальних планів 
для студентів ступенів освіти «Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» 
2015 року набору. Крім того, при розрахунку навчального навантаження 
кафедр університету було максимально оптимізовано як факультетські, так 
і міжфакультетські потоки для викладання однакових дисциплін. 

У той же час, зважаючи на складну ситуацію щодо контингенту сту-
дентів 2−4 курсів, і, як наслідок, наявність великої кількості малочислен-
них груп, досягти очікуваного результату виявилось вкрай важко.  

Новацією у визначенні навчального навантаження кафедр університету 
було спільне рішення факультетів щодо запровадження системи розрахунку 
середнього навчального навантаження на одного викладача не універси-
тету, а факультету. У результаті, якщо середнє навчальне навантаження 
для роботи зі студентами держбюджетного замовлення в середньому на 
одного викладача університету складає 690 годин, для роботи зі студента-
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ми, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб – 726 годин, то 
за факультетами маємо дещо іншу картину (Діаграма 10, Діаграма 11). 

Діаграма 10 

Діаграма 11 

Отже, середнє навчальне навантаження викладача, який працює на 
одну ставку, що фінансується за рахунок загального фонду, змінюється від 
600 годин на юридичному до 790 годин на історичному факультеті, для ви-
кладачів, які працюють на одну ставку, що фінансується за кошти спеці-
ального фонду, змінюється з 600 годин на факультеті іноземних мов до 900 
на факультеті математики та інформаційних технологій. 

Причинами таких розбіжностей є наступні: по-перше, структура кон-
тингенту, тобто на факультетах, де переважають малочислені групи та по-
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токи, середнє навчальне навантаження викладача більше; по-друге, на фа-
культетах, що мають невелику кількість чи споріднені напрями підготовки/ 
спеціальності і відповідно уніфіковані робочі навчальні плани, середнє на-
вчальне навантаження викладача менше. У той же час варто зазначити, що, 
незважаючи на досить високі на деяких факультетах показники середнього 
навантаження викладача, робота факультетів та кафедр щодо оптимізації 
робочих навчальних планів не була марною, оскільки цьогорічні показни-
ки значно нижчі, ніж у попередньому навчальному році. 

Окремим напрямом освітньої діяльності факультетів є розробка та 
впровадження в навчальний процес додаткових спеціалізацій (як україн-
ською, так і англійською мовами), що дає змогу студентам набути чи по-
глибити знання в обраній галузі знань, отримати додаткову кваліфікацію. 

Так, протягом звітного періоду в університеті було відкрито 12 нових 
спеціалізацій, а саме: 

– «Країнознавство і міжнародний туризм» для студентів всіх на-
прямів підготовки ступеня освіти «Бакалавр» (кафедра всесвітньої історії, 
історичний факультет); 

– «Політична журналістика» для студентів всіх напрямів підготов-
ки ступеня освіти «Бакалавр» (кафедра політології та державного управ-
ління, історичний факультет); 

– «Міжнародна інформація» для студентів всіх напрямів підготовки
ступеня освіти «Бакалавр» (кафедра міжнародних відносин та зовнішньої 
політики, історичний факультет); 

– «Державне управління» для студентів спеціальності 8.03010401
«Політологія» (кафедра політології та державного управління, історичний 
факультет); 

– «Прикладна політологія» для іноземних студентів заочної форми
навчання спеціальності 8.03010401 «Політологія» (кафедра політології та 
державного управління, історичний факультет); 

– «International Relations in Humanities» для іноземних студентів за-
очної форми навчання спеціальності 8.03020101 «Міжнародні відносини» 
(кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, історичний фа-
культет); 

– «Intelligent Information Technology» для іноземних студентів заочної
форми навчання спеціальності 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-еконо-
мічний моніторинг» (кафедра комп’ютерних технологій фізико-технічного 
факультету); 
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– «Міжнародна економічна співпраця» для студентів заочної форми
навчання спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» (кафедра між-
народної економіки, економічний факультет); 

– «Agro МВА» та «General МВА» для студентів заочної форми на-
вчання спеціальності 8.18010024 «Бізнес-адміністрування» (кафедра між-
народного бізнесу та прикладної економіки, економічний факультет); 

– «Економічна безпека підприємства» для студентів денної та заоч-
ної форм навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» 
(кафедра економіки підприємства, економічний факультет); 

– «Викладач двох іноземних мов і літератур (із зазначенням мови)»
для студентів денної форми навчання спеціальності 7.02030304, 8.02030304 
«Переклад» (факультет іноземних мов); 

– «Перекладач двох іноземних мов (із зазначенням мови)» для сту-
дентів денної форми навчання спеціальності 7.02030302, 8.02030302 «Мова 
і література» (факультет іноземних мов). 

Зазначимо, що не всі вищезазначені спеціалізації мають набір студен-
тів у поточному навчальному році, але на відповідних кафедрах є кадровий 
потенціал, навчально-методичне забезпечення, що дозволить якісно органі-
зувати роботу спеціалізацій наступного навчального року. 

2.4. Практична підготовка 

Однією з важливих складових систем управління якістю підготовки 
студентів є практична підготовка. У Донецькому національному універси-
теті підтримується належний рівень розвитку матеріально-технічної бази, 
організаційного, програмно-методичного та кадрового забезпечення прак-
тичної підготовки студентів. Усі види практик забезпечені базами, керівни-
ками від університету та від виробництва, відображені в навчальних пла-
нах та графіках навчального процесу. Для забезпечення належного рівня 
практичної підготовки майбутніх фахівців університетом у межах власних 
можливостей здійснюються необхідні заходи. 

Проведення практик, як і належить, відбувалося згідно з графіками 
навчального процесу ДонНУ. Порівняно з попередніми навчальними рока-
ми їх довелося скорегувати відповідно до реальних потреб навчального 
процесу. Зокрема, педагогічну практику для ОКР «Спеціаліст», асистент-
ську практику на деяких факультетах було перенесено з весняного на осін-
ньо-зимовий семестр. Найпомітніші корективи були здійснені на історич-
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ному факультеті. Загалом по університету було підготовлено та погоджено 
156 наказів на проведення практик.  

Щодо недоліків організації та проведення практик у 2014−2015 на-
вчальному році слід зауважити, що основні негаразди пов’язані з пізнім 
початком навчального року, набором студентів, недостатнім забезпеченням 
баз практики на початок навчального року в зв’язку з переміщенням уні-
верситету. Проведення практики також було ускладнене тим, що на почат-
ку навчального року спілкування викладачів і практикантів було істотно 
обмежене у часі, тому акцент вимушено робився на самостійному опрацю-
ванні студентами методичних матеріалів.  

Проте завдяки плідній співпраці кафедр, навчального відділу та керів-
ництва вишу різними видами практики було охоплено 2 762 студенти, з 
них 2 336 студентів денної та 451 студент заочної форм навчання (Діа-
грама 12). 

Діаграма 12 
Контингент практикантів у 2014–2015 н. р. 

За ступенями освіти склад практикантів виглядає наступним чином: 
з 2 336 осіб денної форми навчання 1 707 становлять студенти СО «Бака-
лавр», 311 – ОКР «Спеціаліст», 318 – СО «Магістр». З 451 студента заочної 
форми 75 осіб навчаються за СО «Бакалавр», 143 – ОКР «Спеціаліст», 203 – 
СО «Магістр» (Діаграма 13). 
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Діаграма 13 
Склад практикантів за ступенями освіти 

Педагогічну та магістерську практики пройшли 1 305 студентів 8 
факультетів денної та заочної форм навчання з 18 спеціальностей педаго-
гічного спрямування, з них 668 студенти ступеня освіти «Бакалавр», 111 − 
студенти ОКР «Спеціаліст», 526 − студенти ступеня освіти «Магістр». 
Виробничу (науково-дослідну) практику пройшли 674 студентів ступеня 
освіти бакалавр «Бакалавр», 84 студенти ОКР «Спеціаліст», 13 студентів 
ступеня освіти «Магістр». Переддипломну практику пройшли 268 студен-
тів ОКР «Спеціаліст» (Діаграма 14). 

Діаграма 14 
Розподіл студентів за видами практик 

Керівництво практикою здійснювали 178 викладачів університету, се-
ред яких 152 особи (85,4 %) мають науковий ступінь і вчене звання. 

Важливим фактором успішності проведення практики виступають 
бази практичної діяльності студентів. Практика студентів вищих навчаль-
них закладів має проводитися в установах, підприємствах, організаціях, 
які забезпечують виконання програми практики для відповідних ступенів 
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освіти, або в навчально-виробничому підрозділі вищого навчального за-
кладу. З огляду на реальну ситуацію велика частина студентів проходили 
практику на базі кафедр університету. Водночас великим досягненням ко-
лективу університету є збереження попередніх контактів щодо проведення 
практики. Зокрема фізико-технічний факультет продовжує відносини 
з Донецьким фізико-технічним інститутом ім. О. О. Галкіна. Біологічний 
факультет співпрацює з рядом науково-дослідних установ, серед яких, 
зокрема, такі: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; Інсти-
тут молекулярної біології і генетики НАН України; Інститут зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України; Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка; ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьо-
ва НАМН України»; Інститут гідробіології НАН України; Інститут фізіо-
логії рослин і генетики НАН України. Історичний факультет підтримує 
багаторічні зв’язки з такими профільними установами та організаціями: 
МЗС України; Атлантична Рада України (м. Київ); Профільні комітети ВР 
з питань зовнішньої політики, з питань національної безпеки і оборони; 
Дипломатична академія при МЗС України; Інститут зовнішньої політики 
Дипломатичної академії України при МЗС України. Переважна більшість 
студентів факультету іноземних мов проходила перекладацьку практику 
на своїх кафедрах (кафедра теорії та практики перекладу та германської 
філології), деякі практикувалися за місцем майбутньої роботи у бюро 
перекладів та центрах іноземних мов Києва, Львова та Кривого Рогу, які 
вони знайшли самостійно.  

За період листопад–грудень 2014 року було проведено аналіз перспек-
тив співпраці з підприємствами, установами, організаціями, розташованими 
у Вінниці та в області. Перелік потенційних партнерів доведений до відома 
й ознайомлення факультетів і кафедр університету для подальшої співпраці 
та якісного проходження практики студентами ДонНУ. Внаслідок проведе-
ної роботи відділом сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
та особисто керівником виробничої практики університету було підписано 
понад чотири десятки договорів про співробітництво з провідними устано-
вами, організаціями та підприємствами Вінниччини. Наразі можемо гово-
рити про ряд нових баз практик. 

Наприклад, факультет математики та інформаційних технологій 
заключив договори з ТОВ «Exadel-Ukraine», ПАТ «КБ ПриватБанк», ТОВ 
«ЕХО ГРУПП». Юридичний факультет налагодив контакти з рядом уста-
нов відповідного профілю, а саме: Київський апеляційний адміністратив-
ний суд; прокуратура Бородянського району Київської області, Головне 
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управління юстиції у Дніпропетровській області, Самарський РВ ДМУ ГУ 
МВС України в Дніпропетровській області, Державна інспекція з питань 
захисту прав споживачів у Вінницькій області, Подільський центр прав 
людини; Відділення нотаріальної палати України у Вінницькій області, ГУ 
Державної казначейської служби України у Вінницькій області, Вінни-
цький обласний центр з надання безоплатної вторинної допомоги, Вінни-
цька обласна Асоціація споживачів, Головне управління Пенсійного фонду 
України у Вінницькій області, Вінницька районна державна адміністрація, 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
області, Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного 
комітету України, Апеляційний суд Вінницької області. 

Керівництво фізико-технічного факультету працює над укладанням 
договорів з фабрикою «Рошен» та «Інструмент-сервіс», що знаходяться у 
м. Вінниця. 

Студенти хімічного факультету навчальну та науково-дослідну прак-
тику проходили в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Лит-
виненка НАН України (Львівське відділення). Педагогічна практика май-
бутніми вчителями хімії проводилася у різних загальноосвітніх закладах, а 
саме: Краматорська ЗОШ І−ІІІ ступенів № 12, 23, Прелеснянська ЗОШ 
І−ІІІ ступенів, Володимирська ЗОШ І−ІІІ ступенів № 1, Костянтинівська 
ЗОШ І−ІІІ ступенів № 2, Артемівська ЗОШ І−ІІІ ступенів № 5, Єлизаветин-
ська ЗОШ І−ІІІ ступенів; загальноосвітні школи України − Київська ЗОШ 
І−ІІІ ступенів № 309, Івано-франківська ЗОШ І−ІІІ ступенів № 2, Загально-
освітня школа I−III ступенів № 15 (м. Маріуполь), Ізяславський НВК За-
гальноосвітня школа I−III ступенів № 2. 

Для розширення бази практик студентів біологічного факультету укла-
дені договори з рядом підприємств м. Вінниця: ТОВ «Аграна Фрут Україна»; 
ПМП ВФ «Панда»; Вінницьке обласне управління лісового та мисливсько-
го господарства; ТОВ «АВІС»; ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»; 
ПрАТ «Вінницька макаронна фабрика». 

Історичний факультет має можливість організувати навчальну прак-
тику у краєзнавчому музеї Вінницької області та державному архіві Вінни-
цької області, педагогічну практику у загальноосвітніх школах м. Вінниця; 
Інституті трансформації суспільства (м. Київ); Фонді «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва» (м. Київ); Вінницькій обласній державній адмі-
ністрації. 

Студенти філологічного факультету були забезпечені базами практик 
у загальноосвітніх школах м. Вінниця (НВК загальноосвітня школа І−ІІІ 
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ступенів гімназія № 2 Вінницької міської ради, загальноосвітня школа І−ІІІ 
ступенів № 15 Вінницької міської ради, НВК загальноосвітня школа І−ІІІ 
ступенів гімназія № 23 Вінницької міської ради) та Вінницькому торго-
вельно-економічному коледжі, з якими вже підписані договори про спів-
працю. 

Надзвичайно широку географію мають виробничі контакти економіч-
ного факультету. У поточному навчальному році студенти практикувалися 
на ТОВ «СВ Холод» м. Київ; ПрАТ «СК «Альфа страхування» м. Київ; 
ЦПЗ № 8 «Укрпошта» м. Красноармійськ; ТОВ «Ельдорадо»; ПАТ «ММК 
ім. Ілліча» м. Маріуполь; ПАТ «Азовзагальмаш» м. Маріуполь; КП «Міськ-
водоканал» м. Маріуполь; КП «Маріупольське архітектурне бюро»; АТ 
«Ощадбанк»; ПАТ «ПУМБ»; ПАТ «Фідобанк» м. Маріуполь; МРЦ «Со-
нячний» м. Маріуполь; ДП «Маріупольський морський торговельний 
порт» м. Маріуполь; МФ ДП «АМПУ» м. Маріуполь; ТОВ «Укрклімат 
Донбасгруп» м. Запоріжжя; АТ Токмацький завод «Прогрес» м. Токмак; 
ТОВ «УкрБорг» м. Київ; ВАТ «Лідер Нова» м. Київ; ТОВ «Технології ме-
реж» м. Київ; ВАТ Ейдж Джи Ассет Менеджмент (ІСД) м. Київ; Мережа 
«Галичина» м. Львів; ПрАТ МТС м. Київ; ДП Головний інформаційно-
обчислювальний центр Укрзалізниці м. Київ; ТОВ «Дон-Термінал» м. Хар-
ків. Частково студенти економічного факультету були забезпечені базами 
практик на місцевих підприємствах, зокрема ПАТ «Вінницький інструмен-
тальний завод» та ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика». 

Наступна важлива умова організації практики – наявність на факуль-
теті наскрізної програми практик, робочих програм окремих практик. 
Згідно з положенням «Про проведення практики студентів ДонНУ» на фа-
культетах розроблені «Наскрізні програми практик», які затверджені на 
засіданнях профільних кафедр. Наскрізні програми практик враховують 
послідовне накопичення практичних навичок і вмінь у студентів протягом 
усього навчання в університеті, забезпечують комплексний підхід до орга-
нізації практики всіх видів. 

Підготовча робота, яка займає чимало часу та зусиль, зорієнтована на 
результат, показником якого є успішність студентів. За підсумками захис-
тів практик у І семестрі маємо наступне: «відмінно» («А» за шкалою ECTS) 
отримали 1 008 студентів (52,4 %), «добре» («В» і «С» за шкалою ECTS) 
534 студенти (27,8 %) і 317 студентів (16,5 %), «задовільно» («Д» і «Е» за 
шкалою ECTS) 15 студентів (0,8 %) і 4 студенти (0,2 %), «незадовільно» 
(«F» за шкалою ECTS) 46 студентів (2,3 %). 
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За підсумками захистів практик у ІІ семестрі маємо наступне: «від-
мінно» («А» за шкалою ECTS) отримали 605 студентів (45,3 %), «добре» 
(«В» і «С» за шкалою ECTS) 245 студенти (15,7 %) і 173 студентів (8,7 %), 
«задовільно» («Д» і «Е» за шкалою ECTS) 27 студентів (5,9 %) і 14 сту-
денти (3,1 %), «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) не отримав ніхто, 61 
студент (21,3 %) не з’явився на проходження практики (Діаграма 15). 

Діаграма 15 
Успішність студентів за результатами захисту практик (%) 
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У цілому по університету за результатами факультетських звітів абсо-
лютна успішність з практик становить 97 %, якість підготовки – 93 %. За-
значені показники свідчать про високий рівень як теоретичної підготовки 
студентів, так і професійних вмінь та навичок щодо дослідження, вирішен-
ня проблем, пошуку найоптимальнішого варіанту самостійного рішення 
під час професійної діяльності в реальних умовах функціонування підпри-
ємства. 

На основі здійсненого аналізу маємо можливість визначити певні перс-
пективні напрями вдосконалення організації та проведення практик, насам-
перед тих, втілення яких належить до компетенції та можливостей факуль-
тетів та Університету. Отже, задля підвищення рівня практичної підготовки 
майбутніх фахівців доцільно здійснити наступні кроки: 

1. Укласти нові договори з установами, підприємствами, організація-
ми щодо проходження практик. 

2. Поновити роботу над розробкою та вдосконаленням наскрізних і
робочих програм практик. 
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3. Розглянути можливість збільшення тривалості магістерської прак-
тики з огляду на збільшення терміну навчання до 1,5 роки. 

4. Відновити практику проведення методичних семінарів-нарад для
факультетських і групових керівників практиками. 

5. Систематизувати в межах університету інноваційний досвід прове-
дення практик, впорядкувати його в методичному та технологічному сенсі 
з метою широкого застосування. 

6. Активізувати профорієнтаційну роботу зі студентами-практикантами
щодо заохочення їх до подальшого працевлаштуванням на місці проход-
ження практики. 

7. Привернути спеціальну увагу до організації та методичного забез-
печення практик студентів заочної форми навчання. 

2.5. Оцінка якості підготовки фахівців 

Одним з основних завдань роботи університету є забезпечення висо-
кого рівня освітнього процесу, неухильне дотримання державних стандар-
тів вищої освіти та вимог МОНУ, забезпечення якості підготовки фахівців. 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» університет має розро-
бити внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності. На сьо-
годні ми знаходимось на шляху створення такої системи, одним з ланцюгів 
якої є вимірювання знань, умінь та навичок студента за результатами скла-
дання семестрових іспитів. 

Денна форма навчання 
(за підсумками літньої екзаменаційної сесії) 

Літня екзаменаційна сесія на денній формі навчання відбулася згідно 
з графіком навчального процесу (травень–червень 2015 року). 

Станом на 01.07.2015 року з 2 523 студентів склали сесію 2 369 осіб 
(93 %), 154 (7 %) студентів одержали відтермінування з поважних причин. 

Абсолютна успішність і якість навчання за підсумками року скла-
ли відповідно 93,6 % і 69,8 %. У порівнянні з минулорічними даними маємо 
практично незмінну абсолютну успішність (2014 рік – 94,2 %, 2015 рік – 
93,6 %). В той же час значно збільшилась якість знань студентів з 57,9 % 
до 69,8 %. 

За акредитаційними вимогами показник успішності студентів має 
становити 90 %, якості – 50 %. У цілому університетом ці вимоги витри-
мано. 
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Проаналізуємо успішність студентів за факультетами (табл. 2). 

Таблиця 2 

Успішність студентів за факультетами 

Факультет 

2013–2014 
навчальний рік 

2014–2015 
навчальний рік Розбіжність 

абс. усп., 
% 

якість, 
% 

абс. усп., 
% 

якість, 
% 

абс. усп., 
% 

якість, 
% 

Математики та ІТ 95,7 52,6 89,1 47 -6,6 -5,6 
Фізико-технічний 85,6 47,6 83,7 48 -1,9 0,4 
Хімічний 91,8 50,7 92 71,5 0,2 20,8 
Біологічний 98,9 59,1 83,9 51,7 -15 -7,4 
Філологічний 89,2 52 94,4 46,4 5,2 -5,6 
Іноземних мов 97,5 58,6 94,4 65,2 -2,9 6,6 
Історичний 90,3 53 90,9 66,8 0,6 13,8 
Економічний 
(ЕФ+ОФФ) 

99,6 67,2 
91 71 -7 2,7 

96,7 69,5 
Юридичний 96,7 61 94,9 58,6 -1,8 -2,4 
По університету 94,2 57,9 93,6 69,8 -0,6 11,9 

Показник успішності на більшості факультетів досить високий (від 
90,0 % до 100 %) (Діаграма 16), щодо показника якості знань, то на де-
яких факультетах він продовжує залишатися низьким (Діаграма 17). 

Діаграма 16 
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Найвищий показник успішності (94,4 %) на філологічному факультеті 
та факультеті іноземних мов. Високі показники успішності також на факуль-
тетах: юридичному (93,9 %), хімічному (92 %) та економічному (91 %). 

Діаграма 17 

Найвищий показник якості знань на хімічному факультеті (71,5 %), 
що на 0,5 % більше традиційних лідерів обліково-фінансового та економіч-
ного факультетів, які об’єднав у собі економічний факультет. 

Найнижча якість на філологічному факультеті (46,4 %) – при норма-
тиві 50 %. На п’яти факультетах (фізико-технічному, хімічному, економіч-
ному, історичному та факультеті іноземних мов) якість зросла, найпомітні-
ше це на хімічному факультеті – 20,8 % (у попередньому навчальному році 
ми мали на хімічному факультеті значний спад якості знань, майже на 
12 %; цьогорічні показники засвідчують, що хімічний факультет не тільки 
повернув свої позиції, а й значно покращив результати). На чотирьох фа-
культетах (математики та інформаційних технологій, біологічному, філо-
логічному та юридичному) показник якості знань знизився в межах від 
2,4 % до 7,4 %. 

За науковими напрямами (природничо-науковим, гуманітарним та 
економіко-правовим) факультети за показниками успішності студентів роз-
ташувалися у такому порядку: 
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Таблиця 3 

Природничо-науковий Гуманітарний Економіко-правовий 
1 – хімічний  1 – факультет іноземних мов, 

філологічний 
1 – юридичний 

2 – математики та ІТ 2 – історичний 2 – економічний 

3 – біологічний 
4 – фізико-технічний 

Порівняно з минулими роками факультети за підсумками літніх сесій 
умовно посідають такі місця: 

Таблиця 4 

Факультет 
Навчальний рік 

2014−2015 2013−2014 2012−2013 2011–2012 2010–2011 

іноземних мов 1 3 6 5 4 

філологічний 1 8 8 9 7 

юридичний 2 4 3 3 3 

хімічний 3 6 4 7 8 

економічний 4 1 2 2 2 

історичний 5 7 9 6 6 

математики і ІТ 6 5 10 8 9 

біологічний 7 2 5 4 5 

фізико-технічний 8 9 7 10 10 

Важливим резервом для підвищення успішності й якості знань 
залишаються студенти, що за результатами сесії мають по одній «3». Під 
час літньої сесії таких студентів виявилося 213 осіб (12 %) (Діаграма 18). 

Найвищий відсоток студентів, які встигають з однією «трійкою», – на 
факультетах: біологічному (22 %), математики та ІТ (21 %), фізико-техніч-
ному (17 %). 

Відтак, вказані категорії студентів потребують більш пильної уваги. 
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Діаграма 18 

Згідно з аналізом успішності студентів за курсами найвищі показники 
успішності й якості знань у студентів ІI курсу ступеня освіти «Магістр» 
(100 %), найнижчі – у студентів ІІ курсу (86,3 %) (Таблиця 5). Найнижча 
якість знань серед студентів І курсу – 58 %. Відповідні показники є значно 
вищими, ніж у попередні роки, але тенденція щодо самої нижчої якості 
знань студентів-першокурсників зберігається останні 5 років. 

Порівняно з минулим роком, помітне зниження успішності на ІІ (на 
3,2 %) і на ІІІ (на 2,2 %) курсах, щодо якості знань, то вона зросла на всіх 
курсах, причому на І та ІV курсах значно. Ця тенденція не є характерною 
для університету, тому виникає питання щодо об’єктивності оцінювання 
знань студентів. Саме це спонукає нас якнайшвидше розробити і запрова-
дити в університеті систему моніторингу якості навчання. 

Таблиця 5 
Успішність студентів за курсами 

Курс 

2013–2014 
навчальний рік 

2014–2015 
навчальний рік 

Розбіжність 

абс. усп., 
% 

якість, 
% 

абс. усп., 
% 

якість, 
% 

абс. усп., 
% 

якість, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Перший 90,5 43 91,5 58 1 15 

Другий 89,5 50,3 86,3 51,3 3,2 1 

Третій 91,7 53,7 89,3 59,4 − 2,2 5,7 
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Закінчення Таблиці 5 
1 2 3 4 5 6 7 

Четвертий 99,4 55,1 98,4 68,1 − 1 13 

П’ятий 99,4 89,5 98,8 91,3 − 0,6 1,8 

Шостий 100 100 100 100 0 0 

По університету 94,2 57,9 94,2 57,9 − 1,6 − 1,2 

Зіставлення успішності за факультетами і за курсами дає можли-
вість визначити найслабші. На першому курсі найслабішим виявився 
факультет математики та інформаційних технологій, на другому – фізико-
технічний та біологічний, на третьому – біологічний. Щодо старших кур-
сів, то абсолютна успішність досить висока на всіх факультетах. 

За підсумками сесії проведено аналіз стану успішності студентів 
у розрізі ступенів освіти «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». 

Аналіз успішності студентів IV курсу (випускників бакалаврату) за-
свідчує досить високі показники успішності й якості – 98,4 % й 68,1 % 
відповідно. Причому, за винятком фізико-технічного, філологічного, істо-
ричного та факультету іноземних мов абсолютна якість складає 100 %. У 
той же час, спостерігається низька якість знань у випускників-бакалаврів 
факультетів: філологічного (52,7 %), біологічного (52, 9 %), математики та 
інформаційних технологій (58,3 %). 

Успішність і якість знань серед студентів ОКР «Спеціаліст» склала 
99,3 % й 85,3 %. 

Порівняльний аналіз успішності магістрів і спеціалістів засвідчує 
значно вищу якість знань магістрів, ніж спеціалістів, як і в цілому в 
університеті, так і на факультетах зокрема. 

Так, в університеті показники успішності магістрів становлять 99,7 % й 
94,4 %. 

Аналіз успішності першокурсників характеризується такими показ-
никами: успішність – 91,5 %, якість – 58 %. Зростання абсолютної успіш-
ності відбулося на п’яти факультетах. 

Найвищі показники успішності у першокурсників філологічного, юри-
дичного та факультету іноземних мов. 

Низькі показники якості знань першокурсників відзначаються на фа-
культетах: 

– філологічному – 37 %;
– біологічному – 31 %;
– хімічному – 27 %.
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Заочна форма навчання 
У цій сесії з 1 161 студента взяли участь 1 115 особи (83 %), 202 

(17 %) студенти одержали відтермінування з поважних причин. Абсолютна 
успішність і якість навчання за підсумками року становили відповідно 
93,8 % і 59,3 %, що на 2,1 % нижче та на 8,6 % вище минулорічних по-
казників (95,9 % і 50,7 %). Щодо ситуації по факультетам, то враховуючи 
значну кількісну різницю в контингенті студентів, можна впевнено стверд-
жувати, що на факультетах природничого спрямування вибірка не є репре-
зентативною, тобто проводити відповідні порівняння не має сенсу. 

За підсумками сесії проведено аналіз успішності студентів у розрізі 
ступенів освіти «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»: ступінь освіти «Бака-
лавр» – 85 % і 35,1 %; ОКР «Спеціаліст» – 100 % і 77,4 %; ступінь освіти 
«Магістр» – 99,8 % і 87,2 %. 

Аналіз успішності студентів заочної форми навчання за курсами засвід-
чує, що найвищий показник успішності і якості знань у студентів V курсу 
100 % і IV курсу – 97,6 %; низькі показники успішності у студентів І і ІІ 
курсів (79,5 % і 75,2 % відповідно). 

2.6. Випуск фахівців 

У 2014–2015 навчальному році за всіма формами навчання 1937 
студентів закінчили відповідний цикл навчання, здобули вищу освіту за 
відповідними рівнями та отримали дипломи встановленого зразка. 
Університет випустив 1034 молодих фахівців (спеціалістів та магістрів), а 
також дав можливість продовжити навчання для одержання повної вищої 
освіти 903 бакалаврам (табл. 6). 

Таблиця 6 
Випуск 2014–2015 навчального року 

Рівень 
освіти 

Січень–лютий 2015 р. Червень 2015 р. 
Разом за 2014–2015 

навчальний рік 
кількість 
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го
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ет
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до
го

ві
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Бакалавр 82 0/82 16 821 496/325 153 903 496/407 169 
Спеціаліс

т 22 0/22 6 407 330/77 36 429 330/99 42 

Магістр 113 35/78 36 492 313/179 157 605 348/257 193 
Разом 217 35/182 58 1720 1 139/581 346 1937 1174/763 404 
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Показником якості підготовки фахівців є результати державної атеста-
ції, зокрема, кількість студентів, які отримали дипломи з відзнакою. 

Показники успішності наших випускників такі: абсолютна успішність 
зросла на 0,1 %, якість знань підвищилася на 3,8 % (табл. 7). Відсоток дип-
ломів з відзнакою стабільно залишається достатньо високим. 

Таблиця 7 
Порівняння результатів випуску фахівців  

у 2012–2013 та 2014–2015 навчальних роках 

Факультет 

2012–2013 навчальний рік 2014–2015 навчальний рік 

ви
пу

ск
ни

кі
в 

вс
ьо

го
 

у тому числі 
одержали 
дипломи з 
відзнакою 

ви
пу

ск
ни

кі
в 

вс
ьо

го
 

у тому числі 
одержали 
дипломи з 
відзнакою 

осіб % осіб % 

Математики та ІТ 356 62 17,4 79 14 17,7 
Фізико-технічний 446 68 15,2 113 14 12,4 

Хімічний 214 44 20,6 55 19 34,4 
Біологічний 326 18 5,5 74 7 9,5 

Філологічний 738 87 11,8 220 35 16,1 
Іноземних мов 363 71 19,5 93 23 25,0 

Історичний 362 77 21,3 161 29 19,1 
Економічний 1 628 248 15,2 

795 179 22,5 
Обліково-фінансовий 820 163 19,9 

Юридичний 1 213 270 22,3 336 83 24,7 
Кафедра педагогіки та 

управління освітою 
11 1 9 11 2 18,2 

Разом 6 477 1 109 17,1 1937 405 20,9 

Кількість рекомендованих до аспірантури у цьому році складає 202 
особи (10,4 % від загальної кількості випускників) і зросла на 1 %, що є 
позитивом, оскільки одним із завдань класичного університету є підготов-
ка потенційних наукових кадрів. 

Дванадцять осіб, з різних причин не закінчили університет у цьому 
навчальному році; це 0,6 % від загального випуску. Серед основних при-
чин: перенесення іспитів через складну ситуацію в зоні АТО, хвороба тощо. 

Базову вищу освіту за ступенем освіти «Бакалавр» одержали 903 осо-
би, із загальною успішністю 99,6 %, якістю знань – 78,2 %. 169 випускни-
ків бакалаврату одержали диплом з відзнакою (18,7 %), і це є належним 
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підґрунтям для поліпшення показників якості й успішності серед спеціалі-
стів та магістрів у наступному році. Проте 116 осіб (12,8 %) виявили тільки 
посередні (задовільні) знання, 4 особи не змогли виконати вимоги держав-
ної атестації і були відраховані (0,4 %), що, у свою чергу, ставить перед ка-
федрами важливі завдання щодо покращення підготовки бакалаврів, оскіль-
ки бакалаврат є основою подальшої підготовки фахівців. 

За ОКР «Спеціаліст» університет закінчили 429 випускників. Показ-
ник успішності становить 100 %, якість знань − 91,8 %, дипломи з відзна-
кою одержали 42 особи (9,8 %). На «задовільно» державну атестацію склали 
35 осіб, що становить 8,2 %. 

Найкращі показники у випускників ступеня освіти «Магістр». Дипло-
ми одержали 605 осіб, успішність становить 100 %, якість знань – 96 %; 
191 особа одержала дипломи з відзнакою, що становить 31,6 %. 

Цього року захист переважної більшості випускних робіт відбувався із 
застосуванням новітніх мультимедійних засобів. Слід зазначити, що через 
складну ситуацію на сході України 94 дипломних і магістерських робіт бу-
ли захищені в режимі онлайн (9,1 %). Це заслуговує окремої уваги. 

Показники засвідчують високу якість підготовки магістрів та серйоз-
ний, цілеспрямований підхід випускових кафедр до їхньої підготовки. 

У цілому випускники університету продемонстрували високий рівень 
володіння програмним матеріалом, уміння застосовувати теоретичні знан-
ня у прикладних аспектах, достатньо вільне володіння сучасними методами 
дослідження фахових питань. Державними екзаменаційними комісіями під-
креслено, що переважна більшість досліджень є підсумком тривалої напо-
легливої праці студентів, що надихалася позитивним впливом наукових 
шкіл випускових кафедр. 

Робота всіх державних екзаменаційних комісій у 2015 році повністю 
відповідає чинним вимогам Міністерства освіти і науки України.  

Аналіз звітів голів ДЕК дає можливість визначити такі проблемні ас-
пекти та перспективи щодо удосконалення подальшої роботи: 

– певна частка студентських розробок не містить творчих компонентів;
– замало публікацій і апробації результатів досліджень;
– потребує організації захист випускових кваліфікаційних робіт на

базі відповідних підприємств або установ освіти (для робіт методичного 
спрямування) із залученням до процедури захисту спеціалістів-практиків 
підприємств, установ, організацій; 

– посилити роботу випускових кафедр щодо запобігання плагіату в
кваліфікаційних роботах студентів. 

47



Усунення вказаних недоліків, а також урахування пропозицій голів 
ДЕК, викладених у звітах щодо покращення якості підготовки фахівців 
усіх рівнів, обговорені радами факультетів і мають бути взяті до уваги. 

Державні комісії працювали з дотриманням основних вимог організації 
і проведення державної атестації. Можна стверджувати, що у Донецькому 
національному університеті сформована чітка система проведення держав-
ної атестації випускників усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

2.7. Система проектно-орієнтованого навчання 

У Донецькому національному університеті комплекс проектно-орієн-
тованого навчання реалізується з метою поєднання теоретичних знань і 
можливості їхрього практичного застосування. При цьому компетенції 
в області навчання не зводяться тільки до здобуття додаткових знань та 
навичок. Використовується підхід, який дозволяє набувати слухачам необ-
хідних професійних компетенцій найбільш ефективно з використанням су-
часних інформаційних технологій. Реалізація комплексу проектно-орієнто-
ваного навчання відбувається за наступними основними напрямками: 

– забезпечення освітніх потреб і надання додаткових освітніх послуг
Центром безперервної освіти ДонНУ для різних категорій населення, сту-
дентам ДонНУ та інших ВНЗ, учням загальноосвітніх шкіл; 

– надання освітніх послуг студентам університету з дистанційного
навчання з використанням модульного об’єктно-орієнтованого динамічно-
го середовища (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) та 
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу для роботи 
на дистанційній платформі Moodle; 

– здобуття додаткових професійних знань та навичок викладачами,
студентами та співробітниками університету, зацікавленими особами з міс-
цевих громад на оплатній та безоплатній основі на базі факультетів універ-
ситету та загально університетських кафедр. 

2.7.1. Центр безперервної освіти 

Центр безперервної освіти (ЦБО) було створено в квітні 2013 року на 
базі підготовчих курсів Донецького національного університету (ДонНУ) 
(працюють з 1966 р.), Центру комп’ютерних технологій (1995 р.), факуль-
тету суміжних і додаткових професій (1987 р.) з метою диверсифікації на-
дання освітніх послуг. 
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При переїзді ДонНУ у м. Вінниця, вдалося поновити роботу майже 
усіх напрямків діяльності Центру. Співробітниками Центру було проведено 
активну профорієнтаційну роботу у школах, ліцеях, коледжах Вінниччини 
і за її результатами організовано діяльність навчальних груп абітурієнтів 
(Рис. 1) з предметів: фізика; математика; українська мова та література; іс-
торія України; хімія; англійська мова; підготовчий курс до творчого кон-
курсу «Журналістика». 
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*- набір на курс підготовки до творчого конкурсу «Журналістика» у 2016 р. 
випуску буде здійснюватися у червні 2016 р. 

Рис. 1 – Підготовка та випуск абітурієнтів на базі  
Центру безперервної освіти ДонНУ у 2015−2016 рр., осіб 

Зазначимо, що 70 % випускників підготовчих курсів стали студентами 
різних факультетів ДонНУ. Ретельно організовано роботу зі слухачами та 
їхніми батьками, індивідуальне консультування, професійні поради, наяв-
ність зворотного зв’язку з батьками за допомогою електронної пошти, со-
ціальних мереж, sms-повідомлень дозволили підготовчим курсам ДонНУ 
посісти належне місце в освітньому просторі Вінниччини. 

Робота над вдосконаленням навчальних програм з предметів, обгово-
рення їх на засіданнях навчально-методичної комісії ЦБО, підготовка не-
обхідного навчально-методичного забезпечення до проведення занять, ре-
тельний підбір викладачів, перевірка їхрьої роботи, консультування, аналіз 
занять забезпечили високий рівень роботи підготовчих курсів та дозволили 
сформувати позитивний імідж діяльності ДонНУ у цьому напрямку. 
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Важливим аспектом є співпраця ЦБО з Вінницькім регіональним цент-
ром оцінювання якості освіти, а саме: отримання інформації щодо актуаль-
них термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), оці-
нювання якості результатів тестування минулого року, отримання тестових 
зошитів з різних дисциплін для поточної роботи слухачів на підготовчих 
курсах ДонНУ тощо. 

Стало вже доброю традицією проведення відкритих занять з основних 
предметів ЗНО для абітурієнтів та їхніх батьків на підготовчих курсах 
ДонНУ, започатковано і таку форму діяльності як День гостинності факуль-
тету з метою більш ґрунтовної профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
та розширення контингенту слухачів підготовчих курсів. 

Інновацією ЦБО стало упровадження власної технологічної розробки, 
а саме – електронного журналу поточних результатів навчання слухачів 
підготовчих курсів, який дозволяє батькам знайомитися з рівнем успішно-
сті вивчення предмету власною дитиною. 

У 2015 році (19 вересня) розпочалась робота на восьмимісячних кур-
сах підготовки до ЗНО, де навчаються сьогодні 109 слухачів у 8 навчальних 
групах. Слухачі працюють як очно, так і за дистанційною формою навчан-
ня, надаючи перевагу очній формі. У грудні 2015 р. планується відкриття 
короткострокових інтенсивних курсів підготовки з основних предметів ЗНО. 

Вдалося поновити роботу у Вінниці й різних напрямів додаткової осві-
ти, а саме: продовжити навчання слухачів Підрозділу журналістики та 
медіакомунікацій, які у червні 2015 р. отримали диплом ДонНУ; провести 
набір слухачів на Підрозділ фізичного виховання та спорту. І хоча кіль-
кість слухачів, на жаль, є невеликою, робота за цими напрямками не при-
пиняється. 

Завдяки кропіткій роботі працівників ЦБО також вдалося організувати 
групу слухачів на курс «Англійська на все життя» у кількості 12 осіб. 

Зазначимо, що після багатьох років плідної співпраці ЦБО та Асоціа-
ції Guide у 2014 році ДонНУ став єдиним в Україні членом цієї міжнарод-
ної організації університетів. З метою закріплення власних позицій, як члена 
Асоціації та встановлення нових наукових зв’язків з провідними універси-
тетами та освітніми установами представники ЦБО взяли участь у конфе-
ренції Асоціації глобальної університетської дистанційної освіти (Associa-
tion GUIDE − Global Universities In Distance Education) «Optimizing Higher 
Education for the Professional Student: а balance of flexibility, quality and 
cultural sensitivity» м. Відень. 
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Працівники ЦБО беруть участь у міжнародних освітніх проектах: під-
готовка викладачів дистанційного навчання (е-тьюторів), яку проводять 
Швейцарський фонд наукових досліджень (у рамках SCOPES), Швейцар-
ський університет прикладних наук та Університет Анкари; участь у на-
вчально-демонстративних сесіях «Інноваційні методи викладання, навчання 
й менеджменту: новітні світові та європейські практики» у рамках Х-ої 
Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у 
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» м. Київ. 

Презентований Центром безперервної освіти проект «Інформаційні 
технології в роботі сучасного вчителя Вінниччини: технологічні аспекти 
дистанційного навчання» у жовтні 2015 р. на конкурс освітянських робіт 
Вінниччини посів 3-є місце та отримав сертифікат на грант розміром 15 тис. 
гривень розміром від Вінницької обласної адміністрації. 

2.7.2. Використання платформи Moodle 
для дистанційного навчання 

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у 2015 р. у рамках 
проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету 
у Вінниці» почалася реалізація комплексного проекту «Створення прог-
рамно-апаратного комплексу для дистанційного навчання» загальною вар-
тістю понад 33 тис. дол. США. 

Основним завданням проекту є необхідність розвитку дистанційної 
освіти, створення програмно-апаратного комплексу для дистанційного на-
вчання, бази дистанційних курсів, збільшення кількості та якості дистан-
ційних курсів і програм, які використовуються викладачами університету у 
своїй практичній діяльності. 

У рамках реалізації проекту у 2015 р. було досягнуто наступних ко-
роткострокових цілей: 

• створено спеціалізовану лабораторію для розробників дистанційних
курсів (6 комп’ютеризованих робочих місць), що дозволило забезпечити 
процес розробки дистанційних курсів;  

• створено навчальну лабораторію (10 комп’ютеризованих робочих
місць, інтерактивна дошка з проектором) для користувачів, що дозволило 
провести навчання на першому етапі більш, ніж 200 менеджерів та розроб-
ників курсів з числа співробітників та працівників; 

• проведено навчання технічного персоналу забезпечення проекту та
менеджерів курсів для формування професійних компетенцій учасників 
проекту; 
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• створено базу даних з більше, ніж 850 навчальних дистанційних
курсів на базі системи віртуального управління навчанням Moodle (Modu-
lar Object-Oriented Dynamic Learning Environment), з яких 743 можуть бути 
використані у навчальному процесі (Рис. 2), і які знаходяться у різному 
ступені готовності до ліцензування згідно з вимогами МОН України. 

373; 50%

293; 40%

77; 10%

Потрібні значні зміни
Потрібні зміни
Потрібні незначні зміни, або курси готові до ліцензування

Рис. 2 – Класифікація дистанційних курсів за ступенем готовності до ліцензування 
згідно з вимогами МОН України у 2015 р., одиниць, відсотків 

Основними завданнями, які вирішуються на базі створених у рамках 
реалізації проекту лабораторій, є наступні: 

• створення, оновлення та модернізація дистанційних курсів на плат-
формі Moodle (спеціалізовані методичні курси для опанування навичок з 
роботи на платформі Moodle; курси для факультетів зі складним контентом 
(формули, таблиці, ілюстрації); курси для проведення вступних фахових 
випробувань при вступі на навчання на ступінь освіти «бакалавр» на базі 
молодшого спеціаліста, на ступінь освіти «магістр», освітньо-кваліфікацій-
ний рівень «спеціаліст»; курси для підготовки абітурієнтів до складання 
ЗНО тощо); 

• технічна підтримка платформи Moodle університету;
• моніторинг процесів дистанційної освіти в Україні та в освітньо-

науковому середовищі; 
• проведення онлайн-лекцій, практичних занять та семінарів з навичок

роботи на платформі дистанційної освіти Moodle; 
• технічна та консультаційна підтримка з надання доступу до освіти

осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. 
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Оперативне управління та супровід реалізації проекту здійснюється 
відділом дистанційного навчання та веб-технологій ДонНУ. Серед основ-
них завдань, які реалізуються відділом, слід відзначити наступні: 

• визначення напряму роботи та корегування процесів дистанційного
навчання в ДонНУ; 

• розробка нормативної документації, яка відноситься до процесів
дистанційного навчання (Положення проведення вступних випробувань за 
допомогою інформаційно-аналітичних систем для проведення комп’ютер-
них іспитів у рамках Вступної кампанії, Положення про дистанційне на-
вчання, посадові інструкції, тощо). 

Слід зауважити, що в умовах становлення університету у новому для 
нього Вінницькому регіоні, одним з основних завдань стала організація та 
проведення курсів підвищення кваліфікації для викладачів та співробітників 
ДонНУ з метою отримання ними навичок роботи у системі віртуального 
управління навчанням Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment). Так, з грудня 2014 р. розпочалась робота курсів підвищення 
кваліфікації за програмою «Платформа дистанційної освіти Moodle у на-
вчальному процесі ВНЗ», після закінчення якої слухач може самостійно 
розробляти та створювати навчальні курси на базі платформи дистанцій-
ного навчання Moodle. Навчання на цих курсах пройшло більше, ніж 200 
викладачів та співробітників університету (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Підвищення кваліфікації викладачами університету  
на курсах «Платформа дистанційної освіти Moodle у навчальному процесі ВНЗ» 

у 2014–2015 рр., осіб, відсотків 

Проведена у 2015 р. внутрішня перевірка (Рис. 4) кваліфікаційних 
навичок слухачів курсів підвищення кваліфікації «Платформа дистанцій-
ного навчання Moodle у навчальному процесі вищого навчального закладу», 
які закінчили курси у 2014−2015 р., дозволила виявити 22 співробітники 
університету, які успішно здали кваліфікаційний тест. 
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Рис. 4 – Отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації викладачами університету 
на курсах «Платформа дистанційної освіти Moodle у навчальному процесі ВНЗ»  

у 2014−2015 рр., осіб, відсотків 
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Станом на 04.10.2015 р. розпочата робота нових курсів підвищення 
кваліфікації «Платформа дистанційного навчання Moodle у навчальному 
процесі вищого навчального закладу». На поточний момент зараховано 30 
осіб. Крім основної групи розпочала навчання і група з поглибленим ви-
вченням інформаційних технологій і платформи Moodle (17 осіб). Врахову-
ючи оновлення платформи Moodle до версії 2.9.1 та появу нових інстру-
ментів для створення курсів, для використання у процесі навчання розроб-
лено новий методичний курс. 

На базі навчально-методичної ради ДонНУ створена спеціальна комі-
сія, яка буде оцінювати якість розроблених співробітниками курсів та їхню 
придатність для використання у навчальному процесі. 

Зараз два курси вже повністю готові до проведення внутрішнього лі-
цензування: 

1. «Етика і естетика», розробник Ковальський Григорій Євгенович,
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії; 

2. «Релігієзнавство», розробник Білецький Віталій Володимирович,
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії. 

Окрім підвищення кваліфікації викладачів та співробітників (Рис. 5), 
для забезпечення безперервності навчального процесу в ДонНУ протягом 
2014−2015 навчального року була організована робота з надання можливо-
сті студентам, які залишились на тимчасово окупованих територіях Донець-
кої та Луганської областей, отримувати освіту дистанційно за індивідуаль-
ним графіком.  

189; 35%

50; 9%
21; 4%40; 7%

249; 45%
Факультет математики та 
інформаційних технологій
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Рис. 5 – Зведені дані з користування платформою дистанційної освіти Moodle 
студентами у розрізі факультетів у 2014−2015 рр., осіб, відсотків 
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У зв’язку з необхідністю розширення зони обслуговування спожива-
чів освітніх послуг та формуванням позитивного іміджу на новому ринку 
Вінничини було розроблено три дистанційних курси з підготовки абітурі-
єнтів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. А саме: створено 
дистанційні курси з української мови і літератури, математики, історії 
України. 

2.7.3. Реалізація проектно-орієнтованого підходу 

Слід зазначити, що майже всі факультети університету активно беруть 
участь у реалізації проектно-орієнтованого підходу з надання освітніх по-
слуг. Найбільш цікавою є практика реалізації такого підходу у діяльності 
факультету іноземних мов, філологічного факультету, кафедри педагогіки 
та управління освітою. 

Так, з початку поточного академічного року (Рис. 6) викладачі ДонНУ 
беруть активну участь у різноманітних заходах і проектах з метою підви-
щення рівня володіння англійською мовою, а також вдосконалення профе-
сійної майстерності у викладанні дисциплін англійською мовою: 

Рис. 6 – Реалізація проектів підвищення рівня володіння англійською мовою, а також 
вдосконалення професійної майстерності викладачів у 2015 р. 

• з 21 вересня 2015 р. 40 викладачів та співробітників ДонНУ почали
відвідувати курси англійської мови, що за фінансової підтримки фонду 

56



«Відродження» проводяться викладачами факультету іноземних мов. За-
няття проводяться у 3-х групах (beginner, elementary, pre-intermediate). 
Курси англійської мови для викладачів ДонНУ планують продовжити до 
кінця квітня 2016 року (з лютого по квітень). 

• викладачі ДонНУ беруть активну участь і в англомовних  тренінгах,
організованих співробітниками Британської Ради в Україні в рамках про-
екту «Англійська мова для університетів» (що має на меті допомогти до-
сягти якісних змін щодо підвищення стандартів рівня володіння англій-
ською мовою у вищих навчальних закладах України). 

• 2 та 14 жовтня 2015 року 32 викладачі ДонНУ (10 викладачів ка-
федри іноземних мов професійного спрямування та 22 викладачі немовних 
факультетів) взяли участь у тестуванні APTIS TEST за програмою Бри-
танської ради. За результатами тестування викладачів запрошено до участі 
в англомовних тренінгах, що проводяться фахівцями Британської Ради з 
листопада 2015 р. по січень 2016 р.: ATE (Academic Teaching Excellence – 
вдосконалення вмінь та навичок проведення англійською мовою лекцій та 
практичних занять з фахових дисциплін), EAP (English for Academic Purpo-
ses – вдосконалення вмінь та навичок викладання англійської мови для 
академічних цілей студентам магістратури), CiVELT (English for Specific 
Purposes – вдосконалення вмінь та навичок викладання англійської мови 
професійного спрямування). Зокрема, з 24 по 30 листопада 2015 р. у м. Ки-
єві братимуть участь у зазначених тренінгах 4 викладачі ДонНУ (О. І. Ба-
рибін – фізико-технічний факультет, І. Ю. Міщенко, О. Ю. Корж з факуль-
тету іноземних мов, кафедри іноземних мов професійного спрямування), з 
1 по 7 грудня у Львові в аналогічних тренінгах будуть задіяні 6 викладачів 
ДонНУ (В. М. Завадський – історичний факультет, В. С. Ткаченко – фізико-
технічний факультет, Є. В. Коцаренко, Г. Р. Філіпічева, Я. В. Григошкіна, 
О. О. Одінцова – факультет іноземних мов, кафедри іноземних мов профе-
сійного спрямування), з 10 по 16 січня на тренінгах у м. Києві навчатиму-
ться 6 викладачів ДонНУ (О. А. Лактионова – економічний факультет, 
О. Ю. Марійчак – хімічний факультет, В. І. Калініченко, І. І. Нехода, 
Л. В. Романюк, О. С. Солобут – факультет іноземних мов, кафедри інозем-
них мов професійного спрямування). 

• у період з 1 грудня 2015 р. по 28 лютого 2016 р. 10 викладачів
ДонНУ, котрі планують розробляти англійською мовою лекційні матеріали 
з фахових дисциплін, займатимуться підвищенням рівня володіння англій-
ською мовою за онлайн-програмою Британської Ради «Learn English Path-
ways» (до онлайн-тренінгу залучені викладачі хімічного факультету – 
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С. В. Жильцова, О. Ю. Марійчак, Ю. М. Беспалько, економічного факуль-
тету – Н. В. Дутова, В. І. Матвійчук, історичного факультету – А. О. Кур-
зєнкова, Є. О. Проценко, Ю. О. Коваль, фізико-технічного факультету – 
Д. В. Чернов, В. С. Ткаченко). За результатами тренінгу викладачі отрима-
ють відповідні сертифікати. 

• у період з 1 грудня 2015 р. по 28 лютого 2016 р. за аналогічною
онлайн-програмою рівень англійської зможуть підвищити 500 студентів 
різних факультетів ДонНУ (окрім факультету іноземних мов). Успішність 
студентів під час онлайн-курсів контролюватиметься викладачами кафедри 
іноземних мов професійного спрямування ДонНУ. 

На базі філологічного факультету ДонНУ у лютому 2015 року було 
відновлено роботу відкритого курсу польської мови, який протягом остан-
ніх кількох років функціонував в університеті. 

У 2013–2014 навчальному році слухачами цих курсів у місті Донецьку 
були 72 особи – здебільшого студенти філологічного, фізичного, юридич-
ного, економічного, обліково-фінансового, історичного факультетів та сту-
денти Донецького національного технічного університету. За результатами 
відвідування цих курсів кілька студентів, що вивчали польську мову, у 
період, коли на Донбасі почалася війна, виїхали на навчання в Польщу. Це 
студенти юридичного та історичного факультетів. 

У Вінниці слухачами курсів стали студенти різних факультетів універ-
ситету, співробітники та члени сімей, мешканці міста Вінниця. Таким чи-
ном, університет виконує не лише освітню діяльність, а й важливу соціальну 
функцію, залишаючись центром просвітництва для регіону. 

Загалом протягом 2014–2015 навчального року слухачами курсів було 
92 особи, які займалися у 4 групах. 

Знаковою подією (Рис. 7) стала участь слухачів цих курсів у загально-
українському польському диктанті, що був організований полонійними 
культурно-просвітницькими товариствами на базі Вінницького національ-
ного технічного університету. Із 210 учасників цього заходу, які представ-
ляли місто Вінницю та райони Вінницької області, 32 особи були слухачами 
курсів ДонНУ – найчисленніша організована група, яку учасники заходу, 
представники Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, ві-
тали стоячи. 

З листопада 2015 року розпочалися заняття у групі нового набору. За-
гальна чисельність цієї групи складає 60 осіб. 
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Рис. 7 – Участь слухачів курсів польської мови ДонНУ  
у загальноукраїнському польському диктанті у 2015 р., осіб, відсотків 

На базі кафедри педагогіки та управління освітою у листопаді 2015 
року у м. Вінниці було відновлено роботу курсів підвищення кваліфікації 
керівних та педагогічних працівників загальноосвітніх та вищих навчаль-
них закладів, яку протягом 27 років проводила кафедра управління освітою 
в Донецькому національному університеті. За роки свого функціонування 
в Донецькому регіоні кафедрою управління освітою підготовлено близько 
10 тисяч керівників навчальних закладів, їхніх заступників, кадрового ре-
зерву, викладачів вищих навчальних закладів на курсах підвищення квалі-
фікації. Кафедра має ліцензію на підготовку та підвищення кваліфікації. 

Кафедра педагогіки та управління освітою ДонНУ здійснює підви-
щення кваліфікації за такими напрямами підготовки:  

– «Педагогіка вищої школи» (педагогічних працівників I–IV рівнів
акредитації); 

– «Управління навчальним закладом» (керівників, їхніх заступників
загальноосвітніх, вищих навчальних закладів; керівників органів освіти; 
методистів відділів освіти; підготовка кадрового резерву). 

Кафедра забезпечує кваліфіковане викладання навчальних модулів з 
циклу соціально-гуманітарних, фундаментальних дисциплін та практичної 
підготовки. Навчання за програмами підвищення кваліфікації передбачає 
комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем відповід-
ної галузі, нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досві-
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ду, підвищення рівня професійної культури тощо. У навчальний процес 
впроваджуються нові, сучасні дисципліни, що відповідають потребам су-
спільства та майбутніх фахівців: менеджмент організації, теорія організації, 
техніка управлінської діяльності, маркетинг в освіті та зв’язки з громад-
ськістю, етика керівника навчального закладу тощо; теорія та практика ви-
щої професійної освіти, системний підхід у вищій освіті, моделювання 
діяльності освітньої та професійної підготовки фахівця, педагогічна май-
стерність, педагогічний контроль у системі освіти тощо. 

У період з 1 вересня 2015 р. по 30 листопада 2015 р. на кафедрі педа-
гогіки та управління освітою пройшли курси підвищення кваліфікації 24 
керівники та 75 викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів 
Вінницької та Донецької областей (Рис. 8). 
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Рис. 8 – Підвищення кваліфікації керівниками та викладачами загальноосвітніх 
та вищих навчальних закладів Вінницької та Донецької областей у 2015 р., осіб 

По закінченню курсів підвищення кваліфікації керівні та педагогічні 
працівники навчальних закладів отримали свідоцтво державного зразка, 
видане Державним підприємством «Інфоресурс». 

З метою постійного супроводу та підтримки керівників шкіл, виклада-
чів вишів на кафедрі функціонує навчально-тренувальний консалтинговий 
центр, який проводить особистісне консультування, допомагає в оптиміза-
ції структури організації і системи управління навчальним закладом тощо. 
Кафедра педагогіки та управління освітою надає консультації працівникам 
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методичних служб міського відділу освіти м. Волноваха Донецької обла-
сті, співпрацює із загальноосвітніми навчальними закладами м. Вінниці. 

2.8. Перспективні завдання 

1. Модернізація освітнього процесу через впровадження  прогресив-
них концепцій сучасних педагогічних технологій та використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій, науково-методичних досягнень, поєд-
нання власного досвіду з кращими світовими практиками. 

2. Розробка Концепції освітньої діяльності університету відповідно до
чинного законодавства України з питань вищої освіти, сучасного стану ви-
щої освіти та перспектив його розвитку. 

3. Розробка освітніх програм підготовки фахівців відповідно до нового
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266. 

4. Забезпечення стабільної якості освітньої діяльності відповідно до
європейських та національних стандартів вищої освіти шляхом постійного 
моніторингу освітніх послуг, що надаються університетом. 

5. Розробка та впровадження Положення про якість освітньої діяль-
ності Донецького національного університету. 

6. Створення умов щодо особистісної орієнтації освіти, органічного
поєднання освіти і науки, варіативності освіти, що передбачає створення 
можливостей для широкого вибору змісту освіти. 

7. Активізація роботи щодо впровадження наукових розробок кафедр
та факультетів в освітній процес університету. 

8. Впровадження в освітню діяльність університету відкритих спеці-
алізацій щодо підготовки фахівців. 

9. Розробка Положення щодо відкриття та запровадження спеціалізацій.
10. Проходження повторної акредитації спеціальностей і напрямів

підготовки: «Журналістика», «Прикладна статистика». Ліцензування нових 
магістерських програм щодо підготовки фахівців. 

Також необхідно: 
– забезпечити ліцензування та комерціалізацію бази дистанційних кур-

сів, створених викладачами та співробітниками ДонНУ на платформі Moodle, 
яка буде забезпечувати потребу в отриманні дистанційної освіти для всіх 
категорій споживачів; 
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– створити умови для забезпечення безперервності функціонування
курсів підвищення кваліфікації «Платформа дистанційного навчання Moodle 
у навчальному процесі вищого навчального закладу» у 2016 році; 

– продовжити практику співпраці у 2016 році з Британською Радою в
Україні з метою проведення тренінгів та реалізації програм підвищення 
кваліфікації викладачів, студентів та співробітників ДонНУ; 

– створити на базі Донецького національного університету Польський
Клуб як регіональний центр популяризації європейських цінностей, спів-
праці з етнокультурними товариствами Вінниччини та співпраці універси-
тету з провідними вищими навчальними закладами Республіки Польща; 

– активізувати роботу із залучення керівників та викладачів загально-
освітніх та вищих навчальних закладів Вінницької та Донецької областей 
до участі у програмах з перепідготовки та підвищення кваліфікації, які ре-
алізуються загальноуніверситетською кафедрою педагогіки та управління 
освітою у 2016 р.; 

– розробити програму підвищення ефективності функціонування
Центру безперервної освіти ДонНУ з урахуванням необхідності географіч-
ного розширення зони обслуговування споживачів освітніх послуг, збіль-
шення контингенту слухачів, модернізації змісту освітніх курсових програм. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

3.1. Впровадження системи маркетингу освітніх послуг 

В умовах географічної зміни ринків збуту значно зростає потреба у 
проведенні заходів, спрямованих на підтримку іміджу ДонНУ, формування 
попиту і просування освітніх послуг, коригування комунікаційної політики 
університету з урахуванням специфіки навколишнього маркетингового се-
редовища. 

З метою забезпечення якісних передумов і проведення профорієнта-
ційної роботи для залучення випускників загальноосвітніх, професійно-
технічних та вищих навчальних закладів до отримання вищої освіти у До-
нецькому національному університеті 27.06.2014 р. було створено відділ 
маркетингу освітніх послуг. 

Основні задачі, на вирішення яких спрямовано роботу відділу: 
− поширення інформації серед всіх цільових аудиторій про здійснення 

освітньої діяльності ДонНУ на території міст Вінниця, Маріуполь і Кос-
тянтинівка, надання інформації про діяльність університету, перелік напря-
мів підготовки (спеціальностей) і правила прийому; 

− залучення до активної і довгострокової співпраці загальноосвітніх і 
вищих професійних навчальних закладів шляхом здійснення системної ро-
боти не лише з випускниками, а й керівництвом і викладацьким складом 
закладів; 

− налагодження зв’язку з представниками учнівського самоврядуван-
ня, участь у проектній діяльності шкіл «молодих лідерів» та інших учнів-
ських організацій;  

− створення позитивного іміджу Донецького національного універси-
тету як державного вишу класичного типу найвищого рівня акредитації 
з європейською траєкторією розвитку і перспективами на майбутнє. 

З метою підвищення ефективності комплексу робіт з формування по-
питу та стимулювання збуту було вирішено сконцентрувати зусилля на 
наступних цільових аудиторіях: 

− випускники та учні старших класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Донецької і Луганської 
областей; 

− випускники і студенти професійно-технічних навчальних закладів і 
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, які здобули чи здобувають ОКР «Молодший 
спеціаліст»; 

− потенційні здобувачі другої вищої освіти; 
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− випускники бакалаврату ДонНУ та інших навчальних закладів, по-
тенційні здобувачі ступеня освіти «Магістр»; 

− вчителі шкіл – потенційні слухачі курсів підвищення кваліфікації. 
Робота відділу маркетингу освітніх послуг з формування попиту і сти-

мулювання збуту здійснюється за наступними напрямами. 
1. Участь у проектах, спрямованих на інформаційну підтримку ДонНУ

в м. Вінниця. Так, у рамках реалізації Міжнародного проекту 530534-
TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR на початку 2015 р. було створено 
мобільні бригади з числа студентів і викладачів ДонНУ, проведено зустрічі 
з випускниками 36 загальноосвітніх навчальних закладів м. Вінниці з ме-
тою презентації університету і факультетів потенційним вступникам. Окрім 
цього, завдяки участі у проекті «Європейський розвиток Донецького націо-
нального університету у Вінниці» за фінансової підтримки МФ «Відрод-
ження» було реалізовано рекламну кампанію перед початком прийому до-
кументів у 2015 р. 

2. Розробка, виготовлення і розповсюдження друкованої і сувенірної
рекламної продукції, а саме: брошур інформаційних, буклетів, листівок, 
флаєрів, оголошень, календарів, брендованих блокнотів і ручок тощо. Ви-
готовлені рекламні матеріали були передані до Вінницького регіонального 
центру оцінювання якості освіти, а також Маріупольської і Костянтинів-
ської філій ДонНУ. Загальна вартість виготовлених матеріалів склала 
67 501,00 грн. 

3. Виготовлення зовнішніх та внутрішніх конструкцій інформаційного
призначення, у тому числі зовнішніх вивісок, інформаційних табличок, 
плакатів, стаціонарних (настінних) стендів для приймальної комісії, мобіль-
них банерів тощо. Загальна вартість конструкцій склала 65 925,00 грн. 

4. Реклама. Для рекламування ДонНУ протягом 2015 року були за-
діяні такі джерела комунікацій: 

• реклама на радіо (4 радіостанції м. Вінниця, м. Житомир, м. Хмель-
ницький, а саме: «Наше радіо», «Європа-плюс», «П’ятниця», «Авторадіо» – 
загалом 950 виходів 15-секундного рекламного ролика в регіональних бло-
ках, що склало 14 250 сек). Загальна вартість реклами на радіо – 7825,00 грн; 

• відзнято 30-секундні ролики факультетів, які транслювалися на теле-
каналі «Віта» (по 42 виходи на кожен факультет, загалом 382 виходи). За-
гальна вартість реклами на телебаченні склала 21 000,00 грн;  

• друковані ЗМІ (профвипуски газет «Ріа Сім’я», «Незалежний кур’єр»
і «Вінницька газета», газети «Місто», «РІА», Довідник абітурієнта 2015, 
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журнал «Сучасна освіта», каталог «Освіта та кар’єра 2015») – більше 30 
виходів; 

• реклама у громадському транспорті м.  Вінниця (тролейбуси, трам-
ваї) загальною вартістю 6 600,00 грн; 

• банерна реклама в мережі Інтернет. Протягом рекламної кампанії у
лютому 2015 р. було здійснено більше 850 тис. показів рекламних банерів 
32-х форматів користувачам Інтернету у Вінницькій, Хмельницькій, Жито-
мирській, Тернопільській, Київській, Черкаській областях. Загальна вартість 
лютневої кампанії склала 4 200,00 грн. Кількість кліків дорівнювала 3 750. 
Окрім цього (Табл. 1), перед початком Вступної кампанії 2015 р. на освіт-
ніх порталах «Моя Вінниця», «Освіта.ua», «Освіта.com.uа», «Abiturients.info», 
«Parta.ua» була запущена банерна реклама університету загальною варті-
стю 17 500,00 грн. 

Таблиця 1 
Витрати на банерну рекламу  

перед початком Вступної кампанії 2015 р., грн 
№ 
з/п Інтернет-джерела Посилання Кількість показів, термін 

розміщення банеру 
Вартість, 

грн 
1 

Освітній портал 
Osvita.ua 

http://osvita.ua/ 500 000 показів банеру «Catfish» 
у нижній частині вікна сайта. Тер-
мін розміщення: 22.06.2015 р. – 
06.07.2015 р. 

9 000,00 

2 Інформаційний 
портал  

«Моя Вінниця» 

http://www.myvin.
com.ua/ 

100 % показів відвідувачам го-
ловної сторінки. Термін розміщен-
ня: 17.06.2015 р. – 16.07.2015 р. 

1 700,00 

3 Довідник 
навчальних 

закладів 
Abiturients.info 

http://abiturients. 
info/ 

100 % показів відвідувачам 
розділу «ВНЗ» на сайті. Термін 
розміщення: 29.06.2015 р. – 
13.07.2015 р. 

2 200,00 

4 Спеціалізований 
портал про освіту в 

Україні 
Osvita.com.ua 

http://www.osvita. 
com.ua/ 

140 000 показів відвідувачам 
внутрішніх сторінок сайта. Тер-
мін розміщення: 29.06.2015 р. – 
13.07.2015 р. 

2 800,00 

5 Освітній портал 
Parta.ua 

http://www.parta. 
com.ua/ 

100 % показів відвідувачам го-
ловної сторінки. Термін розміщен-
ня: 01.07.2015 р. – 15.07.2015 р. 

1 800,00 

Загалом 17 500,00 
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Підбір Інтернет-джерел для поширення інформації про освітні послу-
ги ДонНУ ґрунтувався на аналітичних даних, отриманих за допомогою 
сервісу Google Analytics, який дозволяє відстежувати Інтернет-ресурси, що 
забезпечують найбільший трафік на офіційний сайт ДонНУ (donnu.edu.ua). 

Перед Днем відкритих дверей 17 жовтня були задіяні новинні портали 
«Моя Вінниця» і «20 хвилин» на суму 2 400,00 грн. Також протягом року 
неодноразово розміщувалися безкоштовні оголошення на сайті Вінницько-
го регіонального центру оцінювання якості освіти, порталах «КМ Інформ», 
«Моє Місто», Вінницького молодіжного інформаційного центру та на сай-
тах районних відділів освіти. 

5. Організація і участь у внурішньо- і зовнішньокорпоративних захо-
дах профорієнтаційного характеру: Днях відкритих дверей, круглих столах 
і семінарах, святкових заходах, присвячених Дням Європи у Вінниці, зу-
стрічах з випускниками шкіл, коледжів, технікумів; «ярмарках професій», 
організованих районними центрами зайнятості, міжнародних виставкових 
заходах (Двадцять восьмій міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта 
та кар’єра – День студента 2015»), інших виїзних заходах. 

6. Електронні комунікації. Перш за все, було оновлено інформацію
про університет на національних і регіональних Інтернет-порталах, у тому 
числі: Osvita.com.ua, Parta.ua, MyWin, Моє Місто, Abiturient.in.ua, Освіта 
Вінничини Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, 
Abiturientsinfo, Справочник учебных заведений, Вінницький молодіжний 
інформаційний центр та інших.  

Протягом року проводилась активна робота з офіційним сайтом ДонНУ. 
Оновлювалась інформація щодо вступу до ДонНУ, оприлюднювалася 
офіційна інформація Приймальної комісії, здійснювався аналіз показників 
відвідування сайта через сервіси Яндекс Метрика і Google Analytics з ме-
тою коригування рекламної політики і вибору оптимальних Інтернет-джерел. 

У соціальній мережі Вконтакті було брендовано офіційні групи універ-
ситету: розроблено і розміщено меню з активними посиланнями на офіційний 
сайт ДонНУ. Загалом брендовано 11 груп (1 – загальноуніверситетська, 9 – 
факультетських, 1 – Центру безперервної освіти). Також було підготовлено 
ряд інформаційних повідомлень для оприлюднення в офіційних групах 
ДонНУ, протягом року здійснювалися консультації з правил прийому в со-
ціальних мережах. 

Окрім цього, інформаційні повідомлення розміщувалися в групах 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, суспільних 
групах м. Вінниці і Вінницької області. 
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За сформованою протягом року електронною базою навчальних закла-
дів Вінницької області, центрів зайнятості, районних відділів освіти, абіту-
рієнтською базою здійснювалися електронна розсилка інформаційних ма-
теріалів ДонНУ. 

7. Договірна діяльність з навчальними закладами Вінницької області.
З початку 2015 року за допомогою викладачів факультетів було укладено 
36 договорів про співпрацю, з них 29 – зі школами, 3 – з училищами, 3 – з 
коледжами, 1 – з технікумами. 

8. Маркетингові дослідження. Протягом року проводилися опитування
під час Днів відкритих дверей для аналізу показників відвідування сайту 
ДонНУ використовувалися аналітичні звіти сервісів Яндекс Метрика і 
Google Analytics, аналізувалися показники набору 2015 р., використовува-
лися результати досліджень і рейтингів провідних дослідницьких агенцій 
України щодо ефективності інструментів комунікацій. 

А загальні витрати на заходи з формування попиту і стимулювання 
збуту освітніх послуг ДонНУ станом на листопад 2015 р. склали 242 156,00 
грн (Рис. 1). 
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банерна реклама участь у виїзних заходах

Рис. 1 – Структура маркетингових витрат на формування попиту 
і стимулювання збуту на освітні послуги у 2015 р., тис. грн 

З цих витрат 60,5 % (146 535,00 грн) було профінансовано Міжнарод-
ним фондом «Відродження» у рамках проекту «Європейський розвиток 
ДонНУ в м. Вінниця». 
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На 2015–2016 рік набору заплановано посилення заходів з досліджен-
ня мотиваційних характеристик вступу до ДонНУ, запровадження тема-
тичних тижнів, присвячених профорієнтаційній роботі. Розглядається мож-
ливість впровадження CRM-системи для автоматизації збору контактів 
потенційних абітурієнтів і забезпечення електронної комунікації з ними. 
Заплановано участь у ряді презентаційних заходів, організованих центрами 
зайнятості Вінницької області тощо. 

3.2. Результати Вступної кампанії 2015 року 

Вступна кампанія 2015 р. проводилася на підставі Умов прийому до 
вищих навчальних закладів України у 2015 р., нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України, Законів України, які регламентують 
реалізацію прав на здобуття вищої освіти громадянами України, особами 
без громадянства та іноземними громадянами, Правил прийому до Доне-
цького національного університету в 2015 р.  

Вступна кампанія 2015 року ДонНУ проводилася для здобуття ступеня 
освіти (далі – СО) «Бакалавр» в один етап з 11 липня по 19 серпня 2015 р., 
а для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – ОКР) «Спеціаліст» 
та ступеня освіти «Магістр» у два етапи: 

− основний – з 06.07.2015 р. по 14.08.2015 р.; 
− додатковий – з 17.08.2015 р. по 29.08.2015 р. 
Міністерством освіти і науки України порівняно з попередніми навчаль-

ними роками було зменшено обсяги державного замовлення за всіма ступе-
нями освіти та освітньо-кваліфікаційними рівнями на 1308 одиниць (Табл. 2). 

Таблиця 2 
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців  

з вищою освітою у 2013–2015 рр. 

Державне 
замовлення 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Різниця з 
2014 р. 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ОКР/СО
«Бакалавр» 

1 059 177 1077 171 714 81 −363 −90 

у т. ч. на базі ОКР 
«Молодший 
спеціаліст» 

60 50 98 45 71 35 −27 −10 
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Закінчення Таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ОКР
«Спеціаліст» 

641 116 700 114 253 15 −447 −99 

3. СО «Магістр» 331 65 386 77 324 36 −62 −41 
Всього: 2 031 358 2163 362 1291 132 −1078 -230 

На СО «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти при-
йом заяв і документів від вступників тривав з 11.07.2015 р. до 31.07.2015 р. 
Загальна кількість заяв і документів на денну та заочну форми навчання 
становила 6 194 од. від 2 723 абітурієнтів, у т. ч. 5 934 од. на денну форму 
навчання та 260 од. на заочну. У середньому абітурієнти подавали по 2,3 
заяви на 1 особу. 

Порівняно з минулим роком (Табл. 3) конкурс при вступі на денну 
форму навчання збільшився до 12 заяв на одне місце, яке фінансується за 
кошти державного бюджету, але не досягнув рівня 2013 та 2012 років. 

Таблиця 3 
Найвищі конкурси у ДонНУ на СО «Бакалавр» у 2012–2015 рр. 

Напрям 
підготовки 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Міжнародний 
бізнес 

73 42 − − 

Управління 
персоналом  
і економіка праці 

47 12 50 13 52 25 18,9 − 

Журналістика 18 38 27 86,6 − 
Правознавство 22 12 34 23 20 28 10,9 7,7 
Економіка 
підприємства 

14 15 29 47 23,9 − 

Міжнародні 
відносини 

35,2 − 

У середньому  
по університету 15 7 16 7 8 7 12 1,6 

На заочній формі навчання конкурс зменшився до 1,6 заяв на 1 місце. 
Абітурієнти з денної форми навчання більше цікавилися такими топовими 
напрямами підготовки: «Журналістика» (86,6 осіб на місце), «Міжнародні 
відносини» (35,2 особи на місце), «Економіка підприємства» (23,9 осіб на 
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місце). На заочну форму навчання найбільший конкурс спостерігався на 
напрям підготовки «Правознавство» – 7,7 осіб на місце у 2015 році, «Істо-
рія» – 2,4 особи на місце, «Біологія» – 1,8 осіб на місце. 

До Донецького національного університету у 2015 р. (2014 р.) на СО 
«Бакалавр» зараховано без урахування іноземців, які вступають за між-
народними угодами, загалом за денною формою навчання 825 (1 119) осіб, 
з яких 573 (798) особи на місця державного замовлення та 320 (323) осіб за 
кошти юридичних та фізичних осіб. За заочною формою навчання – 18 
(160) осіб на місця державного замовлення та 50 (443) осіб за кошти юри-
дичних та фізичних осіб. 

На жаль, показники з конкурсу осіб на місця державного замовлення 
не зовсім кореспондуються з реальним станом попиту на ринку освітніх 
послуг на ту чи іншу спеціальність. Так, наприклад, при конкурсному по-
казнику у 86 осіб на місце державного замовлення СО «Бакалавр» за на-
прямом підготовки «Журналістика» на денну форму навчання у 2015 р. 
зараховано 3 особи та 35 осіб на місця, які фінансуються за кошти юридич-
них та фізичних осіб (всього 38 осіб). Водночас на напрям підготовки «Хі-
мія» (денна форма), при конкурсі 3 особи на одне місце, зараховано 45 осіб 
на місця державного замовлення і 5 бюджетних місць були незаповнені, а 
на напрям підготовки «Міжнародний бізнес», держаного замовлення на 
який не було, зараховано на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб 18 абітурієнтів. 

Проте слід зазначити, що попри всі негаразди за деякими напрямами 
конкурс на місця державного замовлення було не лише збережено, а навіть 
збільшено. 

Особливістю цьогорічної Вступної кампанії на СО «Бакалавр» на базі 
повної загальної середньої освіти було зменшення зацікавленості вступни-
ків у заочній формі навчання, на яку зараховано всього 68 осіб. 

На CО «Бакалавр» (на базі молодшого спеціаліста) прийом заяв і 
документів від вступників відбувався з 11.07.2015 р. по 21.07.2015 р. За-
гальна кількість заяв і документів на денну та заочну форми навчання ста-
новила 629 од. від 529 абітурієнтів, у т. ч. 264 од. на денну форму навчання 
та 265 од. на заочну. У середньому абітурієнти подавали по 1,2 заяви на 
1 особу. 

Абітурієнти з денної форми навчання більше цікавилися такими топо-
вими напрямами підготовки, як «Правознавство» (конкурс 7,5 осіб на одне 
місце державного замовлення); «Комп’ютерні науки» (конкурс 2,5 осіб). 
На заочну форму навчання найбільший конкурс спостерігався на напрям 

70



підготовки «Правознавство» – 7,5 осіб, «Філологія (українська мова і літе-
ратура)» – 4 особи відповідно. 

На CО «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання, друга 
вища) прийом заяв і документів від вступників відбувався з 10.07.2015 р. 
по 01.08.2015 р. Загальна кількість заяв і документів на денну та заочну 
форми навчання становила 52 од. від 51 абітурієнта, у т. ч. 3 од. на денну 
форму навчання та 48 од. на заочну. 

Абітурієнти більше цікавилися такими топовими напрямами підготов-
ки: «Правознавство» (26 осіб); «Філологія Переклад (англійська, німецька)» 
(7 осіб), «Комп’ютерні науки» (3 особи). 

Переведення та поновлення. За період липень – жовтень 2015 р. 
було переведено та поновлено 135 осіб (Табл. 4). З них переведено з інших 
ВНЗ 35 осіб (з них на місця, що фінансуються за рахунок державного 
бюджету – 20 осіб, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 
15 осіб). Поновлено 100 осіб (на денне відділення – 51 особа, на заочне – 
49 осіб). 

Таблиця 4 
Переведення та поновлення до числа студентів ДонНУ у 2015 р. 

Липень Серпень Вересень Жовтень Всього 
Переведення 21 8 6 35 
Поновлення 66 17 1 84 
Поновлення (інші ВНЗ) 5 10 1 16 
Всього 92 35 8 135 

На ОКР «Спеціаліст» загальна кількість заяв і документів на денну 
та заочну форми навчання становила у 2015 р. – 712 од. (2 230 од. – 2014 р., 
2 319 од. – у 2013 р.), у т. ч. 386 од. (1 257 од. – у 2014 р., 1 225 од. – у 
2013 р.) на денну форму навчання та 326 од. (973 од. – у 2014 р., 1 094 од. – 
у 2013 р.) на заочну. Конкурс для вступу на денну форму навчання у 
2015 році становив 1 особа на місце, (у порівнянні з 2014 р. – 2 особи та 
3 особи у 2013 р.). Для заочної форми навчання ці показники становлять 
відповідно 10, 9 і 10 осіб на місце. Найбільшу зацікавленість (Табл. 5) абі-
турієнти виявили щодо спеціальностей денної форми навчання «Марке-
тинг», «Журналістика», «Мова і література (французька)», «Психологія», 
«Правознавство» та заочної форми навчання «Правознавство», «Історія», 
«Управління персоналом та економіка праці», «Біологія».  

У 2015 р. (2014 р./2013 р.) на ОКР «Спеціаліст» на місця державного 
замовлення денної форми навчання зараховано 127 (588/641) осіб та 12 
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(113/252) осіб за кошти юридичних та фізичних осіб. На заочну форму 
навчання 10 (104/115) осіб на місця державного замовлення та 136 (243/689) 
осіб за кошти юридичних та фізичних осіб. 

Таблиця 5 
Найвищі конкурси у ДонНУ на ОКР «Спеціаліст» у 2012–2015 рр. 

На СО «Магістр» подали 1 271 заяву у 2015 р. (2 215 заяв у 2014 р., 
2 115 у 2013 р.), у т. ч. 664 заяв (1 235 у 2014 р., 1 230 у 2013 р.) на денну 
форму навчання та 607 – на заочну (980 у 2014 р., 885 у 2013 р.). Середній 
конкурс (Табл. 6) при вступі на навчання на СО «Магістр» у 2015 р. 
становив для денної форми 2 особи на одне місце (в 2013 р. – 3 особи, 
2012 р. – 4 особи). 

Спеціальність 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Документо-
знавство та 

інформаційна 
діяльність 

4 8 2 10 1,9 

Правознавство 5 16 6 20 6 63 2,3 84,0 
Міжнародні 
відносини 

5 5 2 14 1,0 3,0 

Історія 0,7 10,5 
Біологія 8 20 2 12 0,8 6 

Управління 
персоналом та 

економіка праці 
7 

Маркетинг 5,3 
Облік і аудит 2,1 

Мова і література 
(французька) 

4 

Журналістика 5 
Психологія 2,3 

У середньому  
по університету 5 11 3 10 3 10 1 10 
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Таблиця 6 
Популярні спеціальності за конкурсом у ДонНУ 

на СО «Магістр» у 2015 р. 

Спеціальність 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Міжнародна 
економіка 

7 14 5 31 3,6 

Правознавство 5 18 13 40 10 91 4,9 89 
Міжнародні 
відносини 

7 11 5 2,4 

Економіка 
підприємства 

16 19 11 15 1,4 10,3 

Маркетинг 1,7 16 
Мова  

і література 
(англійська) 

9 22 4 9 4,8 

Аналітична 
хімія 

5 

У середньому 
по університету 4 19 4 15 3 13 2 9 

Для заочної форми цей показник у 2015 р. зменшився порівняно з по-
переднім роком з 13 до 9 осіб на одне місце (2012 р. – 15 особи). Найбільші 
конкурси на денну форму навчання були зафіксовані на хімічному факуль-
теті (спеціальність «Аналітична хімія»), юридичному факультеті («Право-
знавство»), факультеті іноземних мов («Мова і література англійська»), на 
заочну форму навчання – на юридичному факультеті («Правознавство»), 
економічному факультеті (спеціальності «Маркетинг», «Економіка підпри-
ємства» та «Фінанси і кредит»). 

На СО «Магістр» на місця державного замовлення денної форми на-
вчання у 2015 р. (2014 р. / 2013 р.) зараховано 285 (375/331) осіб та 56 
(202/465) осіб за кошти юридичних та фізичних осіб. На заочну форму на-
вчання на СО «Магістр» – 36 (65/65) осіб на місця державного замовлення 
та 221 (309/609) осіб за кошти юридичних та фізичних осіб. 

Злагоджена робота структурних підрозділів дала можливість зараху-
вати на навчання за всіма ОКР у 2015 р. (2014 р.) за денною формою 1512 
(2399) осіб, за заочною – 665 (1324) осіб. Загалом до університету зарахо-
вано 2177 (3723) осіб. 
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За результатами зарахування за всіма СО і ОКР та формами навчання 
безперечним лідером є економічний факультет – 673 особи, що складає 
31 % від всіх студентів набору 2015 р., на другому місці із 352 особами 
(16 %) юридичний факультет, третє місце у переліку найбажаніших для 
абітурієнтів у ДонНУ став філологічний факультет, до лав якого вступило 
310 осіб (14 %). Найневдалішою Вступна кампанія була для хімічного фа-
культету (всього зараховано 87 осіб). Також була набрана група студентів 
на навчання на кафедру «Педагогіки та управління освітою» (Рис. 2). 

Рис. 2 – Загальна кількість зарахованих за всіма СО і ОКР та формам навчання 
у 2015 році осіб, % 

Нововведенням Вступної кампанії 2015 року стало тестування абітурі-
єнтів з використанням автоматизованих комп’ютерних систем. Використан-
ня комп’ютерних тестів є цілком логічною новацією ДонНУ та відповідає 
сучасним тенденціям розвитку системи освіти України. Впровадження дис-
танційної форми вступних випробувань дозволило збільшити кількість 
абітурієнтів за рахунок тих, хто не мав можливості за поважних обставин 
(наприклад, перебування в зоні АТО) приїхати до Вінниці (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Бази проведення дистанційних та комп’ютерних вступних випробувань, 
осіб, відсотків

Згідно зі статистикою протягом Вступної кампанії 2015 р. було скла-
дено понад 1 690 іспитів з використанням автоматизованої системи, з яких 
переважна більшість (близько 1 584) – це вступні іспити до магістратури та 
спеціалітету. За рахунок використання розробленої у ДонНУ автоматизо-
ваної системи проведення вступних випробувань у досить стислий час вда-
лось провести понад 700 іспитів з іноземної мови серед вступників до ма-
гістратури та близько тисячі фахових випробувань. 

Слід відзначити позитивний досвід юридичного, біологічного та еко-
номічного факультетів з проведення комп’ютерних вступних тестів серед 
абітурієнтів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст», – разом це 
понад 100 успішних іспитів. 

До проведення комп’ютерних випробувань так чи інакше були залу-
чені всі факультети університету (Рис. 4). Найбільше навантаження на ро-
боту системи було під час тестування юридичного, історичного та еконо-
мічного факультетів. 
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Рис. 4 – Розподіл вступних дистанційних випробувань за спеціальностями, осіб 

Тож за умови покращення технічної бази та врегулювання деяких ор-
ганізаційних питань проведення комп’ютерних випробувань значно приско-
рить та полегшить роботу екзаменаційних комісій. Накопичену базу питань 
надалі можна використовувати також і під час підготовки за фахом. 

3.3. Перспективні завдання 

Основними напрямами підвищення ефективності функціонування сис-
теми формування контингенту студентів у 2016 році є: 

− комплексне вдосконалення системи інформаційної безпеки універ-
ситету з метою підвищення інформаційної присутності у медіапросторі та 
підтримки бренду ДонНУ; 

− проведення робіт з комплексної модернізації електронних ресурсів 
(сайти факультетів та університету, груп у соціальних мережах, тощо), які 
функціонально пов’язані з діяльністю Приймальної комісії; 
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− вдосконалення функціонування системи маркетингу освітніх послуг 
із залучення на навчання абітурієнтів-громадян України, контингенту іно-
земних громадян з країн СНД, Азії та Африки; 

− продовження практики укладання угод про співпрацю з загально-
освітніми і професійно-технічними навчальними закладами Вінницької 
області; 

− розробка механізму організаційної взаємодії з коледжами, школами, 
ліцеями, підприємствами та установами України відповідно до вимог су-
часного конкурентного середовища та з урахуванням позитивного досвіду 
факультетів та інших ВНЗ; 

− розробка і затвердження комплексної програми з формування попиту 
і стимулювання збуту освітніх послуг Донецького національного універ-
ситету на 2016 рік; 

− розробка і затвердження бюджету реалізації заходів з формування 
попиту і стимулювання збуту освітніх послуг Донецького національного 
університету на 2016 рік; 

− дослідження можливості географічного розширення ринків збуту 
освітніх послуг Донецького національного університету; 

− реалізація комплексу заходів у навчальній, науковій, методичній ро-
боті з метою підвищення рейтингу ДонНУ у національних та міжнародних 
рейтингах. 
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РОЗДІЛ IV. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 

4.1. Планування та організація НДР 

4.1.1. Структура науково-дослідної частини та наукові кадри 

ДонНУ для здійснення наукових досліджень та підготовки наукових 
кадрів вищої кваліфікації у своїй структурі має такі наукові підрозділи: 

– науково-дослідна частина (НДЧ);
– відділ аспірантури та докторантури;
– науково-дослідні групи НДЧ;
– науково-дослідний Центр теоретичної, прикладної та комп’ютерної

лінгвістики; 
– спільна науково-дослідна лабораторія динаміки електронних проце-

сів в гібридних структурах Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова 
НАН України і Донецького національного університету МОН України; 

– навчальна Лабораторія з методичного забезпечення міждисциплі-
нарного навчання та стажувань; 

– національний контактний пункт Рамкової програми Європейського
Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт-2020» за напрямом «Дії Марії 
Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри»; 

– національний контактний пункт Рамкової програми Європейського
Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт-2020» за напрямом «Кліматич-
ні дії, навколишнє середовище, ефективні ресурси і сировинні матеріали». 

Сприяють виконанню НДР і здійснюють контроль виконання такі до-
радчі органи університету: Вчена рада, науково-технічна рада, рада моло-
дих учених, рада студентських наукових товариств. 

Окрім того, у структурі НДЧ присутні підрозділи, які наразі не про-
вадять наукову діяльність, не мають штату виконавців і потребують реор-
ганізації: науково-навчальний центр «Конвергенція нано-, біо- та інфотех-
нологій для збалансованого регіонального розвитку», Центр трансферу 
технологій, Центр колективного користування науковим обладнанням, спе-
ціальне конструкторсько-технологічне бюро «Турбулентність», науково-
дослідний відділ «Фізика магнітних явищ та високотемпературна надпро-
відність», науково-дослідний відділ «Непаливне використання вугілля та 
утилізація відходів енергетичної промисловості», міжвідомча науково-
дослідна лабораторія «Біофізичні методи в екології». Питання щодо ре-
організації зазначених наукових підрозділів має бути вирішене до кінця 
І кварталу 2016 року. 
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Наукові дослідження в університеті здійснюються структурними 
підрозділами НДЧ – науково-дослідними групами кафедр за фаховим 
напрямом із залученням учених наукових установ НАН України та інших 
ВНЗ. Практично всі науково-педагогічні працівники ДонНУ беруть участь 
у виконанні науково-дослідних робіт (НДР). 

Після переведення ДонНУ до м. Вінниця кількість штатних наукових 
працівників НДЧ станом на 31.12.2014 р. становила 20 осіб, із них: докто-
рів наук – 3 особи, кандидатів наук – 6 осіб. Кількість сумісників, які пра-
цювали в НДЧ, в означений період становила 41 особу, із них: докторів 
наук – 3 особи, кандидатів наук – 17 осіб. 

Станом на 01.10.2015 р. кількість штатних наукових працівників НДЧ 
зросла до 25 осіб, з яких: докторів наук – 2, кандидатів наук – 9. Кількість 
сумісників, які працювали у складі науково-дослідних груп зросла до 48 
осіб, із них докторів наук – 6 осіб, кандидатів наук – 21 особа. Незважаючи 
на значне скорочення у 2015 році кількості держбюджетних науково-до-
слідних проектів (із 18, які виконувалися у 2014 р., до 13), спостерігається 
зростання на 20 % кількості науковців, залучених до виконання НДР. 

4.1.2. Пріоритетні напрями, 
наукова тематика та фінансування НДР 

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
07.06.2011 р., № 535 зі змінами, внесеними наказом від 17.04.2012 р., № 472 
для Донецького національного університету затверджено Перелік пріори-
тетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок на 2012–
2015 рр.: 

І. У галузях фундаментальних досліджень: теорія функцій і функціо-
нальний аналіз; механіка деформівного твердого тіла; нанофізика і нано-
технології; розвиток хімічних знань про речовини та процеси; економічні 
науки; культурологічні дослідження. 

ІІ. У галузях прикладних досліджень: інформаційні та комунікаційні 
технології; енергетика та енергоефективність; раціональне природокорис-
тування; нові речовини та матеріали. 

Слід зауважити, що з 2016 року вичерпується термін дії наказів МОН 
щодо раніше затверджених пріоритетних напрямів наукових досліджень 
університетів України, тому варто розпочати роботу з формування й під-
готовки пропозицій щодо затвердження актуального варіанту пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і розробок ДонНУ, який перед-
бачатиме розвиток наявного науково-технічного потенціалу, збереження 
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діяльності наукових шкіл й укорінення наукових традицій університету в 
новітніх умовах. 

Наукова тематика та фінансування НДР 
До Тематичного плану науково-дослідних робіт ДонНУ, що фінансу-

ються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України 
Міністерством освіти і науки України на 2015 р., включено 13 проектів, із 
яких 10 НДР фундаментального спрямування та 3 – прикладного. 

Відповідно до наказу МОН України від 09.02.2015 р., № 105 було 
встановлено обсяг видатків Державного бюджету України на 2015 р. для 
фінансування наукової та науково-технічної діяльності ДонНУ у сумі 
3 088,229 тис. грн. У жовтні місяці університет одержав додатково 
141,249 тис. грн для підвищення заробітної плати виконавців НДР з 
01.09.2015 р. відповідно до внесених змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2015 рік». Загальний обсяг фінансування 13 
держбюджетних проектів у 2015 р. має скласти 3 229,478 тис. грн, з яких 
на фінансування фундаментальних НДР буде витрачено 2 026,045 тис. грн, 
а прикладних – 1 203,433 тис. грн. 

За результатами експертизи анотованих звітів за закінченими науково-
дослідними роботами у 2014 р. (наказ МОН України від 23.06.2015 р., 
№ 672) проекти науковців ДонНУ одержали наступні бали (Табл.). Слід 
відзначити високий науковий рівень робіт, виконаних науковими групами 
під керівництвом проф. Загнітка А. П., канд. фіз.-мат. наук Баєва А. В., які 
в своїх секціях отримали найвищі експертні бали. Також слід додати, що 
два проекти одержали експертну оцінку, нижчу за середній бал по відпо-
відній секції. 
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Таблиця 
Перелік анотованих звітів наукових груп ДонНУ  

за закінченими НДР у 2014 р. з результатами експертизи 

Назва роботи Науковий 
керівник 

Тематичний 
напрям 

Бал 
експертів 

Середній 
бал по 
секції 

Місце в 
секції 

(кількість 
робіт 

у секції) 
1 2 3 4 5 6 

Фундаментальні НДР 
Гармонічний  

та спектральний 
аналіз функцій  
і операторів, 

рівняння згортки 
та наближення 

функцій 

Тригуб Роальд 
Михайлович,  
д-р фіз.-мат. 
наук, проф. 

Математика 60 51,5 6 (23) 

Орієнтаційні 
явища при 
розсіянні 

заряджених 
часток 

доменними 
структурами 
магнетиків та 

вплив точкових 
дефектів на їх 

перемагнічування 

Варюхін Віктор 
Миколайович, 
чл.-кор. НАН 

України, д-р фіз.-
мат. наук, проф. 

Загальна 
фізика 62,5 58,6 16–17 

(37) 

Силікати 
рідкісноземельних 

і лужних 
елементів зі 
структурою 

апатиту і 
модифікований 

цирконат-титанат 
свинцю 

Радіо Сергій 
Вікторович, 

канд. хім. наук 
Хімія 67,0 64,8 12–13 

(27) 

Категорійно-
лексикографічна і 
трансформаційно-

аналогійна 
граматика 

службовості 

Загнітко 
Анатолій 

Панасович,  
чл.-кор. НАН 
України, д-р 
філол. наук, 

проф. 

Літературо-
знавство, 
мовознав-

ство, 
мистецтво-
знавство та 
соціальні 

комунікації 

78,0 61,2 3 (14) 
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Закінчення Таблиці 
1 2 3 4 5 6 

Прикладні НДР 
Математичне 
моделювання, 

оптимальне керу-
вання ризиками. 

Методи 
наближеного 
оцінювання 

ризиків, задача 
оптимального 
прогнозу та 

ідентифікації 

Баєв Артем 
Вікторович, 

канд. фіз.-мат. 
наук 

Математика 59,5 51,5 1 (2) 

Розробка 
просторово-

розвинених схем 
підсилення та 
перетворення 

сигналів на базі 
високоефективних 

активних 
пристроїв 

Крижановський 
Володимир 
Григорович,  

д-р техн. наук, 
проф. 

Електроніка, 
радіотехніка, 
телекомуні-

кації 

71,5 69,9 15 (28) 

Розробка 
технології 
отримання 

нанокристалічних 
оксидних 

покриттів (ITO, 
ZNO, TiO2) 
імпульсним 

магнетронним і 
електрохімічним 

методами 

Зюбанов 
Олександр 
Євгенович, 

канд. фіз.-мат. 
наук, доц. 

Фізико-
технічні 

проблеми 
матеріало-
знавства 

59,67 74,1 15 (19) 

Дослідження 
нових штамів 

базидіоміцетів – 
продуцентів 

протеолітичних, 
мацеруючих 
ензимів та 

підвищення 
продуктивності 
їстівних грибів 

Федотов Олег 
Валерійович, 

канд. біол. наук, 
доц. 

Біологія, 
біотехнології, 
харчування 

69,0 77,1 27 (35) 
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У 2014 р. було достроково припинено виконання фундаментальної 
НДР «Етнокультурні контакти середньовічних кочівників Східної Європи 
(по тюркським кам’яним статуям і поховальним пам’яткам)» (керівник – 
П. В. Добров, д-р іст. наук, проф.), зважаючи на те, що наукова група 
кафедри історії України (археологічна група) – колектив виконавців НДР 
не виявив згоди продовжувати роботу в університеті в м. Вінниця. Також 
було достроково припинено виконання фундаментальної НДР «Розробка 
основ технології магнітокерованого транспортування стовбурових клітин» 
(керівник – С. В. Беспалова, д-р фіз.-мат. наук, проф.), зважаючи на те, що 
науковий керівник і колектив виконавців не виявили згоди продовжувати 
роботу в університеті в м. Вінниця та відсутність матеріально-технічної 
бази для його продовження. 

На щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних 
досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експерименталь-
них) розробок за участю вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акреди-
тації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, 
виконання яких має розпочатися у 2016 р. за рахунок коштів державного 
бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040 (наказ МОН 
України від 15.06.2015 р., № 630) ДонНУ було подано 9 проектів (8 фун-
даментальних і 1 прикладне дослідження). Результати експертизи в 2015 р. 
дещо затримуються з огляду на зміну складу секцій за фаховими напрямами 
МОН України. 

За рахунок виконання послуг науково-технічного характеру в 2015 р. 
планується залучити 279,960 тис. грн. В університеті на сьогодні викону-
ється лише один такий проект – науково-дослідна група з аналітичної хімії 
надає «Послуги з проведення контролю за дотриманням нормативів гра-
ничнодопустимих викидів (ГДВ) від котлів енергоблоків Старобешівської 
ТЕС №№ 4–13» (керівник – А. Я. Махно, канд. хім. наук, ст. наук. співр.) 
на замовлення ПАТ «Донбасенерго». 

Ефективність використання бюджетних коштів (відношення обсягів 
зароблених коштів до обсягів коштів, наданих державою) у 2015 р. має 
складати 0,09 (2012 р. – 0,42; 2013 р. – 0,56; 2014 р. – 0,53), що суттєво 
нижче порівняно з попередніми роками. Це передусім обумовлено втратою 
зв’язків із підприємствами Донецької області після переміщення універси-
тету з зони проведення АТО. 
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Міжнародні наукові проекти 
Відповідно до Протоколу Сьомого засідання українсько-французького 

змішаного комітету з науково-технічного співробітництва від 9 вересня 
2015 р., НДР «Мікро- і наноелектронні джозефсонівські гетероструктури з 
внутрішнім шунтуванням» (керівник – М. О. Білоголовський, д-р фіз.-мат. 
наук, ст. наук. співр.) визнано переможцем конкурсу в рамках Програми 
спільних дій між Україною та Францією в галузі науково-технічного спів-
робітництва «ДНІПРО». Для реалізації проекту в 2015 р. виділено 
39,6 тис. грн. 

У 2015 р. наукова група Спільної науково-дослідної лабораторії дина-
міки електронних процесів у гібридних структурах Інституту металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова НАН України і ДонНУ стала учасником міжнародного 
консорціуму наукових установ, які подали проект H2020-FETOPEN-2014-
2015-RIA «Flexible Advanced Superconducting HIgh PerfOrmaNce digital 
environment» для участі в програмі Horizon-2020. У випадку схвалення по-
даної заявки наукова група ДонНУ отримає 63,0 тис. євро для реалізації 
досліджень. 

4.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів 

4.2.1. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 
в аспірантурі та докторантурі 

У ДонНУ проводиться цілеспрямована робота з підготовки науково-
педагогічних і наукових кадрів згідно з «Положенням про підготовку нау-
ково-педагогічних та наукових кадрів», затвердженим Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309. 

Аспірантура в ДонНУ функціонує за 63 спеціальностями. Прийнято 
до аспірантури у 2015 р. 75 аспірантів (2010 р. – 128, 2011 р. – 109, 
2012 р. – 104, 2013 р. – 95, 2014 р. – 65), у тому числі: 

– з відривом від виробництва – 43 аспіранти (2010 р. – 87, 2011 р. –
82, 2012 р. – 76, 2013 р. – 74, 2014 р. – 44), із них за держбюджетним замов-
ленням – 36 аспірантів (2010 р. – 87, 2011 р. – 81, 2012 р. – 75, 2013 р. – 73, 
2014 р. – 44), на контрактній основі – 7 аспірантів (2010 р. – 0, 2011 р. – 1, 
2012 р. – 1, 2013 р. – 1, 2014 р. – 0); 

– без відриву від виробництва – 32 аспіранти (2010 р. – 41, 2011 р. –
27, 2012 р. – 28, 2013 р. – 21, 2014 р. – 21), із них за держбюджетним 
замовленням – 0 аспірантів (2010 р. – 31, 2011 р. – 22, 2012 р. – 25, 
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2013 р. – 18, 2014 р. – 21), на контрактній основі – 32 аспіранти (2010 р. – 
10, 2011 р. – 5, 2012 р. – 3, 2013 р. – 3, 2014 р. – 4). 

Фактичний випуск у 2015 р. становив 46 аспірантів (2010 р. – 114, 
2011 р. – 93, 2012 р. – 108, 2013 р. – 115, 2014 р. – 54), із захистом дисерта-
ції та поданням до спеціалізованої ради до захисту – 4 аспіранти (2010 р. – 
52, 2011 р. – 43, 2012 р. – 39, 2013 р. – 46, 2014 р. – 14), у тому числі: 

– з відривом від виробництва – 37 аспірантів (2010 р. – 64, 2011 р. –
62, 2012 р. – 73, 2013 р. – 80, 2014 р. – 43), з них із захистом кандидатської 
дисертації – 2 аспіранти (2010 р. – 24, 2011 р. – 28, 2012 р. – 24, 2013 р. – 
34, 2014 р. – 13); 

– без відриву від виробництва – 9 аспірантів (2010 р. – 50, 2011 р. –
31, 2012 р. – 35, 2013 р. – 35, 2014 р. – 11), із них із захистом кандидатської 
дисертації – 0 аспірантів (2010 р. – 28, 2011 р. – 15, 2012 р. – 15, 2013 р. – 
12, 2014 р. – 1). 

У 2015 р. випущено 3 аспіранти, які навчалися на контрактній основі: 
з відривом від виробництва – 2, без відриву від виробництва – 1 (2013 р. – 
11, 2014 р. – 3), із них із захистом кандидатської дисертації – 0 аспірантів 
(2013 р. – 3, 2014 р. – 1). 
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Рис. – Динаміка набору та випуску до аспірантури 

Ефективність аспірантури у 2015 р. становила близько 15 %. Цей 
показник є нижчим порівняно з попередніми роками (2010 р. – 45,6 %; 
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2011 р. – 46,2 %; 2012 р. – 36,1 %; 2013 р. – 40 %; 2014 р. – 15 %). 
Основною причиною цього стала перереєстрація спеціалізованих вчених 
рад. Загалом за 2015 р. захищено 8 кандидатських дисертацій: 7 – випуск-
никами аспірантури, 1 – здобувачами. 

На кінець 2015 р. кількість аспірантів становить 210 осіб (2010 р. – 
421, 2011 р. – 417, 2012 р. – 390, 2013 р. – 345, 2014 р. – 191), у тому числі: 

– з відривом від виробництва – 127 осіб (2010 р. – 252, 2011 р. – 266,
2012 р. – 256, 2013 р. – 231, 2014 р. – 128), із них за держбюджетним замов-
ленням – 119 осіб (2010 р. – 249, 2011 р. – 262, 2012 р. – 253, 2013 р. – 230, 
2014 р. – 127), на контрактній основі – 8 осіб (2010 р. – 3, 2011 р. – 4, 
2012 р. – 3, 2013 р. – 1, 2014 р. – 1); 

– без відриву від виробництва – 83 особи (2010 р. – 169, 2011 р. – 151,
2012 р. – 134, 2013 р. – 114, 2014 р. – 63), із них за держбюджетним замов-
ленням – 42 особи (2010 р. – 126, 2011 р. – 116, 2012 р. – 108, 2013 р. – 98, 
2014 р. – 56), на контрактній основі – 41 особа (2010 р. – 43, 2011 р. – 35, 
2012 р. – 26, 2013 р. – 16, 2014 р. – 7); 

– здобувачів – 33 особи (усі на контрактній основі);
– аспірантів із інших країн – 2 особи.
Працевлаштування. Із 43 випускників аспірантури 2015 р., які навча-

лися за держбюджетним замовленням, 5 аспірантів вже працюють в уні-
верситеті (2010 р. із 103 випускників – 38, 2011 р. із 83 випускників – 35, 
2012 р. із 96 випускників – 35, 2013 р. із 103 випускників – 41, 2014 р. із 50 
випускників – 10), що становить 9,3 %. 

Рівень відрахувань з аспірантури. За 2015 р. відраховано 10 аспірантів 
(8 – без відриву від виробництва, 2 осіб – з відривом від виробництва), з 
них 8 – за власним бажанням, 1 – у зв’язку з переведенням, 1 – за невико-
нання індивідуального плану. 

Аспіранти з інших країн. У 2014–2015 рр. в аспірантурі ДонНУ навча-
лися 2 аспіранти-іноземці за спеціальностями: 05.13.06 – інформаційні тех-
нології, 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

Конкурсні стипендії. За 2014–2015 н. р. аспірантами ДонНУ отримано 
3 конкурсні стипендії: 1 стипендія Президента України (А. Ф. Руденко, іс-
торичний факультет, спеціальність 23.00.02. – політичні інститути та про-
цеси), 1 стипендія Кабінету Міністрів України (А. С. Кухлєв, історичний 
факультет, спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спе-
ціальні історичні дисципліни), 1 стипендія імені М. С. Грушевського 
(Д. Ю. Шульженко, економічний факультет, спеціальність 08.00.02 – світове 
господарство та міжнародні економічні відносини). 
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Випуск. У 2015–2016 н. р. планується випустити 50 аспірантів (36 аспі-
рантів із відривом від виробництва, 14 аспірантів без відриву від виробниц-
тва). 

У 2015 р. викладачами, співробітниками, докторантами, аспірантами 
та здобувачами в ДонНУ захищено 1 докторську дисертацію (2010 р. – 9, 
2011 р. – 11, 2012 р. – 12, 2013 р. – 19, 2014 р. – 7) та 7 кандидатських ди-
сертацій (2010 р. – 98, 2011 р. – 88, 2012 р. – 96, 2013 р. – 86, 2014 р. – 7). 

Докторантура в ДонНУ функціонує за 24 спеціальностями, одна з 
яких була відкрита в 2015 р. (23.00.02 – політичні інститути та процеси). 
На кінець 2015 р. загальна кількість докторантів становить 16 осіб, серед 
яких 13 навчаються за бюджетним замовленням, 3 – на контрактній основі 
(2010 р. – 21, 2011 р. – 19, 2012 р. – 19, 2013 р. – 16, 2014 р. – 12). 

У 2015 р. до докторантури прийнято 8 осіб (2010 р. – 9, 2011 р. – 4, 
2012 р. – 6, 2013 р. – 7, 2014 р. – 3). Фактичний випуск у 2015 р. – 3 док-
торанти (2010 р. – 8, 2011 р. – 6, 2012 р. – 6, 2013 р. – 8, 2014 р. – 1), із за-
хистом дисертації та наданням до спеціалізованих рад до захисту – 1 док-
торська дисертація. Ефективність докторантури у 2015 р. становить 33 %. 

Працевлаштування. Із випуску 2015 р. в університеті вже працює 1 
докторант. 

Випуск. У 2015–2016 н. р. планується випустити 5 докторантів. 

Рис. – Динаміка набору та випуску до докторантури 
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ДонНУ майже повністю забезпечує потреби в підготовці наукових 
кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру з подальшим 
захистом кандидатських та докторських дисертацій у своїх спеціалізованих 
вчених радах або в спецрадах інших вищих навчальних закладів і наукових 
установ України. Існує певна проблема з підготовки докторів за природни-
чими спеціальностями, особливо з огляду на відсутність штатних докторів 
наук на біологічному факультеті. Найближчим часом має бути розробле-
ний механізм вирішення зазначеної проблеми. 

4.2.2. Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації 

У 2015 р. в ДонНУ функціонує 5 спеціалізованих вчених рад, з них 1 – 
із захисту докторських і кандидатських та 4 – із захисту кандидатських ди-
сертацій за 6 спеціальностями (2 із захисту докторських і кандидатських та 
4 із захисту кандидатських дисертацій). За 2015 р. у спеціалізованих вчених 
радах ДонНУ захищено 14 дисертацій: 12 кандидатських і 2 докторські. 

За 2015 р. відхилених Атестаційною колегією МОНУ дисертацій, за-
хищених у спеціалізованих вчених радах ДонНУ, немає. Перелік спеціалі-
зованих вчених рад та кількість захищених дисертацій наводяться в табли-
цях нижче. 

Перелік спеціалізованих вчених рад, відкритих у ДонНУ 

Шифр ради Голова ради Вчений секретар Шифр і назва спеціальностей, 
з яких функціонує рада 

Д 11.051.03 Ю. В. Макогон, 
д-р екон. наук, 
проф.  

С. П. Ланська,  
канд. екон. наук 

08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини; 
08.00.07 – демографія, соціальна 
економіка і політика 

К 11.051.05 В. П. Шевченко, 
академік НАНУ, 
д-р фіз.-мат. наук, 
проф. 

Ю. С. Антонов, 
канд. фіз.-мат. наук, 
доц. 

01.02.04 – механіка деформівного 
твердого тіла 

К 11.051.08 А. О. Каргін, 
д-р техн. наук, 
проф.  

О. С. Тимчук, канд. 
техн. наук  

05.13.06 – інформаційні технології 

К 11.051.10 М. О. Вінтонів, 
д-р філол. наук, 
проф.  

І. Р. Домрачева, канд. 
філол. наук, доц.  

10.02.01 – українська мова 

К 11.051.12 А. Г. Бобкова, д-р 
юрид. наук, проф. 

Ю. М. Павлюченко, 
канд. юрид. наук, 
доц. 

12.00.04 – господарське право, гос-
подарсько-процесуальне право 
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Кількісні показники діяльності  
спеціалізованих вчених рад ДонНУ у 2015 р. 

№ 
з/п 

Шифр ради Назва спеціальностей, з яких 
функціонує рада 

Захищено 
кандидатських 

дисертацій 

Захищено 
докторських 

дисертацій 

Пере-
атестація 

1 Д 11.051.03 08.00.02 «Світове господар-
ство і міжнародні економічні 
відносини» 

6 1 – 

08.00.07 «Демографія, еконо-
міка праці, соціальна еконо-
міка і політика» 

1 1 – 

2 К 11.051.05 01.02.04 «Механіка дефор-
мівного твердого тіла» 

0 – – 

3 К 11.051.08 05.13.06 «Інформаційні тех-
нології» 

0 – – 

4 К 11.051.10 10.02.01 «Українська мова» 3 – – 
5 К 11.051.12 12.00.04 «Господарське право, 

господарсько-процесуальне 
право» 

2 - - 

Всього: 12 2 - 

Розподіл здобувачів наукового ступеня доктора наук (за категоріями 
докторанти та співробітники ДонНУ, докторанти та співробітники інших 
ВНЗ і наукових установ, співробітники державних установ і бізнес-струк-
тур) та кандидата наук (аспіранти та співробітники ДонНУ, аспіранти та 
співробітники інших ВНЗ і наукових установ, співробітники державних 
установ і бізнес-структур) наведено нижче. 

Рік 

Докторські дисертації Кандидатські дисертації 

всього ДонНУ 
інші 
ВНЗ 

держ. 
установи, 

бізнес 
всього ДонНУ 

інші 
ВНЗ 

держ. 
установи, 

бізнес 
2015 2 1 1 0 12 8 3 1 

% 100 50 50 0 100 67 25 8 

4.2.3. Підвищення кваліфікації 
наукових і науково-педагогічних працівників 

У 2015 р. з метою ознайомлення з новими методами та формами орга-
нізації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи виклада-
чів, для виконання наукових досліджень та підвищення кваліфікації до 
вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів НАН України, 
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підприємств та центрів безперервної освіти ДонНУ було направлено на 
стажування більше 120 науковців та викладачів. 

Доцент кафедри зоології та екології Ю. Ю. Овчинникова пройшла 
програму підвищення кваліфікації у Варшавському університеті, Респуб-
ліка Польща. 

До університету Санкт-Галлену (Швейцарська конфедерація) було 
направлено на стажування молодшого наукового співробітника науково-
дослідної частини Мармілову О. С. (проект 15-1вв/77). 

У рамках напряму підтримки академічної мобільності проекту «Євро-
пейський розвиток Донецького національного університету» Міжнарод-
ного Фонду «Відродження» завідувач наукової частини НДЧ, доцент ка-
федри аналітичної хімії С. В. Радіо був направлений на стажування у 
Вроцлавський університет, Республіка Польща. Доцент кафедри органічної 
хімії Ю. М. Беспалько у рамках цього ж проекту була направлена на ста-
жування у Льовенський католицький університет, Бельгія. 

Слід зазначити, що у 2015 р. більше, ніж 70 наукових та науково-пе-
дагогічних співробітників університету пройшли курси підвищення квалі-
фікації з навичок роботи на платформі Moodle у центрі безперервної освіти 
ДонНУ. 

Слід зазначити, що у майбутньому необхідно більше уваги приділяти 
проходженню стажування у провідних університетах і наукових установах 
світу, оскільки це має стати запорукою як підвищення рівня наукових ре-
зультатів, так і сприятиме зростанню позицій ДонНУ в міжнародних і націо-
нальних рейтингах. 

4.3. Наукові заходи та фахові видання 

Конференції 

Науково-технічні заходи (конференції, семінари, школи) проводяться 
в ДонНУ згідно з Тематичним планом, який формується на основі пропо-
зицій структурних підрозділів та затверджується наказом ректора. Усі за-
ходи, включені до зазначеного плану, проходять реєстрацію в УкрІНТЕІ, а 
частина з них подається до Плану міжнародних науково-технічних заходів 
МОН України. 

У 2015 р. в ДонНУ проведено 12 науково-технічних заходів: 
1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною уча-

стю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, ви-
клики та перспективи» (14–15 травня 2015 р.). 
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2. IV Міжнародна науково-теоретична конференція «Толерантність як
соціогуманітарна проблема сучасності» (1–2 жовтня 2015 р.). 

3. Регіональна науково-практична студентська конференція «Сучасні
проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» 
(24 квітня 2015 р.). 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпе-
чення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства» (14–15 
травня 2015 р.). 

5. V Міжнародна науково-теоретична конференції «Художнє слово
Василя Стуса в контексті української та світової літератури» (25 червня 
2015 р.). 

6. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Творчість
Василя Стуса і сучасність» (24–26 вересня 2015 р.). 

7. Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» (14–15 квітня 2015 р.).
8. Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання –

VIII» (16–17 квітня 2015 р.). 
9. Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні технології

викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи» (21–22 трав-
ня 2015 р.). 

10. Cемінар для учителів хімії «Методика розв’язання олімпіадних за-
дач» (22 квітня 2105 р.). 

11. Конференція «День науки: Тулуза–Україна» (24 червня 2015 р.).
12. Заочная Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні до-

слідження мови та літератури» (13 травня 2015 р.). 

Участь у виставковій діяльності 

У вересні 2015 р. ДонНУ брав участь у ІІІ Міжнародному інвести-
ційному форумі «Вінниччина: бізнес у центрі України». Серед гостей Фо-
руму було 17 іноземних делегацій з 10-ти країн світу. На Форум було 
запрошено представників бізнес-еліт країни та регіону, керівників таких 
підприємств, як «Nemiroff», «Миронівський КХП», «Плазма тех», «Спер-
ко», виробничих об’єднань Вінниччини. ДонНУ ознайомив учасників Фо-
руму із розробками наукових колективів і презентував рекламний каталог 
«Каталог інноваційних розробок ДонНУ». 

У листопаді 2015 р. ДонНУ брав участь у Двадцять восьмій Міжна-
родній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День Студента 2015», 
організованій Товариством «Знання України» за підтримки Міністерства 
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук Укра-
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їни. В рамках роботи виставки всім зацікавленим особам було презен-
товано Донецький національний університет, роздано каталоги інновацій-
них проектів – розробки наукових колективів університету, проведено 
консультації щодо можливих спільних наукових проектів. За результатами 
участі у заході отримано нагороду – «Гран-Прі» у номінації «Інформа-
ційні технології у вищому навчальному закладі». 

Наукові фахові видання 

Станом на 2015 р. у ДонНУ видавалось 28 фахових наукових журналів 
і збірників, зареєстрованих ВАК–ДАК України. Більшість видань пройшли 
міжнародну реєстрацію, одержавши міжнародний індекс ISSN. 

Зроблено певні кроки із входження наукових періодичних видань 
ДонНУ до міжнародних НБД. Дії ДонНУ в цьому напрямі ускладнені від-
сутністю загальнодержавної підтримки. В Україні відсутній центр із коор-
динації входження видань до зазначених баз. МОНУ остаточно не визна-
чилося з переліком пріоритетних баз даних. 

На даний момент триває робота з перереєстрації Вісника Донецького 
національного університету за принципом: «одна серія – одна галузь знань». 
Також розпочато роботу зі створення повнофункціонального порталу нау-
кових фахових видань університету. 

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії» (Linguistic Studies) є ре-
ферованим виданням, яке, крім ISSN, має Online ISSN 2308-0019, та прой-
шло міжнародну реєстрацію і включене до: Genamics JournalSeek, 
ULRICHSWEBTM Global Serials Directory, Google Scholar, Electronic Jour-
nals Library, The Runking Web of World Repositories, Directory of Open Ac-
cess Repositories. 

4.4. Науково-дослідна робота студентів 

Студентська наука посідає важливе місце в науковому житті ДонНУ. 
Талановита молодь працює в науково-дослідних лабораторіях, наукових 
гуртках і центрах, бере участь у держбюджетних та договірних НДР уні-
верситету, отримує охоронні документи, публікує результати власних до-
сліджень у наукових журналах і збірниках, бере участь у міжнародних, 
всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях. Під керів-
ництвом провідних вчених ДонНУ студенти-науковці роблять чималий вне-
сок у вирішення нагальних питань, що постали перед університетською 
наукою. 
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У ДонНУ успішно працює Студентське наукове товариство, метою ді-
яльності якого є створення умов для розкриття наукового та творчого по-
тенціалу студентів. Далі у таблиці порівняємо деякі статистичні дані. 

Рік 

Кількість студентів, 
які беруть участь у 

наукових 
дослідженнях, % 

Кількість молодих 
учених, які працюють 

у ДонНУ 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ДонНУ 
після закінчення 

аспірантури 
2010 3 782 (36,5) 791 30,7 
2011 5 901 (63,9) 799 37,6 
2012 4 140 (45,7) 782 36,5 
2013 4 788 723 35,2 
2014 4 123 501 31,5 
2015 1574 506 9,3 

У першому півріччі 2014 р. близько 1,5 тис. студентів взяли участь у 
науковій роботі, основні результати якої висвітлено у понад 1 тис. науко-
вих публікацій. Активом СНТ видано університетський збірник «Вісник 
Студентського наукового товариства Донецького національного універси-
тету» у 1-ому томі, де опубліковано 27 праць студентів. 

В університеті проведено: І етап Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди (січень–лютий 2015 р., де взяв участь 251 студент); І етап Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових робіт (жовтень 2014 р. – грудень 
2014 р., 25 учасників). За результатами олімпіади й конкурсу 107 пере-
можців нагороджено дипломами ректора (накази ДонНУ від 29.12.2014 р., 
№ 23-в/05 та від 20.02.2015 р., № 63/05) і рекомендовано для участі у ІІ 
(Всеукраїнських) етапах змагань. 

Досягнення студентів ДонНУ 

Відповідно до наказу МОН України від 23.12.2014 р., № 1506 «Про 
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014–2015 н. р.» на 
Всеукраїнські студентські олімпіади запрошено 51-го студента універси-
тету, 11 з яких взяли участь в олімпіадах з 6 навчальних дисциплін та 40 – 
у 23 олімпіадах зі спеціальностей і напрямів. Студенти посіли призові міс-
ця на 4 олімпіадах із 29. Переможцями змагань визначено 4-х студентів. 
Здобуто (наказ МОН України від 16.07.2015 р., № 767): перших місць – 0, 
других – 2, третіх – 2. 
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Студенти університету брали участь у міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних конкурсах НДР, олімпіадах, наукових конференціях. 

У 2014–2015 н. р. 29 студентських наукових робіт представлено для 
участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Загалом 
11 із них нагороджено дипломами, преміями, грамотами Всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових робіт. 

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природни-
чих, технічних і гуманітарних наук 2014–2015 н. р. направлено 25 науко-
вих праць із 13 галузей наук. Згідно з наказом МОН України від 13.07.2015 р., 
№ 756, переможцями конкурсу стали 8 авторів 8 робіт із 4 галузей наук. 
Нагороджено дипломами І ступеня – 0, ІІ ступеня – 4, ІІІ ступеня – 4 сту-
дентів-авторів наукових робіт. 

У конкурсі на здобуття премій НАН України для молодих учених і сту-
дентів брало участь 3 студенти ДонНУ. За результатами рішення Президії 
НАН України від 25 лютого 2015 р. студентка біологічного факультету 
А. Ю. Кваско (науковий керівник – К. Г. Древаль) нагороджена Премією 
НАН України за кращі наукові роботи, та студентку хімічного факультету 
Мізіну Н. В. (науковий керівник – С. В. Жильцова) відзначено Грамотою 
Президії НАН України. 

Студентка ДонНУ разом з науковим керівником були учасниками 
XXV Менделєєвського конкурсу наукових робіт студентів-хіміків (Росій-
ська Федерація, м. Томськ). За результатами участі студентка хімічного 
факультету Е. С. Іванцова (науковий керівник – С. В. Радіо) отримала Гра-
моту «За успішну участь». 

Студенти ДонНУ також були учасниками Національної олімпіади юри-
дичних клінік із консультування клієнтів. За результатами участі дипло-
мами за ІІ місце нагороджені студенти юридичного факультету Рекун 
Антон та Нагорняк Ірина. 

Студент спеціальності «Українська мова і література» ОКР «Магістр» 
Є. Б. Гасай здобув 1 місце на ІІІ (обласному) етапі VI Міжнародного мов-
но-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса 
Шевченка (листопад 2015 р.) та 1 місце на ІІ етапі XVI Міжнародного кон-
курсу з української мови ім. Петра Яцика (14 листопада 2015 р.). 

У 2015 р. у ДонНУ проведено 8 всеукраїнських і регіональних заходів 
із НДРС: 

1. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Управління
персоналом і економіка праці» серед студентів вищих навчальних закладів. 
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2. XV Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих уче-
них «Проблеми розвитку соціально-економічних систем у національній та 
глобальній економіці». 

3. ІІІ відкритий міжрегіональний конкурс студентських наукових ро-
біт із діалектології. 

4. Чотирнадцята всеукраїнська наукова конференція студентів та мо-
лодих учених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем у націо-
нальній і глобальній економіці». 

5. ІІІ Всеукраїнська науково-дослідна конференція студентів та моло-
дих науковців «Креативність як феномен людського буття в культурі». 

6. Науковий семінар «Методика культурологічного аналізу як підсу-
мок системи освіти культуролога». 

7. III Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспіран-
тів, молодих вчених «Актуальні проблеми психологічної теорії та прак-
тики». 

8. Регіональна науково-практична студентська конференція «Сучасні
проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» 
(24 квітня 2015 р.). 

У 2015 р. з нагоди Дня науки України п’ятий раз відбувся універси-
тетський конкурс «Молодий науковець року». У номінації «Кращий сту-
дент-науковець року» переможцями конкурсу визнано: 

– з природничих наук:
І місце – Бандурко Владиславу Василівну, студентку 1 курсу ОКР 

«Магістр» біологічного факультету; 
ІІ місце – Чумака Олександра Миколайовича, студента 1 курсу 

ОКР «Магістр» фізико-технічного факультету; 
ІІІ місце – Матюхіну Аліну Геннадіївну, студентку 4 курсу факуль-

тету математики та інформаційних технологій; 
ІІІ місце – Мельник Наталю Олександрівну, студентку 1 курсу ОКР 

«Магістр» хімічного факультету. 

– з гуманітарних наук:
І місце – Яковлєва Андрія Вікторовича, студента 1 курсу ОКР 

«Магістр» історичного факультету;  
ІІ місце – Гасай Євгенію Богданівну, студентку 4 курсу філологіч-

ного факультету; 
ІІІ місце – Чугрєєву Наталію Сергіївну, студентку 4 курсу факуль-

тету іноземних мов; 
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– з економіко-правових наук:
І місце – Луценко Яну Вікторівну, студентку 1 курсу ОКР «Магістр» 

економічного факультету; 
ІІ місце – Александрова Владислава Миколайовича, студента 4 

курсу юридичного факультету. 
Переможців конкурсу відзначено грамотами та грошовою премією. 

4.5. Результати науково-дослідної діяльності молодих учених 

Кількість молодих учених у ДонНУ у 2015 р. становила 506 особи, що 
дорівнює 42,1 % від загальної кількості наукових і науково-педагогічних 
працівників університету. 

У 2015 р. Радою молодих учених ДонНУ організовано і проведено низ-
ку науково-технічних заходів. 

Рада молодих учених спільно з науковим управлінням провели загаль-
ноуніверситетський конкурс «Молодий науковець року 2015» в номінаціях 
«Кращий молодий учений року ДонНУ – 2015» та «Студент-науковець року 
ДонНУ – 2015» за напрямами «Природничі науки», «Гуманітарні науки» та 
«Економіко-правові науки». Відповідно до наказу ДонНУ «Про проведен-
ня університетського конкурсу «Молодий науковець року» від 12.05.2015 р., 
№ 156/05 й на підставі рішення оргкомітету конкурсу (протокол № 1 від 
22.05.2015 р.) та згідно з Положенням про загальноуніверситетський кон-
курс «Молодий науковець року», найкращими молодими науковцями 
визнано: 

– у галузі природничих наук:
І місце – Парамонова Антона Івановича, доцента кафедри 

комп’ютерних технологій; 
ІІ місце – Радіо Сергія Вікторовича, завідувача НДЧ; 
ІІІ місце – Древаля Костянтина Григоровича, доцента кафедри 

фізіології рослин, Латишева Миколу Вікторовича, в. о. завідувача 
кафедри фізичного виховання; Трофименко Ольгу Дмитрівну, старшого 
викладача кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь; 

– у галузі гуманітарних наук:
І місце – Коваля Юрія Олексійовича, старшого викладача кафедри 

політології та державного управління; 
ІІ місце – Мартинець Лілію Асхатівну, доцента кафедри педагогіки 

та управління освітою; 
ІІІ місце – Реутову Марію Андріївну, аспіранта 1 року навчання; Ка-

лініченко Віру Ігорівну – доцента кафедри англійської філології; 
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– у галузі економіко-правових наук:
І місце – Подунай Валерію Валеріївну, старшого викладача кафедри 

міжнародної економіки; 
ІІ місце – Липницьку Євгенію Олександрівну, старшого викладача 

кафедри господарського права та процесу. 

Протягом 2015 р. Рада молодих учених ДонНУ брала участь в офіцій-
них заходах, що стосуються проблем науково-дослідної діяльності. Зок-
рема, делегати Ради брали участь у роботі круглого столу «Проблеми ді-
яльності вищих навчальних закладів, евакуйованих з Донецької та Луган-
ської областей» (07 липня 2015 р.) у Комітеті з питань науки та освіти Вер-
ховної Ради України, робочій зустрічі з першим заступником Міністра 
освіти і науки України І. Р. Совсун (26 серпня 2015 р.), а також у круглому 
столі «Перспективні напрями та стратегічний розвиток переміщених ВНЗ» 
(10–11 листопада 2015 р., Торговельно-промислова палата України). 

16 вересня 2015 р. представники Ради молодих учених ДонНУ взяли 
участь у слуханнях Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради 
України, на яких розглядалися законопроекти про «Про наукову та нау-
ково-технічну діяльність». 

У ході консультативно-дорадчої діяльності, члени Ради молодих уче-
них ДонНУ брали активну участь в робочих групах Ради молодих учених 
при Міністерстві освіти і науки України щодо розробки пропозицій до 
проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та 
пропозицій щодо внесення змін до Положення «Про проведення конкурсів 
наукових проектів та наукову діяльність Державного фонду фундаменталь-
них досліджень України». 

Рада молодих учених університету активно здійснює діяльність у міжна-
родному напрямку. Налагоджена співпраця з представницькими організаці-
ями молодих учених Польщі та Румунії. У 2015 р. були проведені зустрічі 
з Краєвою радою аспірантів Польщі, Радою молодих учених Варшавського 
університету, RoDoc, Румунія. На сьогодні актуальним завданням Ради є 
співпраця з міжнародними партнерами в контексті популяризації кращих 
європейських практик у науковій сфері. 

Здобутки молодих учених. У 2015 р. 6 молодих учених ДонНУ отри-
мували Стипендію Кабінету Міністрів України (доцент кафедри еко-
номічної кібернетики В. М. Кравченко, доцент кафедри фізичної хімії 
С. В. Жильцова, доцент кафедри органічної хімії Ю. М. Беспалько, до-
цент кафедри «Фінанси та банківська справа» О. О. Українська, старший 
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викладач кафедри математичного аналізу та теорії функцій О. Д. Тро-
фименко, аспірант історичного факультету А. С. Кухлєв). 

Голова ради молодих учених ДонНУ Ю. Ю. Овчинникова у 2015 р. 
була обрана одним з двох делегатів від молодих учених України на Щоріч-
ну Конференцію Європейської Ради аспірантів та молодих учених EURO-
DOC та Annual General Meeting (AGM) (27–30 квітня 2015 р., м. Клуж-На-
пока, Румунія). EURODOC – міжнародна, пан’європейська некомерційна 
організація, утворена у 2002 р. в Брюселі. Євродок являє собою конфеде-
рацію 35 національних асоціацій аспірантів і молодих дослідників країн 
Європейського Союзу та Ради Європи, яка покликана консолідувати моло-
діжне середовище у Європі та представляти його інтереси на європейсь-
кому рівні. 

4.6. Інноваційна складова розвитку науково-дослідної діяльності 

4.6.1. Патентно-ліцензійна діяльність 

Патентно-ліцензійний відділ є структурним підрозділом НДЧ ДонНУ, 
який виконує науково-організаційну роботу щодо забезпечення реєстрації, 
захисту та впровадження інтелектуальної власності, створеної за рахунок 
бюджетних і позабюджетних коштів, а також за рахунок робочого часу ви-
кладачів. 

Усього в 2015 році науковцями ДонНУ було отримано 2 патенти Укра-
їни на корисну модель. Слід зауважити, що винахідницька діяльність у 
2015 році провадилась виключно за прикладними НДР, за результатми 
виконання фундаментальних проектів не було подано жодної заявки. 

Розподіл охоронних документів між структурними підрозділами 
ДонНУ наведено в таблиці. 

Кількість патентів України, одержаних ДонНУ у 2015 році, 
та поданих заявок 

Факультет / НДВ Отримані патенти / подані заявки 
Хімічний 0 / 2 

Фізико-технічний 1 / 1 
Біологічний 1 / 2 
Загалом 2 / 5 

98



Патентно-ліцензійним відділом НДЧ 22.05.2015 р. для науковців і ви-
нахідників ДонНУ, а також представників наукової громадськості м. Він-
ниця було проведено семінар «Патентування винаходів по процедурі Дого-
вору про Патентну Кооперацію». 

Проведено підготовку документів для висунення кандидатури Федо-
това О. В. на присвоєння почесного звання «Заслужений винахідник Укра-
їни». Рішення було ухвалено на засіданні Вченої ради ДонНУ, а відповідні 
листи направлено до Вінницької обласної ради та Вінницької міської ради, 
які в свою чергу направили листи-клопотання до Міністерства освіти і 
науки України та нагородного комітету при Президенті України. 

Було підготовлено макет (в електронному вигляді) Каталогу патентів 
ДонНУ, одержаних у 2013−2014 роках. Проте його видання стане можли-
вим тільки після поновлення дії патентів і перереєстрації юридичної ад-
реси патентотримача у вихідних даних та їхньої повторної публікації в бю-
летнях з інтелектуальної власності. 

Слід відзначити, що в 2015 році університет вперше за історію провів 
незалежну оцінку вартості нематеріального активу – патенту України на 
корисну модель № 99638 «Мікросмужковий фільтр зі щілинними резона-
торами» (автори Рассохіна Ю. В., Крижановський В. В. (Україна); заявка 
№ u2015 00715 від 29.01.2015 р., МПК Н01Р 1/203 (2006.01), дата публіка-
ції 10.06.2015 р., Бюл. № 11. – 4 с.; власник і патентотримач – Донецький 
національний університет, ЄДРПОУ 02070803), – який було оцінено в 202 
289,88 грн та який університет має намір використати у якості вкладу до 
статутного капіталу наукового парку «ДонНУ–Поділля» у 2016 році. 

4.6.2. Розбудова наукового парку «ДонНУ-Поділля» 

Аналіз і дослідження інноваційного розвитку України та розвинених 
країн доводить, що при відносно розвиненому науковому потенціалі кра-
їна неприпустимо відстає по частці інтелектуальної власності в суспіль-
ному багатстві та ВВП, позиціям на світовому ринку наукоємної, високо-
технологічної та науково-технічної продукції, питомої ваги інноваційних 
розробок щодо приросту ВВП. 

У ринкових умовах, як свідчить досвід розвинених країн, серед пере-
ліку організаційних форм, які сприяють використанню досягнень науково-
технічного прогресу та прискоренню трансферу технологій, найбільш ефек-
тивними є технологічні й наукові парки, технополіси та подібні до них 
територіальні інноваційні структури, які сприяють розвитку малого та се-
реднього бізнесу, появі нових виробництв, укріпленню науково-техноло-
гічної бази на регіональному і національному рівнях. 
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За таких умов науковий парк стає ядром регіональної і національної 
інноваційної системи, оскільки у процесі його функціонування розробля-
ються й обґрунтовуються пропозиції щодо пріоритетів інноваційного роз-
витку на усіх рівнях (країна/регіон/галузь/підприємства) та виявляється 
попит суб’єктів господарювання на інноваційні розробки. 

На сьогодні слід звернути особливу увагу на використання науково-
технологічного потенціалу вітчизняної вищої школи на регіональному 
рівні. І підтвердженням цьому наявність значної кількості інтелектуальної 
власності як джерела інноваційних розробок. Мова йде про інноваторів 
вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій, творчі колек-
тиви тощо, які є авторами інтелектуальної власності. 

Прийняття закону «Про наукові парки» надає можливість ВНЗ та нау-
ковим установам ефективно використовувати накопичений науково-інно-
ваційний потенціал, підняти рівень власної науково-дослідної діяльності 
та активізувати інноваційну діяльність як у регіоні, так і в країні. 

Метою створення на базі Донецького національного університету 
наукового парку «ДонНУ-Поділля» є розвиток науково-технічної та інно-
ваційної діяльності у вищих навчальних закладах та наукових установах 
Поділля, ефективне та раціональне використання наявного наукового по-
тенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів нау-
кових досліджень і їхнього впровадження на вітчизняному та закордон-
ному ринках. 

Засновники наукового парку «ДонНУ-Поділля»: 
− Донецький національний університет; 
− ГО «Інститут соціалізації інновацій»; 
− ГО «Подільська Агенція регіонального розвитку». 

Партнери наукового парку «ДонНУ-Поділля»: 
− Інститут прикладної математики і механіки НАН України; 
− Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л. М. Литвине-

нка НАН України; 
− Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН 

України; 
− Інститут проблем штучного інтелекту НАН України; 
− Інститут фізики гірничих процесів НАН України; 
− Український державний науково-дослідний та проектно- конструк-

торський інститут гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської 
справи НАН України; 

− Донецький ботанічний сад НАН України. 
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Організаційно-правова форма Наукового парку «ДонНУ-По-
ділля» − консорціум освітніх та наукових установ, громадських організа-
цій та підприємств Вінниччини, які об’єднуються з метою сталого науко-
вого-технічного та інноваційного розвитку регіону. 

Основними функціями Наукового парку «ДонНУ-Поділля» є: 
− створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів 

щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва науко-
ємного, конкурентоспроможного на внутрішніх і зовнішніх ринках регіо-
нального інноваційного продукту; 

− інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення 
засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної до-
помоги; 

− залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та праців-
ників Донецького національного університету, інших ВНЗ та наукових 
установ Вінниччини до розробки і виконання проектів наукового парку; 

− сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприєм-
ництва в регіоні; 

− організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового 
парку; 

− залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчур-
ного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва; 

− захист та представництво інтересів засновників і партнерів науко-
вого парку в органах державної влади та органах місцевого самовряду-
вання, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання під час 
організації та виконання проектів наукового парку в межах, визначених 
установчими документами наукового парку; 

− розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері нау-
ково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних 
інвестицій у регіон. 

Пріоритетні напрямки діяльності Наукового парку «ДонНУ-
Поділля»: 

− фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш важ-
ливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 
суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення міжнарод-
ної конкурентоспроможності Поділля та сталого розвитку регіону; 

− інформаційні та комунікаційні технології; 
− енергетика та енергоефективність; 
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− раціональне природокористування; 
− науки про життя; 
− нові речовини і матеріали; 
− науковий супровід відновлення територій, що постраждали вна-

слідок конфлікту; 
− інноваційні методи менеджменту підприємств та організацій; 
− інноваційні методології освітніх процесів. 

Очікувані результати: 
− підвищення, реалізація й інтеграція наукового та інноваційного по-

тенціалу регіону; 
− взаємодія із індустріальним парком, створення умов для розвитку 

бізнесу, переміщеного зі східних областей; 
− створення нових робочих місць; 
− покращення інвестиційного клімату; 
− суттєва інтенсифікація комерціалізації інновацій. 

4.6.3. Інформація про діяльність НКП «ГОРИЗОНТ-2020» 

У 2015 році в ДонНУ продовжували свою діяльність Національні кон-
тактні пункти програми ЄС «Горизонт-2020» «Дії Марії Кюрі для розвитку 
навичок, навчання та кар’єри» та «Клімат, ефективність використання ре-
сурсів, включаючи сировинні матеріали», створені на підставі наказу Мі-
ністерства освіти і науки України від 20.12.2013 р., № 1082. 

Протягом року було проведено ряд інформаційних заходів: 
• 26 червня – семінар з питань залучення фінансування, організова-

ний міжнародним відділом ДонНУ із запрошенням науковців ДонНУ та 
бізнесменів м. Вінниця. На семінарі було зроблено огляд програми «Гори-
зонт-2020» та описано можливості участі для науковців та представників 
малого та середнього бізнесу. Взяло участь 24 особи. 

• 28 жовтня – тренінг «Індивідуальні стипендії мобільності Марії
Склодовської-Кюрі для викладачів та дослідників». На семінарі учасники 
отримали інформацію та поради щодо заповнення апплікаційної форми 
для участі у програмі індивідуальних стипендій. Семінар відвідали 27 осіб 
з ВНЗ м. Вінниця. 

• 27 листопада – інформаційний семінар на тему: «Можливості спів-
праці України та ЄС в межах програми Горизонт-2020: міждисциплінарні 
напрями спільних досліджень та програми мобільності для науковців», що 
проводився спільно з Центром досліджень науково-технічного потенціалу 
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та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Враховуючи спеціаліза-
цію ВНЗ регіону, на семінарі було розглянуто умови підготовки та подачі 
проектних пропозицій в рамках  конкурсів у 2016−2017 рр. за міждисцип-
лінарними напрямами з акцентом на такі галузі досліджень як охорона 
здоров’я, сільське господарство, навколишнє середовище, соціально-еко-
номічні та гуманітарні науки. 

Інші види діяльності НКП протягом року включали таке: 
− індивідуальні консультаціїї щодо оформлення апплікаційних форм 

для участі в проектах; 
− розсилка інформації та залучення нових зацікавлених осіб до спис-

ку розсилки; 
− надання допомоги при пошуку потенційних партнерів; 
− створення інтернет-сторінки НКП «ГОРИЗОНТ-2020» на офіційно-

му сайті університету (спільно з Навчально-практичним обчислювальним 
центром); 

− оновлення інформації про діяльність НКП у мережах Linkedin, 
Facebook. 

Експерти НКП також обмінювалися досвідом та співпрацювали зі 
своїми колегами з європейських НКП у межах європейських проектів під-
тримки співпраці між НКП – «People Network+» та «NCP Network in Cli-
mate action, environment, resource efficiency and raw materials» – завдяки до-
ступу до спільних баз даних, інформаційних ресурсів, інформаційної роз-
силки, запрошення до участі у семінарах та тренінгах. 

Науковці ДонНУ брали участь у проекті програми «Горизонт-2020» 
«Магноніка, взаємодії та комплексність: багатофункціональні аспекти 
спін-хвильової динаміки» (MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: 
a multifunctional aspects of spin wave dynamics; роки реалізації – 2014–2017; 
бюджет – 126,0 тис. євро, керівник, д-р фіз.-мат. наук, проф. А. М. Кучко). 

4.7. Перспективні завдання 

Задля подальшого розвитку наукових досліджень у ДонНУ необхідно 
зосередитись на вирішенні наступних питань: 

− оновити пріоритетні напрями наукових досліджень ДонНУ з інфор-
мацією про наукові школи університету й подати їх на затвердження до 
МОН України; 

− внести корективи до структури науково-дослідної частини, виклю-
чивши структурні наукові підрозділи, що наразі відсутні. Розробити й за-
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твердити положення про науково-дослідну групу з окремої галузі науки 
НДЧ. Активізувати діяльність із проведення міжкафедральних та міждис-
циплінарних спільних наукових досліджень у ДонНУ. 

− активізувати діяльність наукових груп кафедр у розрізі участі в кон-
курсах науково-дослідних проектів і розробок МОН України; 

− розробити план відновлення науково-дослідної матеріально-техніч-
ної бази на природничих факультетах; 

− актуалізувати склад редакційно-видавничої ради ДонНУ. Оновити 
склад редакційних колегій фахових наукових журналів і збірників, прове-
сти їхню перереєстрацію. Відновити роботу з планового випуску наукових 
періодичних та неперіодичних видань університету. Вивчити питання що-
до створення спільних редакційних колегій з іншими вищими навчальними 
закладами й науково-дослідними установами НАН України; 

− розробити локальну нормативну базу щодо проведення робіт із за-
хисту інтелектуальної власності й комерціалізації розробок науковців уні-
верситету. Забезпечити роботу щодо захисту прав інтелектуальної власно-
сті на офіційну символіку університету та факультетів; 

− продовжити роботу з видання рекламних каталогів наукових розро-
бок державною та англійською мовами, здійснювати пошук підприємств та 
установ для їхнього впровадження; 

− спрямувати зусилля на написання грантових проектів для участі в 
конкурсах МОН України, Рамкової Програми Європейського Союзу «Го-
ризонт-2020» тощо; 

− активізувати діяльність, спрямовану на залучення студентської мо-
лоді до виконання науково-дослідних робіт і участь у конкурсах із НДРС, 
олімпіадах, наукових турнірах тощо; 

− розробити та запровадити систему стимулювання наукової діяльно-
сті в ДонНУ (написання статей у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних (НБД Scopus), у журналах з імпакт-фактором, 
укладання госпдоговорів тощо). 
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РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Міжнародне співробітництво – це один із стратегічних напрямів діяль-
ності університету. Робота ДонНУ спрямована на інтеграцію університету 
і його окремих структурних підрозділів у світовий освітній простір у ці-
лому та до європейського освітнього простору зокрема, що, в свою чергу, 
сприяє встановленню стратегічних партнерських відносин із ВНЗ зарубіж-
них країн, а також дає можливість отримати додаткове фінансування із різ-
них джерел. 

5.1. Співпраця в рамках 
двосторонніх та багатосторонніх відносин 

Упродовж 2015 року університет здійснював співпрацю із зарубіжними 
університетами-партнерами, а також організаціями, академічними спілка-
ми тощо за 36 договорами. 

Серед партнерів навчальні заклади та організації з Польщі, Велико-
британії, Німеччини, Словаччини, Болгарії, Сербії, Іспанії, Італії, Сполуче-
них Штатів Америки, Китаю, Бельгії, Фінляндії, Молдови, Казахстану та 
інших країн. 

Пріоритетним напрямом міжнародного співробітництва ДонНУ є роз-
виток двостороннього та багатостороннього співробітництва із провідними 
ВНЗ Європи та світу, розробка та впровадження програм подвійних дип-
ломів, включеного навчання, програм обміну та стажування за кордоном, 
інтеграція університету до європейських програм академічних обмінів 
Erasmus+, проведення міжнародних конференцій, організація круглих сто-
лів, розробка спільних підручників та навчальних посібників, написання 
статей і монографій, участь у міжнародних асоціаціях, а також участь До-
нецького національного університету в програмі «Вчені світу» із запрошен-
ням до Університету провідних українських та зарубіжних науковців із ви-
світленням у засобах масової інформації результатів проведених зустрічей. 

За звітний період Університет уклав такі партнерські угоди та мемо-
рандуми: 

• Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між ДонНУ
та Вищою Школою Соціальних Технологій Риги (м. Рига, Латвія). 

• Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю у галузі вищої освіти
між ДонНУ та Британською Радою. 

• Меморандум про взаєморозуміння між ДонНУ та Академічним то-
вариством ім. Мийхала Балудянського (м. Кошиця, Словаччина). 
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• Угода про співпрацю між ДонНУ та Університетом Економіки
(м. Бидгощ, Польща). 

• Угода про співробітництво між ДонНУ та Рудненським індустрі-
альним інститутом (м. Рудни, Казахстан). 

• Угода про наукове та освітнє співробітництво між ДонНУ та Хар-
бінським Університетом Комерції (м. Харбін, КНР). 

• Угода про освітнє та наукове співробітництво між ДонНУ та Мол-
давською економічною академією (м. Кишинів, Молдова). 

• Угода про наукове та освітнє співробітництво між ДонНУ та Єре-
ванським Державним Університетом (м. Єреван, Вірменія). 

• Угода про наукове та освітнє співробітництво між ДонНУ та Інно-
ваційним Євразійським Університетом (м. Павлодар, Казахстан). 

Також було поновлено Угоду про співпрацю між ДонНУ та Вищою 
Школою Інформатики та Управління (м. Перемишль, Польща). 

5.2. Фандрайзинг 

Враховуючи поточну фінансово-економічну, а також військово-полі-
тичну ситуацію в країні, діяльність з відновлення матеріально-технічної та 
лабораторної бази університету більшою мірою базується на міжнародній 
фандрайзинговій діяльності, яка сприяє залученню декількох міжнародних 
фондів та програм з вирішення життєво важливих проблем ДонНУ. Серед 
них: 

1. Міжнардний фонд «Відродження».
2. Програма Уряду Королівства Норвегії.
3. Європейський парламент.
4. Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації.
5. Фонд «ЄвроАзія».
6. Конгрес українців Канади.
7. Уряд Республіки Чехії.
8. Чеська агенція з розвитку.
9. Уряд Сполучених Штатів Америки.
10. Фонд «Відкрите Суспільство».
Завдяки спільній роботі підрозділів ДонНУ університет отримав фі-

нансову допомогу від Міжнародного Фонду «Відродження».  
За сприяння Міжнародного Фонду Соціальної Адаптації, а також Благо-

дійного фонду «ЄвроАзія» університет розпочав діяльність у рамках прог-
рами Україна–Норвегія і активно бере участь у роботі курсів з перепідго-
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товки військовослужбовців, звільнених в запас, і членів їхніх сімей. 
У цьому році перепідготовку в рамках проекту пройшли 32 особи. 

У рамках співробітництва із Посольством Сполучених Штатів Америки 
в Україні було отримано 35 комп’ютерів. 

Також від Посольства США в Україні було отримано близько 100 при-
мірників літератури для бібліотеки. На сьогодні в процесі затвердження 
знаходиться проект технічної допомоги Уряду США щодо ремонту 4-го та 
1-го поверхів будівлі «Кристал», а також щодо отримання матеріально-
технічної допомоги й трансорту. 

Конгрес українців Канади направив до університету близько 700 ек-
земплярів літератури для бібілотеки, а також комп’ютерну техніку в кіль-
кості 15 комп’ютерів. Техніку буде отримано в грудні 2015 року. 

Чеське Агенство Регіонального Розвитку провело тендер на закупівлю 
25 робочих місць для комп’ютерного класу університету. Техніку буде 
отримано у грудні 2015 року. 

З метою вивчення найкращих практик міжнародного фандрайзингу в 
жовтні 2015 року представники університету відвідали Український Като-
лицький Університет (м. Львів, Україна). 

Представниками університету було проведено ряд зустрічей із Євро-
пейськими та Американськими представниками, серед яких американський 
інвестор Джордж Сорос, депутат Європейського Парламенту Міхал Ян Бо-
ні, посол королівства Норвегії в Україні Йон Елведаль Фредріксон, посли 
США, Франції, Великобританії в Україні, представник Посольства Канади 
в Україні, представники Всесвітнього банку та інші. 

За результатами зустрічей було прийнято рішення формувати «Коло 
друзів» Донецького національного університету, яке сприятиме вирішенню 
проблем, що виникли в університеті на новому місці. Також було прийнято 
рішення про створення відділу, який буде опікуватися питаннями фандрай-
зингу на базі відділу корпоративних комунікацій ДонНУ. 

У рамках цього напряму було розроблено та направлено на розгляд 
проекти щодо ремонту будівель університету, будівництва студентського 
містечка, розбудови матеріально-технічної бази університету, створення 
наукового парку ДонНУ-Поділля тощо. 

5.3. Академічна мобільність 

У 2015 році Донецький національний університет активно працював в 
напрямку розширення можливостей академічної мобільності. 
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За звітний період продовжив свою роботу як член Асоціації Універси-
тетів Європи. У рамках співробітництва з Асоціацією перший проректор 
університету взяла участь у 10-му міжнародному форумі European Quality 
Assurance Forum, який проходив у м. Лондон (Великобританія) з 19 по 21 
листопада 2015 року. 

У рамках Меморандуму про співробітництво із Варшавським Універ-
ситетом (м. Варшава, Польща) 3 студенти історичного факультету в пер-
шому семестрі 2015–2016 навчального року проходять навчання в Інституті 
Міжнародних Відносин Варшавського Університету. 

Представники університету взяли участь у роботі «Північно-Східного 
Азійського академічного форуму», який проходив з 28 червня по 02 липня 
2015 року у м. Харбін (КНР). 

Студенти та викладачі факультету іноземних мов брали участь у між-
народному тренінгу-семінарі «Вивчаючи нашу історію – проектуємо наше 
майбутнє», який відбувся у м. Берлін (Німеччина). 

Студентка економічного факультету, а також 2 студенти історичного 
факультету виграли гранти на навчання за програмою Польський Еразмус і 
зараз проходять навчання у Краківському Університеті (м. Краків, Польша). 

Також у рамках Угоди про академічну мобільність програми Erasmus+ 
із Господарською академією імені Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія) Уні-
верситет отримав 3 місця для студента, викладача та співробітника на про-
ходження навчання в університеті-партнері. 

Представники юридичного факультету брали участь у роботі Міжнарод-
ного Форуму Альпбаха в Австрії. 

Співробітник науково-дослідної частини О. С. Мармілова проходить 
стажування в Університеті Санкт-Галлена (Швейцарія). 

Аспірантка історичного факульету Стицюк Катерина отримала грант 
Уряду КНР на навчання в Шандунському університеті (м. Китай, КНР). 

В. о. завідувача кафедри зоології та екології біологічного факультету 
Ю. Ю. Овчинникова брала участь у проекті «Інноваційний університет та 
лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація», який про-
ходив на базі Варшавського Університету (м. Варшава, Польща). 

У рамках реалізації підпроекту з академічної мобільності проекту 
«Європейський розвиток Донецького національного університету в Вінни-
ці», який фінансується Міжнародним Фондом «Відродження», у червні від-
бувся візит делегації університету щодо питань встановлення відносин між 
ДонНУ та Центральноєвропейським університетом (м. Будапешт, Угорщи-
на). У рамках візиту було досягнуто домовленостей щодо початку співпраці, 
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обміну студентами та викладачами, розробки сумісних наукових проектів 
тощо. З метою розширення співпраці, а також обговорення деталей спів-
робітництва на початку грудня 2015 року відбувся ще один візит до ЦЄУ. 

За підтримки проекту науково-дослідної частини заплановано стажу-
вання на базі Вроцлавського універститету (м. Вроцлав, Польща) Радіо С. В. 
Також у рамках проекту викладач хімічного факультету Ю. М. Беспалько 
пройшла стажування у Льовенському Католицькому Університеті ( м. Льо-
вен, Бельгія). 

Як члени Міжнародної асоціації дистанційного навчання за підтримки 
МФ «Відродження» представники Центру безперервної освіти брали участь 
у роботі X International GUIDE Conference, яка проходила у м. Відень 
(Австрія). 

У рамках Меморандуму про співробітництво із Академічною спілкою 
ім. Михайла Балудянського за підтримки МФ «Відродження» економічний 
факультет ДонНУ виступив співорганізатором Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та 
практичні рекомендації» (м. Кошиця, Словаччина). У конференції взяли 
участь 10 представників факультету. Також факультет є співорганізатором 
V Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правова пара-
дигма розвитку сучасного суспільства», яка проходила у м. Кошиця (Сло-
ваччина) з 30 листопада по 3 грудня 2015 року. 

Також за підтримки проекту викладач фізико-технічного факультету 
О. О. Русанова проходить стажування в Університеті Екзетера (м. Екзетер, 
Великобританія). 

Історичний факультет започаткував співробітництво із Упсальським 
Університетом (м. Упсала, Швеція). У рамках співробітництва планується 
візит завідувача навчальної лабораторії кафедри спеціальних галузей істо-
ричної науки історичного факультету ДонНУ до Упсальського Університету. 

З метою вивчення найкращого досвіду студентського самоврядування 
планується візит 14 студентів та викладачів до Познанського економічного 
університету (м. Познань, Польща), Варшавського Університету (м. Вар-
шава, Польща), а також Східноєвропейського Університету (м. Перемишль, 
Польща) в середині грудня 2015 року. 

У першому семестрі 2015−2016 навчального року до викладання в 
Університеті за підтримки проекту «Відродження» було залучено таких 
іноземних викладачів: 

1. Альфредо Москардіні – Університет Нортумбрії (м. Ньюкасл, Велико-
британія); 
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2. Ян Польовчик – Познанський Економічний Університет (м. Поз-
нань, Польща); 

3. Анджей Шептицький – Варшавський Університет (м. Варшава,
Польща); 

4. Джон Маккарті – штатний перекладач Скотланд-Ярду (м. Лондон,
Великобританія). 

За звітний період до викладання в університеті було залучено викла-
дача англійської мови в рамках грантової програми Fulbright в Україні тер-
міном на один рік. 

Також до університету було запрошено 2 викладачі Університету Ту-
лузи (м. Тулуза, Франція). 

5.4. Участь у міжнародних освітніх проектах і програмах 

Донецький національний університет входить до складу консорціумів 
ВНЗ трьох міжнародних проектів у рамках програми Європейської Комісії 
Темпус: IMPRESS та ATHENA, гранти на реалізацію яких Донецький націо-
нальний університет отримав у жовтні 2012 року, та проекту InterEuLaEast, 
реалізацію якого розпочато у грудні 2013 року. 

Основна мета проекту – набуття українськими студентськими служба-
ми європейського досвіду щодо працевлаштування, соціально-культурних 
компетенцій та профорієнтації у вищій освіті, що відповідає сучасним ви-
могам якості вищої освіти згідно з положенням Болонського процесу. 

Під час виконання проекту відбулися зустрічі представників ДонНУ з 
представниками проекту, на яких обговорювалися питання співпраці, їхря 
реалізація та вдосконалення системи працевлаштування і профорієнтації 
студентів. 

За звітний період у рамках проекту були проведені такі заходи: 
−  30 квітня–7 травня 2015 року директор Центру міжнародних освіт-

ніх проектів ДонНУ Т. В. Власова відвідала з діловим візитом Університет 
Томаша Бата у м. Злін (Чехія). За час візиту було проведено повний аналіз 
фінансової проектної документації, обговорені питання дисемінації та ста-
лого розвитку проекту, а також ініціативи «Посли в школах» і «Buddy Sys-
tem». Чеські партнери активно підтримали ідею продовження терміну реа-
лізації проекту IMPRESS. 

− 18−20 березня 2015 р. в Київському національному університеті 
ім. Тараса Шевченка відбувся семінар, присвячений соціокультурним ком-
петенціям (Soft Skills). У семінарі взяли участь декан економічного факуль-
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тету Л. В. Шаульська, старший викладач кафедри управління персоналом і 
економіки праці О. В. Кліменкова. 

− 7 квітня 2015 року відбулася моніторингова зустріч у рамках про-
екту IMPRESS. Представники чотирьох університетів-партнерів, а також 
менеджери проекту від університету Нортумбрії презентували свої звіти 
про реалізацію проекту команді Національного Еразмус+ Офісу в Україні. 
У зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи та між-
народних звязків Т. В. Орєхова, старший викладач кафедри управління 
персоналом і економіки праці О. В. Кліменкова. 

− З 21 по 23 червня 2015 року в м. Київ пройшов тренінг «Якість ви-
щої освіти очима студентів». У рамках триденного тренінгу обговорювалися 
наступні блоки питань: розуміння якості у вищій освіті; внутрішнє та 
зовнішнє забезпечення якості вищої освіти; європейські стандарти та реко-
мендації з питань забезпечення якості вищої освіти; роль студентів у про-
цесі забезпечення якості; роль студентських експертів. 

− 1 вересня 2015 року відбулась моніторингова зустріч IMPRESS в 
університеті Нортумбрії, процедура моніторингу пройшла успішно. 

− 19−26 листопада 2015 року перший проректор Н. В. Пирлік та про-
ректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародних зв’язків Т. В. Орє-
хова відвідали університет Нортумбрії (Великобританія) з метою поглиб-
лення відносин між університетами та можливості подальшої співпраці у 
науковій та навчальній діяльності. 

У рамках реалізації проекту університет отримав 30 ноутбуків, 4 БФП, 
3 проектори та екрани до них та інше обладнання. 

У рамках реалізації проекту IMPRESS в університеті створюються нові 
структурні підрозділи – Центри працевлаштування та кар’єрного зростан-
ня, які допоможуть систематизувати й модернізувати студентські служби в 
університеті, що охоплюють увесь студентський досвід: перед вступом 
(профорієнтація), під час навчання (виробнича практика, працевлаштування, 
соціальні компетенції та інше) та після закінчення навчання (професійні 
мережі випускників); створення студентського представництва в управлін-
ні університетами (європейський досвід); розвиток студентських спілок, 
що дасть змогу студентам заздалегідь передбачати можливі проблеми на 
ринку праці та в суспільстві після закінчення університету. 

Імплементується курс з розвитку соціальних компетенцій «Soft skills» 
на економічному факультеті для студентів 3 курсу бакалаврату україн-
ською мовою. Проведено анкетування 22 студентів з пілотної апробації. З 
1 грудня проводиться курс англійською мовою з наданням сертифікатів 
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для студентів всіх факультетів університету. Разом із партнерами по про-
екту розроблений електронний підручник англійською мовою, зараз здійсню-
ється його переклад українською. Розроблені 5 магістерських курсів англій-
ською мовою та гіди для студентів українською та англійською мовами. 

Проект ATHENА (Сприяння життєздатним та автономним системам 
вищої освіти в регіоні Східного сусідства) включає 21 організацію-парт-
нера: Університет Коїмбрі (Португалія), Політехнічний інститут Коїмбрі 
(Португалія), Університет Гельсінкі (Фінляндія), Гаага-Хелія університет 
прикладних наук (Фінляндія), Університет Амстердама (Нідерланди), Ака-
демія економічних досліджень Молдови – регіональний координатор, Віль-
ний міжнародний університет Молдови, Державний університет Кагула 
«В. Р. Hasdeu» (Молдова), Національна спілка ректорів Молдови, Міні-
стерство освіти Республіки Молдова, Єреванський державний університет 
(Вірменія), Гаварський державний університет (Вірменія), Спілка ректорів 
державних університетів Вірменії, Міністерство освіти і науки Республіки 
Вірменія, Державний технічний університет Вірменії, Київський націо-
нальний університет ім. Тараса Шевченка (Україна), Донецький національ-
ний університет (Україна), Одеський національний університет ім. І. І. Меч-
никова (Україна), Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 
Українки (Луцьк, Україна), Спілка ректорів вищих навчальних закладів 
України, Міністерство освіти і науки України. 

Метою проекту є розвиток та реформування системм вищої освіти у 
партнерських країнах (Вірменія, Молдова та Україна), а також покращення 
якості навчання відповідно до стандартів ЄС. Структурний захід проекту 
сплановано таким чином, щоб підтримати процеси структурного реформу-
вання та розробку стратегічних напрямів на національних рівнях. 

Спираючись на всебічну оцінку конкретних потреб системи, проект 
має сприяти використанню успішного досвіду для просування достатнього 
й ефективного реформування управління та фінансування, пропагувати 
підходи «включення» до реформування управління та фінансування, що 
долучають вищі навчальні заклади, неурядові організації тощо у сферу ви-
щої освіти, вибудовувати можливості університетів у партнерських країнах 
для модернізації управління фінансовими та людськими ресурсами. 

За звітний період у рамках проекту були проведені такі заходи: 
− 10−11 лютого 2015 року в університеті Амстердама пройшов заключ-

ний семінар-тренінг, присвячений розвитку та управлінню персоналом у 
ВНЗ, в якому брав участь заступник головного бухгалтера − начальник від-
ділу економіки і планування С. В. Бураков. 
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− 12−13 травня 2015 року в Єреванському державному університеті 
відбувся регіональний бенчмаркінг-форум, де були розглянуті питання 
розвитку політики на системному рівні, а також шляхи і можливості їх за-
стосування на інституціональному рівні. У форумі взяли участь перший 
проректор Н. В. Пирлік, проректор з науково-педагогічної роботи та між-
народних зв’язків Т. В. Орєхова, заступник головного бухгалтера – началь-
ник відділу економіки і планування С. В. Бураков, директор Центру між-
народних освітніх проектів Т. В. Власова. 

− 15−17 вересня 2015 року Європейською асоціацією університетів 
був проведений заключний захід у Брюсселі, де обговорювались питання 
про те, як покращити взаємодію органів державної влади та сектору вищої 
освіти, оптимізувати нормативні акти та принципи фінансування структур, 
а, отже, сприяти сталому розвитку системи вищої освіти в цілому. У заході 
брали участь перший проректор Н. В. Пирлік, проректор з науково-педа-
гогічної роботи та міжнародних звязків Т. В. Орєхова. 

− 8 жовтня 2015 року відбувся науково-методичний семінар щодо 
дисемінації результатів проекту ATHENA в Донецькому національному 
університеті на тему «Імплементація європейських принципів автономії 
університетів на національному та інституціальному рівнях». На семінарі 
були обговорені питання впровадження університетської автономії в Україні. 
У семінарі взяли участь керівництво Університету, декани факультетів та 
провідні науково-педагогічні працівники. 

− 2−3 грудня 2015 року перший проректор Н. В. Пирлік і проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Т. В. Орєхова взя-
ли участь у зустрічі в м. Київ. 

За результатами ATHENA був розроблений проект Стратегії розвитку 
Університету до 2020 року, який пройшоветап попереднього обговорення 
за участю представників всіх факультетів і знаходиться на стадії затверд-
ження. Нова стратегія розвитку відповідає принципам університетської 
автономії та сприяє розвитку креативного та інноваційного потенціалу уні-
верситету. 

За участю університету була розроблена дорожня карта для україн-
ських ВНЗ, яка виокремила основні виклики та шляхи подолання для роз-
витку більш широкої автономії. 

Проект InterEuLawEast (Розробка магістерської програми з європей-
ського і міжнародного права у Східній Європі) об’єднує Університет Загре-
ба, факультет економіки та бізнесу (Хорватія); Університет Марібора, юри-
дичний факультет (Словенія); Вищу школу Соціальних технологій Риги 
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(Латвія); Казанський Федеральний Університет (Російська Федерація); Тю-
менський Державний Університет (Російська Федерація); Воронезький Дер-
жавний Університет (Російська Федерація); Таврійський Національний 
Університет ім. В. І. Вернадського (Україна); Донецький Національний 
університет (Україна); Національний Університет «Одеська юридична ака-
демія» (Україна). 

За звітний період у рамках проекту були проведені наступні заходи: 
− 30 березня 2015 року в м. Рига (Латвія) відбулася зустріч членів 

консорціуму проекту, в рамках якої були досягнуті такі домовленості: літні 
школи для студентів-магістрантів відбудуться у вересні 2015 року в м. Рига 
(Латвія); найуспішнішим студентам будуть надані стипендії на навчання в 
Університеті Загреба (Хорватія). У зустрічі взяли участь директор Центру 
міжнародних освітніх проектів Т. В. Власова, доцент кафедри конституцій-
ного, міжнародного і кримінального права О. Г. Турченко. 

− 5−7 листопада 2015 року в Одеській юридичній академії відбувся 
розширений курс з корпоративного права ЄС, в якому взяла участь стар-
ший викладач кафедри цивільного права і процесу Ю. Д. Дорожкіна 

− 5 листопада 2015 року відбувся національний моніторинг проекту, 
університет представляла координатор проекту, доцент кафедри конститу-
ційного, міжнародного і кримінального права О. Г. Турченко. 

У рамках реалізації проекту університетом було отримано декілька 
ноутбуків, проекторів та іншого обладнання. 

У період реалізації проекту був розроблений єдиний навчальний план, 
опис запланованих курсів. В робочий план магістрів юридичного факуль-
тету включені дисципліни єдиного магістерського плану з європейського 
та міжнародного права. Проведено презентацію магістерської програми в 
рамках святкування Дня юридичного факультету 24 квітня 2015 року та 
Дня відкритих дверей ДонНУ 25 квітня 2015 року. Організований та прове-
дений конкурс серед студентів на отримання стипендії для навчання на фа-
культеті економіки та бізнесу Університету Загреба. Планується видання 
спільного підручника. 

У рамках мережевої взаємодії з метою поширення результатів проек-
тної діяльності, а також у порядку узгодження проектних заявок за прог-
рамами ERASMUS+ 2015 і HORIZON-2020 директор Центру міжнародних 
освітніх проектів ДонНУ Т. В. Власова з 07 по 15 червня 2015 року перебу-
вала з діловим візитом в Іспанії, відвідавши при цьому Університет Сала-
манки та Університет Кордоби (FUNDECOR). У результаті поїздки було 
визначено пріоритети майбутньої співпраці: подача спільних проектних 
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заявок у рамках ERASMUS+ 2015 і HORIZON-2020, проведення спільних 
шкіл та тренінгів з питань інтернаціоналізації, подальше розширення спів-
робітництва з країнами Перської затоки, академічна мобільність студентів і 
викладачів, участь у різноманітних дослідницьких та наукових програмах. 
Крім того, складено проекти договорів про співпрацю між університетами 
Іспанії та ДонНУ, які будуть підписані найближчим часом. 

20 червня керівник Центру міжнародних освітніх проектів ДонНУ 
Т. В. Власова провела зустріч із доцентом кафедри економічної географії 
університету Ноттінгема доктором Адамом Суейном. У ході зустрічі обго-
ворювалися питання співробітництва в рамках програми HORIZON-2020, 
підписання меморандумів про взаєморозуміння між університетами, а та-
кож питання видачі подвійних дипломів та мобільності для викладачів і 
студентів ДонНУ. 

20−23 вересня 2015 року директор Центру міжнародних освітніх про-
ектів Т. В. Власова відвідала з робочим візитом університет ім. Томаша 
Бата (м. Злін, Чехія). Були проведені перемовини щодо спільної участі у 
програмах Erasmus+ і HORIZON-2020. 

За звітний період були підписані угоди про співпрацю з Університе-
том Загреба (м. Загреб, Хорватія), Вищою школою соціальних технологій 
Риги (м. Рига, Латвія), тренінг-центром QIBS (м. Доха, Катар), погоджені 
угоди про співпрацю з Університетом Кордоби і Університетом Саламанки 
(Іспанія). 

У 2016 р. планується подавати проекти за програмою Erasmus+ за на-
прямком «Інтернаціоналізація вищої освіти» спільно з Університетом 
ім. Томаша Бата (м. Злін, Чехія). Вивчається можливість участі в рамках 
програми HORIZON-2020. 

У рамках Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю в галузі 
вищої освіти між ДонНУ та Британською Радою університет брав і планує 
взяти участь у таких проектах: 

1. «Англійська для університетів»: у рамках проекту було визначено
фокус-групу викладачів (15 осіб), які беруть участь у викладанні англомов-
них курсів. Вони пройшли тестування, що визначило їхній рівень володіння 
англійською мовою. Консультанти проекту відвідали 5 англомовних лекцій, 
зустрічалися зі студентами й адміністрацією університету. Результатом 
проекту стане розроблений перелік рекомендацій щодо покращення ситуа-
ції із викладанням англомовних курсів у ДонНУ. 

2. 11−13 листопада на базі ДонНУ проходила серія тренінгів в рамках
проекту «Researcher Connect». Мета проекту – поглиблення знань і навичок 
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викладачів та молодих вчених у галузі міжнародних досліджень, написан-
ня наукових робіт, розробка проектних пропозицій тощо. 

3. Університет планує приєднатися до проекту «Розвиток лідерського
потенціалу університетів України». Мета проекту – сприяти реформуванню 
сектора вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу універси-
тетів України. 

5.5. Підготовка фахівців для зарубіжних країн 

Стратегічним напрямком міжнародної співпраці Донецького національ-
ного університету є підготовка фахівців для зарубіжних країн. Діяльність у 
цій сфері демонструє не лише прагнення вищого навчального закладу роз-
виватися в напрямку інтернаціоналізації освіти, але й забезпечує підвищення 
позицій університету в загальнонаціональних і світових рейтингах. Залу-
чення до навчання іноземних громадян є одним з механізмів додаткового 
фінансування за рахунок освітніх послуг. 

Навчання міжнародних студентів є традиційною та невід’ємною час-
тиною навчального процесу в Донецькому національному університеті. 
Розроблено чітку структуру діяльності міжнародної служби в цьому на-
прямку, що включає довузівську підготовку, навчання на основних факуль-
тетах з обраної спеціальності та в аспірантурі. 

Протягом тривалого часу організація роботи з іноземними студентами 
й аспірантами була в компетенції Міжнародного факультету ДонНУ. На 
початок 2015 року наявність зазначеного структурного підрозділу не від-
повідала реальному стану речей. Згідно зі ст. 33 Закону України «Про 
вищу освіту», від 1 липня 2014 року факультет у Донецькому національ-
ному університеті може функціонувати за наявності не менше 200 здобу-
вачів вищої освіти денної форми навчання. Станом на 01.01.2015 р. зага-
льна кількість іноземних студентів становила 173 особи, що не дозволяє 
відповідному підрозділу проводити освітню діяльність у межах факуль-
тету. Професорсько-викладацький склад міжнародного факультету не ви-
явив бажання працювати в ДонНУ в м. Вінниця, і за штатним розкладом у 
його структурі фактично не було жодної особи. 

Зазначені вище обставини дали підставу рішенням Вченої ради провести 
реорганізацію. Наприкінці грудня 2014 року з метою оптимізації навчаль-
ного процесу в нових умовах було вирішено ліквідувати Міжнародний 
факультет, а замість нього в рамках ДонНУ створити Навчально-науковий 
центр міжнародної освіти з такими підрозділами: відділом міжнародної 
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освіти, відділенням довузівської підготовки іноземних громадян, навчально-
науковим відділенням міжнародної освіти. 

У 2015 році ДонНУ надавав освітні послуги іноземним громадянам на 
основі відповідної ліцензії на підготовку 300 осіб і на основних факульте-
тах у межах загального ліцензованого обсягу. Переміщення ДонНУ до 
м. Вінниця значно ускладнило роботу в напрямку довузівської підготовки 
іноземних громадян і навчання студентів-іноземців на 1−6 курсі та в аспі-
рантурі, проте було розпочато діяльність за новими перспективними на-
прямками в рамках міжнародної освіти. 

5.5.1. Навчання іноземців 
на основних факультетах і в аспірантурі 

Протягом 2015 року навчання іноземних студентів у ДонНУ проводи-
лося за ступенями освіти «Бакалавр», «Магістр» і освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Спеціаліст» на таких основних факультетах: юридичний, історичний, 
економічний, фізико-технічний, хімічний, біологічний, філологічний, фа-
культет математики та інформаційних технологій, факультет іноземних мов. 

Прийом на навчання іноземних громадян протягом 2015 року здійс-
нювався відповідно до чинних законодавчих актів і Правил прийому. Ра-
зом із Приймальною комісією Навчально-науковим центром міжнародної 
освіти протягом 2015 року було внесено корективи до «Правил прийому до 
Донецького національного університету», а також розроблено відповідний 
Додаток 9 «Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на 
навчання до Донецького національного університету» в 2015 та 2016 роках. 

Навчально-науковий центр міжнародної освіти брав активну участь у 
Вступній кампанії 2015 року, завдяки чому вдалося набрати студентів 1 
курсу з 12 країн світу. 25 іноземних громадян вступили на 1 курс СО «Ба-
калавр» на філологічному, економічному, фізико-технічному, юридичному 
факультеті, факультеті іноземних мов, факультеті математики та інформа-
ційних технологій. Студентами-першокурсниками хімічного, юридичного, 
історичного, економічного, філологічного факультету СО «Магістр» стали 
12 іноземних громадян, а ОКР «Спеціаліст» – двоє. 

У зв’язку з переведенням університету до м. Вінниця і відсутністю ар-
хівів важливим завданням протягом 2015 року було створення єдиної бази 
міжнародних студентів і аспірантів ДонНУ. Досить довго тривав процес 
пошуку іноземних студентів, адже значна їхня частина не виходила на 
зв’язок. У результаті єдину базу було створено, і відповідні звіти про кіль-
кісний і якісний склад міжнародного контингенту подавалися протягом 
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всього 2015 року до Міністерства освіти і науки України, Департаменту 
освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Управління 
Державної міграційної служби України у Вінницькій області, Адміністра-
ції державної прикордонної служби України, Українського державного 
Центру міжнародної освіти України, Відділу боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми при УМВС України у Вінницькій області. 

Станом на 1 січня 2015 року кількість іноземних студентів і аспірантів 
становила 173 особи. На економічному факультеті навчалося 58 осіб, на 
філологічному – 33, на фізико-технічному – 23, на факультеті математики 
та інформаційних технологій – 13, на юридичному – 13, на історичному – 
11, на біологічному – 4, на хімічному – 1. 

Станом на червень 2015 р. на 8 факультетах ДонНУ, крім біологіч-
ного, навчалося 88 студентів із 19 країн світу. За факультетами кількісний 
розподіл є наступним: економічний факультет – 35 осіб, філологічний – 17, 
фізико-технічний – 13, факультет математики та інформаційних технологій – 
8, юридичний – 7, історичний – 4, факультет іноземних мов – 3, хімічний – 1. 

На кінець звітного періоду кількість студентів зросла до 89 осіб. Ста-
ном на 17 листопада 2015 р. на основних факультетах ДонНУ навчаються 
86 студентів і 3 аспіранти з 17 країн світу. Тенденція до зменшення пояс-
нюється тим, що частина студентів була відрахована через невиконання 
графіку навчального процесу. 

За факультетами кількісний розподіл є наступним: економічний факуль-
тет – 30 осіб, юридичний – 13, філологічний – 17, фізико-технічний – 8, 
факультет математики та інформаційних технологій – 8, історичний – 7, 
факультет іноземних мов – 5, хімічний – 1. 

Кількість представлених країн світу, з яких до ДонНУ прибули студен-
ти на навчання, змінювалася протягом року. Переважна більшість студен-
тів є громадянами Азербайджану, Гвінеї, Камеруну та Російської Федерації. 

Типовою є загальна тенденція до зменшення кількості студентів з Ки-
тайської Народної Республіки у зв’язку з веденням бойових дій на терито-
рії України. На початку звітного періоду студентами ДонНУ були 24 осо-
би, а на кінець звітного періоду – лише 7. У ході Вступної кампанії 2015 
року розширилася географія країн, із яких до ДонНУ прибули на навчання 
іноземні громадяни. З’явилися студенти й аспіранти з Ізраїлю, Індії, Німеч-
чини, Палестини. 
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Детальніша інформація представлена у таблиці: 

Звітний 
період 

Країна 
01.01.2015 01.07.2015 01.12.2015 

Азербайджан 33 13 24 
Алжир 2 1 0 
Білорусь 1 0 0 
Болгарія 1 0 0 
Вірменія 1 0 0 
Гана 1 0 4 
Гвінея 16 5 14 
Греція 1 0 0 
Грузія 7 6 6 
Демократична 
Республіка Конго 

6 5 3 

Ізраїль 0 0 1 
Індія 0 0 1 
Ірак 2 0 0 
Йорданія 1 0 0 
Камерун 18 11 10 
КНР 24 3 7 
Лівія 1 0 0 
Марокко 1 0 1 
Нігерія 2 1 2 
Німеччина 0 0 1 
Палестина 0 0 1 
Республіка Кіпр 1 0 0 
Республіка Конго 3 2 0 
Російська Федерація 24 7 10 
Сенегал 7 1 0 
Сирія 1 0 0 
Таджикистан 1 0 0 
Туреччина 2 1 1 
Туркменістан 5 1 2 
Узбекистан 11 0 1 
Загальна кількість 173 57 89 

У 2015 році на випускних курсах навчалося 27 студентів-іноземців, з 
яких 16 осіб завершили навчання за СО «Бакалавр», з яких на економіч-
ному факультеті – 11 осіб, на філологічному – 4, на історичному, юридич-
ному та хімічному факультеті – по одному випускнику. 11 іноземних сту-
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дентів завершили навчання за ОКР «Магістр»: на економічному факультеті 
– 8 осіб, на філологічному – 2, на історичному – 1, на філологічному – 1.

В аспірантурі ДонНУ в 2015 році навчалося двоє іноземних громадян 
на спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини (Нігерія) та 05.13.06 – інформаційні технології (Гвінея). Грома-
дянин Палестини Аммар Махарік, який закінчив навчання в денній аспі-
рантурі також на спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини, подав дисертацію на розгляд до Вченої ради еконо-
мічного факультету. 

Навчально-науковий центр міжнародної освіти діє в напрямку, пов’я-
заному з візово-паспортною роботою з іноземними громадянами, які здо-
бувають освіту в університеті, а також оформленням відповідної докумен-
тації. Усі студенти й аспіранти були зареєстровані у відповідних державних 
органах м. Вінниця. 

Основним напрямком діяльності Навчально-наукового центру міжна-
родної освіти є створення платформи для взаємодії міжнародних студентів 
зі структурними підрозділами університету. Співробітники центру сфор-
мували особисті справи з навчальними картками. 

Упродовж 2015 року здійснювався контроль за успішністю студентів. 
Було організовано зведений облік студентів-іноземців, підготовку звітності 
про контингент студентів. Середній бал успішності іноземних студентів є 
досить низьким: серед бакалаврів становить лише 69 балів у той час, як у 
магістрів цей показник дещо вищий – 72 бали. Мотивація до навчання у 
багатьох студентів є досить низькою, тому перспективним напрямом дія-
льності є більш активне залучення студентів із країн Європи, Азії та Аф-
рики в освітній процес.  

Навчальний процес завжди поєднується з культурно-масовою робо-
тою та виховною діяльністю. Завдяки активній участі викладачів філоло-
гічного факультету Навчально-науковий центр міжнародної освіти проводив 
заходи, спрямовані на адаптацію міжнародних студентів до нових соціально-
побутових умов і місцевості. 

Створення єдиної бази іноземних студентів і аспірантів ДонНУ денної 
і заочної форми навчання сприяло встановленню зв’язку й особистого кон-
такту з ними. Постійне консультування іноземних студентів і аспірантів 
поєднувалося з виховною роботою. У квітні−травні 2015 року було прове-
дено оглядову екскурсію по м. Вінниця (13 квітня 2015 року) і чайну цере-
монію в рамках «Днів національної кухні» (29 квітня 2015 року). Протягом 
травня 2015 року практикувалося взаємовідвідування занять з російської 
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мови. 5 червня 2015 року іноземні студенти ДонНУ взяли участь у прогу-
лянці катером річкою Південний Буг і району Сабарів. 

Протягом усього звітного періоду Навчально-науковий центр міжна-
родної освіти брав активну участь у пошуку помешкань для іноземних гро-
мадян, оскільки ДонНУ не має власних житлових фондів у м. Вінниця. Ра-
зом із Відділом виховної та соціальної роботи було проведено вивчення 
ситуації на ринку житла і знайдено кілька придатних для проживання сту-
дентів гуртожитків, хостелів і приватних помешкань. Незначна кількість 
іноземних студентів погодилася на проживання у запропонованих примі-
щеннях. 

Навчально-науковий центр міжнародної освіти неодноразово звертав-
ся з листами на ім’я міністра освіти і науки України з проханням поспри-
яти у поселенні іноземних студентів у м. Вінниця. Незважаючи на рекоме-
ндацію Міністерства освіти і науки України місцевим вищим навчальним 
закладам, які повинні надати місця у власних гуртожитках і профілакто-
ріях, на кінець звітного періоду ДонНУ не отримав приміщень для прожи-
вання студентів з-за кордону. Отже, проблема поселення у доступному та 
якісному житлі залишається досі актуальною. 

5.5.2. Довузівська та мовна підготовка іноземних громадян 

Протягом 2015 року проводилася робота з відновлення довузівської 
підготовки іноземних громадян. 

Важливим напрямом профорієнтаційної роботи є пошук іноземних і 
вітчизняних організацій, які займаються направленням на навчання за кор-
дон громадян своєї та інших держав. У березні 2015 року було сформовано 
пропозицію ДонНУ українською, англійською та російською мовами, яка 
містить коротку інформацію про університет, факультети і спеціальності з 
відповідною вартістю навчання, описом правил вступу та запрошення на 
навчання. Інформаційні листи із відповідною пропозицією було розіслано 
провідним рекрутинговим компаніям. 

Протягом звітного періоду було здійснено активний пошук іноземних 
і вітчизняних організацій, які займаються направленням на навчання за 
кордон громадян своєї та інших держав. Проводилися переговори з фір-
мами-контрактерами та їхніми агентами щодо залучення на навчання у 
ДонНУ іноземних громадян, з кількома було встановлено контакт.  

Разом із юридичним відділом було підготовлено спеціальний типовий 
договір про набір іноземців на навчання до ДонНУ. Відповідно, підписано 
4 такі договори про набір іноземних абітурієнтів з країн Близького Сходу 
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та Африки (Гани, Гвінеї, Замбії, Зімбабве, Камеруну, Кенії, Нігерії, Намі-
бії, Марокко, Сенегалу) з наступними компаніями: ТОВ «Консультант з 
освіти», ТОВ «Український освітній центр», ТОВ «Український медичний 
освітній центр», ТОВ «ВІП СТУД СЕРВІС». За сприяння цих фірм-конт-
рактерів було сформовано контингент потенційних студентів ДонНУ з іно-
земних держав. Навчально-науковий центр міжнародної освіти видав 100 
запрошень на проходження мовної підготовки та навчання на основних фа-
культетах громадянам Азербайджану, Афганістану, Гани, Гвінеї, Єгипту, 
Ємену, Іраку, Нігерії, Тунісу та Туреччини. 

У грудні 2015 року заплановано розпочати довузівську підготовку іно-
земних громадян. З метою оптимізації навчального процесу в нових умовах 
було вирішено здійснювати довузівську підготовку іноземних громадян 
у межах тісної співпраці Навчально-наукового центру міжнародної освіти 
та філологічного факультету. Слухачам підготовчого відділення запропо-
новано самостійно обрати мовний напрям підготовки. Іноземні громадяни 
пройдуть мовну підготовку, а також поглиблять свої знання з дисциплін 
соціально-економічного, гуманітарного та технічного циклу. Наприкінці во-
ни складуть відповідні іспити і отримають сертифікат про закінчення відді-
лення довузівської підготовки іноземних громадян, щоб надалі стати сту-
дентами ДонНУ. 

З березня 2015 року в ДонНУ було відновлено заняття з російської 
мови як іноземної, оскільки студенти вивчали саме цю мову на підготов-
чих відділеннях і попередніх курсах. На початок 2015 року було сформо-
вано 10 груп студентів і аспірантів загальною кількістю 88 осіб для прове-
дення мовної підготовки. 

Враховуючи особливості регіону і те, що основною мовою викладання 
є українська, з вересня 2015 року іноземні студенти 1–6 курсів вивчають і 
російську, і українську мови. На 2015−2016 навчальний рік сформовано 10 
академічних груп для проходження мовної підготовки. 

5.5.3. Англомовні курси та програми 

Наявність англомовних курсів і програм сприяє залученню до на-
вчання більшої кількості іноземних громадян на дистанційній платформі. 
Подібна практика вже впроваджена в провідних країнах світу, тому в 2015 
році в ДонНУ було активізовано діяльність у цьому напрямку.  

Економічний, історичний і фізико-технічний факультети розпочали 
роботу з розробки англомовних магістерських програм. У квітні 2015 року 

122



було відкрито додаткові спеціалізації для студентів ступеня освіти «Ма-
гістр» заочної форми навчання: 

− «Загальний МВА» в межах ліцензованого обсягу спеціальності 
8.18010016 «Бізнес-адміністрування». 

− «Міжнародна економічна співпраця» у межах ліцензованого обсягу 
спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка». 

−  «Міжнародні відносини в гуманітарній сфері» у межах ліцензова-
ного обсягу спеціальності 8.03020101 «Міжнародні відносини». 

− «Прикладна політологія» в межах ліцензованого обсягу спеціально-
сті 8.03010401 «Політологія». 

− «Інтелектуальні інформаційні системи» в межах ліцензованого об-
сягу спеціальності 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моні-
торинг». 

Фізико-технічний факультет продовжує розробку й запровадження 
англомовної бакалаврської програми за спеціальністю «Комп’ютерні науки». 

У вересні 2015 року розпочато навчання іноземних студентів на спе-
ціальності «Міжнародні відносини» ступеня освіти «Магістр» і «Комп’ю-
терні науки» ступеня освіти «Бакалавр». Робота зі створення науково-мето-
дичних комплексів англомовних програм і курсів була продовжена протягом 
всього 2015 року. 

5.5.4. Інформаційно-рекламна діяльність 
і профорієнтаційна робота 

Важливим аспектом діяльності Донецького національного універси-
тету є профорієнтаційна робота, спрямована на збільшення кількості між-
народних студентів. Наявність іноземного контингенту впливає на рейтинг 
вищого навчального закладу в освітянському просторі, тому протягом звіт-
ного періоду Навчально-науковий центр міжнародної освіти проводив ак-
тивну інформаційно-рекламну діяльність, спрямовану на залучення грома-
дян закордонних країн на навчання в ДонНУ як на відділенні довузівської 
підготовки, так і на основних факультетах. 

Протягом 2015 року проводився постійний моніторинг ринку освітніх 
послуг у різних регіонах світу. Разом із відділом корпоративних комуніка-
цій і відділом маркетингу освітніх послуг розроблено та видано інформа-
ційні брошури та буклети українською, російською, англійською мовами. 

З метою поширення серед іноземців інформації про університет, 
м. Вінниця та Україну в лютому 2015 року було розроблено «Гід інозем-
ного студента» англійською та російською мовами. У вересні 2015 року 
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вийшов із друку каталог «Higher Education in Ukraine» з матеріалом про 
навчальні програми ДонНУ. Каталог був розповсюджений серед офіційних 
представництв закордонних держав в Україні. 

Постійно проводилося інформування закордонних партнерів про ДонНУ 
та його освітні програми під час візитів співробітників університету до 
КНР, Угорщини, Вірменії та США. 

З метою підвищення кваліфікації та удосконалення роботи з інозем-
ними студентами співробітники Навчально-наукового центру міжнародної 
освіти на чолі з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнарод-
них зв’язків брали активну участь у заходах, присвячених питанню міжна-
родної освіти: семінар «Актуальні питання організації навчання іноземців 
в Україні у 2015/2016 навчальному році» під егідою МОН України (29 квіт-
ня 2015 року, м. Київ); семінар МОН України щодо навчання іноземних 
студентів (26 травня 2015 року, м. Київ); програма Держдепартаменту 
США й Інституту міжнародної освіти США «Кампус з інтернаціоналізації: 
інституціональні структури підтримки мобільності студентів» (28 липня –
12 серпня 2015 року, Іллінойський університет в Урбані-Шампейн, Держ-
департамент США); семінари «Інтернаціоналізація вищої освіти» (15 і 28 
вересня 2015 року, м. Київ); вебінар «Імплементація стратегії інтернаціо-
налізації», організований Іллінойським університетом в Урбані-Шампейн 
(США) за участі представників України, Казахстану, КНР, Японії, Ямайки, 
Болівії, Еквадору (22 вересня 2015 року); виставка «Освіта і кар’єра – День 
студента 2015» та «Освіта за кордоном» (12−14 листопада 2015 року, Укра-
їнський дім, м. Київ). 

Незважаючи на те, що протягом 2015 року були зроблені важливі кроки 
у сфері підготовки іноземних фахівців, і процес імплементації низки захо-
дів уже розпочався, на кінець звітного періоду залишаються актуальними 
питання: 

− набору контингенту; 
− пошуку контрактерів; 
− питання єдиного стандарту щодо оцінювання знань студентів довузів-

ського етапу та єдиної в Україні цінової політики за освітні послуги; 
− слабкого рівня володіння українською/російською мовами серед 

міжнародних студентів; 
− низької мотивації до навчання серед іноземних студентів і, відпо-

відно, низького рівня академічної успішності; 
− розробки науково-методичних комплексів з мовної підготовки та 

англомовних курсів і програм; 
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− впровадження нових форм організації навчального процесу з іно-
земною молоддю; 

− створення належних соціально-побутових умов для іноземних сту-
дентів, зокрема проблема забезпечення їх житлом. 

5.6. Перспективні завдання 

Міжнародні служби університету планують проводити роботу за та-
кими напрямками: 

1. Розширення співпраці в рамках двосторонніх та багатосторонніх
відносин: 

− пошук нових партнерів з метою розширення міжнародних зв’язків 
університету; 

− розробка та реалізація нових міжнародних проектів; 
− розширення фандрайзингової діяльності з метою залучення коштів 

міжнародних донорських організації до вирішення проблем повноцінного 
відновлення діяльності університету в умовах вимушеного переміщення; 

− подача заявок на участь у нових проектах розвитку в рамках міжна-
родних програм Європейської Комісії та програм урядів європейських країн; 

− завершення реалізації міжнародних проектів IMPRESS та ATHENA; 
− продовження реалізації проекту InterEuLaEast; 
− проведення консультаційної роботи на факультетах з метою залу-

чення студентів до участі в міжнародних освітньо-наукових програмах, 
проектах, семінарах тощо; 

− розширення контактів університету в рамках програм академічної 
мобільності, зокрема в рамках програми  Erasmus+; 

− розширення участі Університету в програмах подвійних дипломів 
з провідними ВНЗ Європи та світу; 

− підвищення ефективності інформаційно-іміджевої політики Універ-
ситету на міжнародній арені. 

2. Збільшення контингенту іноземних студенів університету:
− зростання кількості англомовних курсів і програм, у тому числі для 

розширення дистанційної форми навчання іноземних громадян; 
− підвищення рівня володіння англійською мовою серед викладачів 

шляхом проведення додаткових занять; 
− фінансове заохочення викладачів до розробки та викладання іно-

земних курсів, а також дистанційно; 
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− організація та проведення тренінгів з методики написання англо-
мовних курсів і з ознайомлення викладачів та студентів із сучасними мето-
дами дистанційної форми навчання; 

− розробка методів інтеграції англомовних курсів у навчальний про-
цес, методичних матеріалів та підручників із урахуванням специфіки дис-
танційного навчання; 

− формування англомовного бібліотечного фонду;  
− забезпечення викладачів відповідною матеріально-технічною базою; 
− організація довузівської підготовки іноземних громадян; 
− участь у заходах-презентаціях і освітніх виставках вищих навчаль-

них закладів України та світу; 
− налагодження контакту з посольствами, консульствами та надзви-

чайними і повноважними послами держав, із яких приїжджають студенти 
на навчання в ДонНУ; 

− поглиблення роботи з наявними партнерами та новими фірмами-
контрактерами; 

− вдосконалення науково-методичної бази, необхідної для довузів-
ської підготовки та подальшого освітнього процесу за програмами повного 
циклу навчання; 

− підвищення кваліфікації співробітників міжнародних служб (тре-
нінги, в т. ч. виїзні та онлайн); 

− впровадження системи орієнтаційних сесій для іноземних громадян; 
− активізація роботи кураторів, а там, де їх немає, створення інсти-

туту кураторства із молодих викладачів та аспірантів; 
− робота з випускниками та співпраця із земляцтвами. 

3. Формування мультикультурного середовища в університеті:
− розширення географії міжнародної співпраці університету; 
− популяризація університету в міжнародному освітньому просторі; 
− організація спільних міжнародних семінарів, кругли столів, конфе-

ренцій тощо; 
− проведення культурно-масових заходів разом із впровадженням для 

іноземних студентів системи соціально-культурної та психологічної адап-
тації та супроводу може включати адаптаційну програму (тимбілдінг, орі-
єнтаційну екскурсію Вінницею, або Welcome Week, тренінги щодо дій у 
критичних ситуаціях) і культурну програму (екскурсії, проведення конкур-
сів і квестів, Днів національної кухні, вечорів кіно, створення національ-
них спортивних команд). 
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РОЗДІЛ VІ. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

6.1. Основні напрямки діяльності: 
внутрішній та зовнішній аспект 

У рамках реалізації Програми «30 кроків успішного іміджу Донецько-
го національного університету», прийнятої у 2014 році, проведено реорга-
нізацію відділу зв’язків із громадськістю, на базі якого створено Прес-
центр та Відділ корпоративних комунікацій. 

У 2014–2015 навчальному році Прес-центр та Відділ корпоративних 
комунікацій ДонНУ виступили співкоординаторами іміджевої політики 
вишу. 

Основним завданням відділу корпоративних комунікацій є створення 
та підтримка ефективної системи корпоративних комунікацій, що сприяє 
успішній діяльності університету в новому регіоні. 

6.1.1. Комплекс корпоративних заходів 

Виш має ряд традиційних подій, які надійно вписані в університетське 
корпоративне життя та є очікуваними для різних цільових аудиторій. До 
цих подій варто віднести: 

– День працівника освіти.
– Річниця початку першого навчального року ДонНУ у Вінниці.
– Урочистий прийом ректора з нагоди Міжнародного дня студента.
– Корпоративні заходи з нагоди святкування Нового року та Різдва.
– День університету.
– Вручення дипломів випускникам ДонНУ.
– Інші професійні, міжнародні та корпоративні заходи.
Відділ працює над розширенням календаря корпоративних заходів за 

рахунок календарних свят та залучення креативних ідей, спрямованих на 
реалізацію та проведення. 

Безумовно, фронтальним заходом є 28 травня – День університету. 
У травні 2015 року було проведено низку заходів до річниці організації на 
базі Сталінського педінституту Донецького державного (з 2000 р. – націо-
нального) університету. 

Зусиллями Відділу корпоративних комунікацій та створеної робочої 
групи було проведено підготовчу роботу, зокрема, запрошення гостей (пред-
ставники вінницької громади керівних структур міста та області, випуск-
ники університету, спонсори та представники фондів і благодійних органі-
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зацій, творча інтелігенція), організацію технічного та фінансового аспектів 
святкування.  

У 2015 році до ювілейного Дня університету було проведено наступні 
заходи: 

– Урочиста лінійка для студентів, викладачів та співробітників ДонНУ.
– Урочисте засідання Вченої ради Донецького національного універ-

ситету. 
– Фотовиставка «Перенесення мудрості».
– Спеціальний випуск газети «Університетські вісті».
– Інтернет-акція «Привітай ДонНУ!».
Це свято стало першою можливістю для Донецького національного 

університету познайомити Поділля зі своїми звичаями та традиціями. 
Цього року, третього листопада, Відділом корпоративних комунікацій 

було вперше проведено новий для нашого вишу корпоративний захід – 
річницю від початку першого навчального року ДонНУ у Вінниці. Формат 
заходу було визначено як велику презентацію, у якій взяли участь усі фа-
культети; така концепція дозволила побачити і почути тих студентів, ви-
кладачів та співробітників університету, що стали піонерами для вишу на 
новому місці, згадати, як починалась розбудова університету у Вінниці. 

Подібні заходи покликані виконувати подвійну функцію: перший ас-
пект – зміцнювати виш зсередини, формуючи команду однодумців, яка 
працює з чітким розумінням загальноуніверситетських цілей та інтересів; 
другий аспект – зміцнювати зовнішні позиції університету у суспільному 
та інформаційному просторі, підвищуючи його позитивний імідж у широ-
ких колах вінницької та української громади. 

6.1.2. Газета «Університетські вісті» 

Одним із пріоритетних напрямків роботи відділу є корпоративна га-
зета – один із найбільш ефективних засобів горизонтальної та вертикальної 
комунікації в університеті. 

Університетський щомісячник «Університетські вісті» функціонує 
відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби 
масової інформації в Україні» з метою висвітлення роботи та результатів 
діяльності колективу Донецького національного університету: факультетів, 
підрозділів, керівництва вишу – ректорату та органів студентського само-
врядування. 
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Щомісячний наклад газети «Університетські вісті» складає 500 екзем-
плярів. 80 % кожного накладу розповсюджується по факультетах і струк-
турних підрозділах. 

Нині «Університетські вісті» – це конвергентне видання, єдиний інфор-
маційно-комунікаційний комплекс друкованої та електронної версії, який 
інформує аудиторію вишу, підтримує у колективі університетську культу-
ру; слугує джерелом інформації для місцевих, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних ЗМІ. Інформаційно-комунікаційний комплекс покликаний 
налагоджувати зв’язок між структурними підрозділами, факультетами та 
керівництвом вишу, висвітлювати наукову, освітню, культурну, спортивну 
та соціальну сфери життя Донецького національного університету. 

Редакцією газети активізовано інтерактивну роботу; утримується дові-
ра та інтерес до видання; ведеться робота над оновленням складу інформа-
ційної ради газети «Університетські вісті», залученням фахових можливо-
стей викладачів та студентів шляхом створення експертного осередку з 
факультетських кадрів та спеціальних корпунктів з числа студентів кафед-
ри журналістики; створено умови для проходження виробничої практики 
студентами 4 курсу спеціальності «Журналістика»; посилено ефективність 
університетських ЗМК. 

За 2015 рік роботи університету у Вінниці редакцією сформовано при-
близне співвідношення представленості факультетів у внутрішньому інфор-
маційному просторі. Редакція газети продовжує та налагоджує роботу в 
усіх ланках співпраці із структурними підрозділами та факультетами. 

З березня 2015 року було видано 5 друкованих і одне електронне ви-
дання газети «Університетські вісті». 

До 50-річчя університету вийшов ювілейний номер, куди увійшли екс-
клюзивні матеріали про історію ДонНУ, ключових персон минулих і ни-
нішніх років. На сайті триває публікація матеріалів з історичною та біогра-
фічною тематиками. 

У цьому році почалось виведення газети з рамок традиційного інфор-
матора і зосередження уваги на журналістському підході до випуску номе-
рів – якісна вдосконалена верстка; вибудова редакційної політики, перш за 
все, на засадах підготовки спецпроектів-рубрик, актуалізованих сучасним 
виміром університетського життя та сучасними запитами читачів, а на дру-
ге місце поставлено механізм стихійно-подієвого інформування. 

Цього навчального року газета «Університетські вісті» у змістовому 
компоненті пріоритетно робить акцент на жанрі інтерв’ю як інструменті 
комунікації; зокрема, інтерв’юер має на меті відкрити респондента з не-
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стандартного боку. Рубрика сприяє налагодженню корпоративних зв’язків 
та зв’язку в ланці «студент/викладач». 

Перший випуск газети у новому 2015–2016 навчальному році був 
спрямований на допомогу студенту-першокурснику, містив загальну інфор-
мацію про факультети ДонНУ, традиції вишу, матеріали щодо можливостей 
розвитку наукових та творчих здібностей студентів. 

Редакція газети проводить акції для активізації співробітництва не 
тільки із студентами-журналістами, а й усіма охочими. Зв’язок «студент – 
редакція» допомагає у розширенні комунікативних рівнів. 

6.1.3. Формування візуального іміджу університету 

Велике значення для формування позитивного іміджу університету 
має візуальний компонент.  

Відділ продовжує роботу над розробкою та наповненням знаково-сим-
волічної системи Донецького національного університету. На сьогодні спів-
робітниками Відділу створено емблеми вишу у Вінниці, емблеми для ка-
федри фізичного виховання та спорту, кафедри філософії. У взаємодії зі 
структурними підрозділами університету було підготовлено макети полі-
графічної та сувенірної продукції, зокрема: буклети, проспекти, поліграфію 
для Вступної кампанії та профорієнтаційної роботи. Окрім цього, разом із 
юридичним відділом було організовано подання документів до Державного 
підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» для дер-
жавної реєстрації знака для товарів і послуг, а саме – гербу Донецького на-
ціонального університету. На сьогодні наша заявка проходить експертизу. 

У рамках основних завдань діяльності Відділу постійно ведеться рек-
ламний супровід іміджевих заходів корпоративною та сувенірною продук-
цією (плакати, афіші, вітання, запрошення, грамоти, подяки, атрибути для 
свят, вітальні адреси тощо). 

До святкування 50-річчя від дня організації на базі Сталінського пед-
інституту Донецького державного (з 2000 р. – національного) університету 
дизайнером Відділу корпоративних комунікацій було розроблено комплекс 
поліграфічної та сувенірної продукції (декорації для сцени для актової 
зали, presswall, банери-павуки, календарі, комплект сувенірної продукції з 
символікою ДонНУ – теки, ручки, блокноти, сувенірні пакети). 

У 2015 році відділом було розроблено та реалізовано макет дипломів 
про базову та повну вищу освіту для випускників ДонНУ. 
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6.2. Діяльність Прес-центру в інформаційному просторі 

Протягом 2015 року Прес-центр Донецького національного універси-
тету значно збільшив інформаційну активність та представленість ДонНУ 
в регіональному і національному інформаційному просторах. 

Якщо восени 2014 року ДонНУ боровся за те, щоб вирівняти баланс 
між «ДонНУ-Вінниця» та «ДонНУ-ДНР» в інформаційному просторі, то на 
початку року він (інформаційний простір) вже наповнюється власними 
смислами та інформацією. Це надало можливість більш повно та об’єктив-
но висвітлювати поточну діяльність і перспективні напрямки діяльності 
вишу, привертати увагу до проблем університету, налагоджувати пряму 
комунікацію з цільовими аудиторіями (студенти, абітурієнти, представники 
академічного середовища, органів влади, донорських структур, місцевої 
громади тощо). 

Сформований неформальний пул спікерів (члени адміністрації та пред-
ставники факультетів – викладачі і студенти), які оперативно і послідовно 
доносять до ЗМК позицію ДонНУ з певних питань, поширюють інформа-
цію про позитивні здобутки вишу, іміджеві заходи та міжнародні зв’язки. 

Відновлено системний моніторинг інформаційної присутності ДонНУ 
у ЗМК із щотижневим дайджестом для ректора та щомісячними моніто-
ринговими звітами, які використовуються для корекції тактичних інформа-
ційних заходів. 

Створено базу даних електронних адрес ЗМІ (регіональних та всеукра-
їнських), на які регулярно розсилаються прес-анонси заходів, що відбува-
ються у ДонНУ, а також прес-релізи після того, як події відбулися (з метою 
надання ЗМІ готового оригінального контенту для передруку). Спільно з 
Вінницьким прес-клубом відбувається інформування представників ЗМІ 
м. Вінниці та Вінницької області. Через Прес-клуб йде залучення журналі-
стів до заходів, які проводяться у ДонНУ. 

Регулярно оновлюється контент офіційних сторінок соціальних мереж 
ДонНУ: Facebook, Vkontakte, Google+, Twitter, а також каналу університету 
в Youtube. 

Системно відстежуються факти професійних успіхів та підвищення 
кваліфікації викладачів – захисти дисертацій, членство у редакційних ра-
дах провідних видань України та світу, виступи на міжнародних симпозі-
умах, участь у міжнародних проектах. Інформація знаходить відображення 
на офіційних інформаційних ресурсах ДонНУ, а також у ЗМІ. 
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6.2.1. Взаємодія із засобами масової інформації 

З січня по листопад 2015 року в національних та регіональних ЗМІ 
вийшло майже 1 000 матеріалів, серед яких 685 матеріалів, які позитивно 
висвітлювали нашу діяльність у Вінниці, 215 – нейтрально, 68 – негативно. 
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6.2.2. Інформаційно-комунікаційна діяльність 
у соціальних мережах 

Значно активізувалась інформаційно-комунікаційна діяльність у соці-
альних мережах. З січня 2015 року по листопад 2015 охоплення аудиторії 
на соціальних сторінках ДонНУ склало майже 600 тис. (реальна цифра – 
595 485) зареєстрованих користувачів у Facebook, Google+, ВКонтакте 
(Facebook – 365 562, Google+ – 3 125, ВКонтакте – 226 798). Слід зазначити, 
що велика кількість інформації, розміщеної на наших сторінках у соціаль-
них мережах, використовується ЗМІ для підготовки власних матеріалів, 
зокрема це фото та відео. 

Серед найактивніших дописувачів у соціальних мережах можна від-
значити юридичний, економічний та історичний факультети. Причому саме 
ці факультети зосереджені на виробленні власного контенту, який викори-
стовує Прес-центр для поширення інформації про діяльність структурних 
підрозділів університету. 

6.2.3. Сайт Донецького національного університету 

За період з 1 січня по 1 листопада 2015 р. офіційний сайт ДонНУ 
(www.donnu.edu.ua) відвідало 177 160 осіб 398 632 разів, було переглянуто 
1 251 295 сторінок. Пік відвідування природно припадає на період Вступ-
ної кампанії. 
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Сайт дистанційного навчання http://do.donnu.edu.ua/ – 11 224 відвіду-
вачі, 45 886 сеансів, 110 798 сторінок. 

Сайти факультетів за згаданий період відвідали: 
– Біологічний – 3 261 відвідувач, 4 605 сеансів, 19 135 сторінок.
– Хімічний – 2 537 відвідувачів, 3 511 сеансів, 15 622 сторінок.
– Економічний – 11 828 відвідувачів, 18 964 сеанси, 82 907 сторінок.
– ФІМ – 5 964 відвідувача, 8 733 сеанси, 40 261 сторінок.
– Історичний – 6 570 відвідувачів, 10 394 сеанси, 50 252 сторінок.
– Юридичний факультет – 9 823 відвідувача, 17 552 сеанси, 58 175

сторінок. 
– Факультет математики та інформаційних технологій – 76 883 відві-

дувача, 174 926 сеансів, 460 210 сторінок. 
– Філологічний факультет – 8 580 відвідувачів, 12 491 сеанс, 42 395

сторінок. 
– Фізико-технічний факультет – 3 864 відвідувача, 5 457 сеансів,

22 818 сторінок. 

У рамках проекту «Європейський розвиток Донецького національного 
університету в м. Вінниця», підтриманого МФ «Відродження», на базі 
Прес-центру було створено продакшн-студію та медіалабораторію. Було 
закуплено студійне обладнання та меблі, створено умови для вироблення 
та підвищення якості і кількості контенту власного виробництва. Крім того, 
на базі продакшн-студії та медіалабораторії проходять теоретичні та прак-
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тичні заняття студентів напрямів підготовки та спеціалізацій «Журналі-
стика», «Політологія», «Політична журналістика», «Маркетинг». 

Серед загроз, які можна виділити в інформаційному просторі, варто 
зазначити брудні кампанії проти ДонНУ у місцевих та національних ЗМІ, а 
також у соціальних мережах. Протягом цього року мали місце декілька 
інформаційних атак, які з мінімальним втратами було відбито. Враховуючи 
статистичні дані, кількість позитивних матеріалів у ЗМІ транслюється в 
досить потужні позиції, які мають забезпечити певну «безпекову подушку» 
на майбутнє, але на досягнутому зупинятись ми не збираємось і готуємось 
до виходу на нові інформаційні обрії. 

6.3. Перспективні завдання 

Основними завданнями щодо підвищення ефективності інформаційно-
комунікаційної діяльності ДонНУ у 2016 році є: 

– сформувати єдину концепцію інформаційної та іміджевої політики
ДонНУ в рамках затвердженої Стратегії розвитку Донецького національ-
ного університету до 2020 року. Переосмислити або заново створити так-
тичні кроки відтворення загальноуніверситетського духу, зовнішніх взаємо-
дій із пресою та громадськістю, ґрунтуючись на принципах відкритості, 
взаємної поваги та корпоративної єдності; 

– на основі запропонованого офіційного Стилю, Місії та Цінностей
ДонНУ сформувати цільову програму вдосконалення корпоративної куль-
тури  університету і відповідний індикативний план корпоративних заходів 
ДонНУ; 

– вдосконалити інформаційно-комунікаційну складову діяльності
ДонНУ через вироблення та реалізацію спільних інформаційних проектів 
структурних підрозділів, які безпосередньо стосуються інформаційно-
комунікативної діяльності (Відділ маркетингу освітніх послуг, Прес-центр 
та Відділ корпоративних комунікацій) з метою підвищення рівня обізнано-
сті про діяльність та освітньо-наукові продукти ДонНУ; 

– підвищити кількість та якість власного контенту з використанням
потужностей продакшн-студії задля поширення оперативної та повної ін-
формації про діяльність університету як у внутрішньому інформаційному 
середовищі, так і в зовнішньому, а також вироблення навчального аудіо- та 
відеоконтенту для курсів дистанційного навчання. 
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РОЗДІЛ VII. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1. Виховна, культурно-масова та спортивна робота 

Донецький національний університет приділяє особливу увагу особи-
стісному розвитку студентів, виховуючи їх як амбіційних, зрілих та відпо-
відальних молодих людей. 

Виховна робота в університеті здійснюється за багатьма напрямами: 
національно-патріотичним, інтелектуально-духовним, громадянсько-пра-
вовим, моральним, екологічним, естетичним тощо. 

Реалізація цих напрямів в університеті відбувається у різноманітних 
формах, серед яких: зустрічі, збори, культурно-масові заходи, лекції, круг-
лі столи, кураторські години тощо. 

З метою національно-патріотичного виховання проводились зустрічі, 
круглі столи, лекції, конференції з науковцями, громадськими діячами, ві-
домими письменниками та журналістами (Дмитро Стус, Сергій Жадан, 
Анастасія Дмитрук, Ірина Геращенко тощо). Організовувались та проводи-
лись заходи, присвячені Дню визволення м. Вінниця від німецько-фашист-
ських загарбників, 70-річному ювілею до Дня Перемоги у Другій світовій 
війні, Дню пам’яті Небесної сотні, Дню Гідності та Свободи, Дню пам’яті 
жертв Голодомору. Студенти університету брали активну участь у військово-
патріотичному таборі, який проходив в рамках Студентської Ліги міста 
Вінниця 2015, де вибороли друге місце. 

Багато уваги приділяється розвитку Клубу інтелектуальних ігор 
ДонНУ. 

Протягом 2015 р. команди брали участь у внутрішньоуніверситет-
ських, міських та обласних турнірах. У жовтні 2015 р. посіли ІІ місце у від-
критому кубку міста з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» 

У 2015 році студенти ДонНУ брали активну участь у місцевих, обла-
сних та всеукраїнських заходах. Багато перемог вони здобули у студент-
ських дебатних турнірах, а саме: 

– І місце в ІІ обласному студентському дебатному турнірі;
– І місце у міжобласному молодіжному дебатному турнірі;
– І місце у молодіжному регіональному дебатному турнірі;
– І місце у дебатному турнірі студентської ліги;
– І та ІІІ місце у всеукраїнському молодіжному дебатному турнірі.
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28 березня у рамках благодійного проекту студентами ДонНУ було 
проведено висадження квітів. Під керівництвом Відділу з виховної та со-
ціальної роботи студенти брали участь у загальноміському суботнику. 

При Головному Управлінні Юстиції Вінницької області створено Раду 
молодих юристів, в якій студенти ДонНУ беруть активну участь. 

Продовжує роботу студентський осередок Асоціації правників Укра-
їни. У жовтні юридичний факультет ДонНУ спільно з Прозорим офісом 
Вінницької міської ради розпочав діяльність Юридичної клініки з надання 
безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. 
Вінницький обласний адміністративний апеляційний суд уклав договір про 
співпрацю з юридичним факультетом університету про створення на базі 
суду юридичної клініки для громадян, які звертаються за консультаціями 
та роз’ясненнями судових рішень. 

Під час Дня права були проведені інтерактивні лекції з правових пи-
тань у загальноосвітніх школах та коледжах м. Вінниця. У ВВСР створено 
та забезпечено діяльність постійного консультативного юридичного пункту з 
надання правової допомоги студентам, викладачам, зокрема учасникам АТО. 

Планування та координація роботи кураторів усіх факультетів на за-
гальноуніверситетському рівні здійснюється проректором з науково-педа-
гогічної, виховної та соціальної роботи, деталізується відділом з соціальної 
та виховної роботи. 

Інститут кураторства в університеті є невід’ємним елементом у систе-
мі організації навчальної та виховної роботи, що реалізується в межах пла-
ну виховної роботи зі студентами. Співробітниками відділу розробляється 
методичний посібник з рекомендаціями щодо вдосконалення роботи кура-
торів та старост академічних груп. На початку навчального року кожної 
осені проводяться обов’язкові тренінги для старост академічних груп з ме-
тою покращення якості виховної роботи на рівні «староста – академічна» 
група. 

У ДонНУ працює Студентський клуб – молодіжний центр, культурно-
дозвільний комплекс, діяльність якого спрямована на організацію дозвілля 
студентів та створення, розповсюдження, популяризацію світових та націо-
нальних культурних надбань серед молоді. 

Головними напрямками роботи Студентського Клубу є збереження і 
розвиток української культури, забезпечення культурно-дозвільних потреб 
студентів. 

Метою створення Студентського Клубу є реалізація культурно-вихов-
них заходів, спрямованих на духовне збагачення та відпочинок студентів, 
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виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної на-
ціонально свідомої, патріотичної, високоморальної та відповідальної осо-
бистості. 

З переїздом у жовтні Донецького національного університету до м. Ві-
нниця почалось також відродження культурно-мистецького життя студен-
тів. Структура Студентського клубу почала формуватися з грудня 2014 р. 

На сьогодні сформовані гуртки за такими напрямками діяльності: 
– хореографічна студія;
– вокально-інструментальна студія;
– театральна студія;
– студія оригінального жанру.
Розроблено і затверджено положення про Студентський клуб ДонНУ, 

посадові інструкції працівників, документацію Студентського клубу. На 
сьогодні у клубі є персонал з досвідом роботи: директор, керівник хорео-
графічного гуртка, провідний спеціаліст, художній керівник. 

Одним із заходів забезпечення ефективної роботи Студентського клу-
бу є участь у заходах, що проходять у місті Вінниця за сприяння обласної 
державної адміністрації, обласної ради, міської ради та громадських ор-
ганізацій. Вагому роль у сприянні культурному розвитку студентів відігра-
ють проведення загальноуніверситетських заходів. 

З метою вдосконалення роботи Студентського клубу організовано 
співпрацю з ВНЗ та культурно-мистецькими закладами (музичнї школи, 
школи мистецтв, філармонія, театри м. Вінниця). 

На сьогодні з культурно-мистецькими закладами м. Вінниця укладені 
договори про співпрацю, а саме: 

– Вінницьким краєзнавчим музеєм.
– Вінницьким художнім музеєм.
– Музично-драматичним театром ім. М. К. Садовського.
– Вінницькою школою мистецтв «Вишенька».
– Вінницьким училищем культури та мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.
– Вінницькою обласною філармонією «Плеяда».
– Центральним будинком офіцерів Збройних Сил України.
Проводяться спільні заходи зі Спілкою письменників Вінницької об-

ласті, обласною бібліотекою ім. К. А. Тімірязєва, міським палацом мис-
тецтв дітей та юнацтва «Зоря» та громадськими організаціями області. 

Така співпраця сприяє популяризації української культури та патріо-
тичному вихованню. 
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За рік діяльності Студентський клуб організував та провів понад п’ят-
десят заходів університетського, міського, обласного та всеукраїнського 
рівнів. Налагоджена співпраця з багатьма громадськими, волонтерськими 
організаціями Вінниччини. Студенти показали свої таланти на міжвузів-
ських заходах, таких як «Студентська ліга», «Золотий голос молоді». Взяли 
участь у міських флешмобах до Дня Перемоги «Ніколи знову», до дня 
студента «Танцюють всі». Також студенти Донецького національного уні-
верситету стали найактивнішими учасниками міжвузівського маршу на 
честь Героїв Небесної Сотні та обласному мегамаршу у вишиванках до 
Дня Героїв України. 

Протягом року студентський клуб тісно співпрацює із музично-драма-
тичним театром ім. М. К. Садовського, Вінницькою обласною філармо-
нією, відвідуючи концерти професійних виконавців та артистів. Також 
проводить зустрічі, заходи у науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязева. 

Спільно із Вінницькою школою мистецтв «Вишенька» в університеті 
проведений звітний концерт професійних музикантів.  

Студентський клуб організував та провів День Захисника України, 
Мегамарш у вишиванках до дня Героїв на обласному рівні. Студенти уні-
верситету стали ведучими заходу та показали найкращі номери, які відпо-
відали тематиці заходів.  

Студентський клуб підготував студентку-бандуристку, яка отримала 
гран-прі на Всеукраїнському молодіжному фестивалі «Сурми Звитяги» 
і гідно представила університет у Львові. 

Керівництво студентського клубу налагоджує міжнародні зв’язки. 
Влітку було організовано та проведено Міжнародний етнофестиваль «Жи-
вий Вогонь», де були запрошені гості із Білорусі, Італії, Польщі. Також го-
тує студентів до міжнародного конкурсу талантів до Словаччини. 

Студентський клуб запрошує та організовує зустрічі та концерти із ві-
домими артистами України, такими гуртами, як «ТаРута», «Тінь Сонця», 
«Друже Музико», «Сестри Тельнюк», «Кому Вниз», «ТІК», «Мед хедс», 
«Атмасфера» та багато інших. 

Студентський клуб сприяє проведенню університетських заходів, ті-
сно співпрацюючи з факультетами. Також співпрацює з іншими універси-
тетами м. Вінниця: медичним, політехнічним, педагогічним. 

Студентський клуб разом зі студентами проводить активну волонтер-
ську діяльність, залучає студентів до різноманітних народних майстер-кла-
сів: писанкарство, лозоплетіння, вишивання, соломоплетіння тощо. 
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Студенти ДонНУ брали активну участь у спортивному житті міста: 
загальноміська легкоатлетична естафета, присвячена 70-ій річниці Пере-
моги над нацизмом у Європі, благодійна акція «Пробіг з вірою у серці» до 
Дня фізичної культури та спорту. 8 травня 2015 р. ДонНУ став організато-
ром міні-футбольного турніру «Кубок Єдності», в якому брали участь сту-
денти з різних міст України, а наприкінці місяця університет допоміг в ор-
ганізації та взяв участь у спортивному марафоні «Вінниця біжить». Однією 
з найяскравіших подій стала перемога студентів ДонНУ у міжвузівському 
фестивалі «Студентська ліга 2015», яка проходила протягом чотирьох мі-
сяців і в якій відділ брав найактивнішу участь. В рамках «Студентської 
ліги 2015» наші команди перемогли у змаганнях з футболу, боулінгу, по-
сіли призові місця зі спортивного присідання, віджимання та пейнтболу. 

Студенти ДонНУ взяли участь у наступних змаганнях: 
– відкритому Чемпіонаті м. Вінниця з волейболу серед чоловіків;
– Кубку Вінниці з підтягувань серед студентів ВНЗ;
– Обласних змаганнях з легкої атлетики серед ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акре-

дитації; 
– Чемпіонаті Вінницької області з шахів серед студентів ВНЗ;
– Чемпіонаті Вінницької області з бадмінтону серед студентів ВНЗ;
– Чемпіонаті м. Вінниці з міні-футболу.

7.2. Соціальна робота зі студентами 

Під особливою увагою ВВСР перебувають студенти-пільговики усіх 
категорій. З ними за звітний період проведені заходи організаційно-право-
вого, розважального, інформаційного змісту, зокрема, студентів повідомили 
про можливості та порядок працевлаштування. 

Продовжується робота з оформлення соціальних паспортів факульте-
тів щодо студентів-пільговиків. Інформація, надана факультетами до соці-
ального паспорта, дає аналітичний матеріал для вивчення та вирішення 
нагальних проблемних питань. Також для студентів-сиріт університетом 
були оформлені Єдині квитки. 

З серпня 2015 р. Відділу щодо сприяння працевлаштуванню студентів 
та випускників були передані повноваження щодо поселення студентів у 
гуртожитки. 

Для поселення студентів Вінницькою обласною державною адміні-
страцією та Міською радою за сприяння Обласного департаменту освіти та 
науки було надано 1 213 місць у гуртожитках інших навчальних закладів 
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міста та області. Також було організовано поселення студентів у готель 
«Південний Буг» та «Готель Профспілковий» за зниженими цінами прожи-
вання. 

За період з початку листопада 2014 р. до кінця листопада 2015 р. в 24-х 
гуртожитках вінницьких навчальних закладів та в 2-х приватних гурто-
житках м. Вінниці на постійне проживання було заселено 544 особи. Від-
ділом було створено базу студентів ДонНУ, які проживають у гуртожитках 
вінницьких навчальних закладів, де обрані старости та їхні заступники з 
числа студентів ДонНУ у кожному гуртожитку. 

Відділом щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників 
було проведено роботу, результатом якої стало укладання близько 50-ти до-
говорів про співробітництво, зокрема з ГУ Державної казначейської слу-
жби України у Вінницькій області, відділенням нотаріальної палати Укра-
їни у Вінницькій області, Державним архівом Вінницької області, ТОВ 
ТРК «Еверест», Подільським центром прав людини, Вінницькою філією 
ПАТ КБ «Приватбанк». 

Відділом спільно з Лівобережним міжрайонним центром зайнятості 
м. Вінниці та Ленінським районним центром зайнятості м. Вінниці прово-
дяться: 

– моніторинг потреб ринку праці в робочих місцях з подальшим інфор-
муванням факультетів і студентів випускних курсів про наявні вакансії; 

– цикл семінарів, пов’язаних з питаннями працевлаштування.
Відповідно до покладених на Відділ завдань продовжується поповнення 

бази потенційних роботодавців м. Вінниці, Вінницької області та України, 
з якими університет налагоджує співпрацю, у тому числі з питань проход-
ження практики, стажування, працевлаштування студентів та випускників. 

Здійснюється постійне інформування студентів про наявність вакан-
сій, проведення відповідних заходів та зустрічей за допомогою Прес-
центру ДонНУ та інших соціальних мереж. 

Завдяки участі в міжнародному проекті IMPRESS «Підвищення ефек-
тивності студентських служб» вивчається та впроваджується провідний 
досвід з питань працевлаштування студентів та випускників вищих навчаль-
них закладів України та Європи. 

7.3. Студентське самоврядування 

У вересні 2015 р. було обрано виборний орган самоврядування – сту-
дентську раду ДонНУ та ради факультетів.  
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Лідери студентських організацій входять до складу ректорату та Вче-
ної ради. У діяльності студентського самоврядування використовуються 
такі форми роботи, як інтерактивні заняття, круглі столи, ділові ігри за різ-
ними напрямами роботи студентського самоврядування (інформаційний, 
спортивний, науковий, суспільно-правовий та інноваційний), тренінги з 
розвитку особистісних якостей і навичок роботи в команді, зустрічі з екс-
пертами в галузі студентського самоврядування і молодіжної політики. 

Ректорат університету приділяє значну увагу взаємодії зі студент-
ськими виборними органами. За звітний період розширилась участь сту-
дентського самоврядування в управлінні університетом у всіх сферах жит-
тя: проводились зустрічі зі студентським активом як університетського, 
так і факультетського рівнів. Варто зазначити, що з усіх принципових пи-
тань існує повне взаєморозуміння зі студентством університету. Дуже важ-
ливо, що завдяки зусиллям деканатів такі ж конструктивні ділові стосунки 
склались між студентством та адміністрацією факультетів.  

У вересні 2015 р. Вчена рада Донецького національного університету 
ухвалила виділити студентському самоврядуванню кошти в розмірі до 
1 відсотка від власних надходжень, отриманих Донецьким національним 
університетом від основної діяльності, тим самим забезпечивши студент-
ське самоврядування необхідними фінансовими ресурсами. 

Студенти університет виявили свою активність у житті міста Вінниця, 
про що свідчить їхнє обрання до Студентського парламенту Вінниччини та 
Міської молодіжної ради, де вони мають можливість брати активну участь 
у студентському самоврядуванні міста. 

Університет з 2012 р. є учасником проекту IMPRESS. Представники 
новообраного студентського органу продовжили реалізацію програми що-
до створення та діяльності студентських служб. У рамках проекту однією 
із цілей є створення Центру студентських послуг, завданнями якого є 
функціонування мобільних груп задля проведення профорієнтаційної ро-
боти в університеті, інтеграції студента в університетське середовище та 
його підтримки впродовж навчання. 

Представники студентського самоврядування протягом року брали 
активну участь у науково-практичних конференціях та круглих столах, які 
ініціювалися Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 
Міністерством освіти і науки України, обласною державною адміністра-
цією та органами місцевого самоврядування. На цих заходах розглядалися 
питання, які стосуються проблем ВНЗ, евакуйованих з тимчасово окупова-
них територій Донецької та Луганської областей, максимального викорис-
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тання творчого та інтелектуального потенціалу студентства на шляху його 
соціального становлення; самоактуалізації зусиль студентської особистості 
щодо формування якостей соціального спрямування; формування навичок 
самоорганізації та самоуправління студентів в умовах їхнього соціального 
буття. 

7.4. Перспективні завдання 

Виховна та соціальна робота в університеті потребує постійного вдос-
коналення й оновлення методичної бази, впровадження новітніх інтерак-
тивних методів у виховний процес та розширення комунікативного прос-
тору. 

Основні завдання, пов’язані з удосконаленням виховного процесу: 
– розробка шкали оцінювання якості роботи куратора академічної

студентської групи; 
– створення методичних посібників із виховної та соціальної роботи

зі студентами відповідно до сучасних освітніх стандартів; 
– створення нових творчих колективів для реалізації здібностей сту-

дентів (позааудиторна робота); 
– організація і проведення круглих столів, лекцій, зустрічей із визнач-

ними людьми країни і вченими; 
– впровадження програми «Університет дружний до сім’ї»;
– організація та відкриття «Школи студентського лідера».
На 2015–2016 н. р. Відділ щодо сприяння працевлаштуванню студен-

тів та випускників має низку завдань: 
− поповнення бази та налагодження ділових стосунків із потенційни-

ми роботодавцями з числа підприємств, установ та організацій м. Вінниці, 
Вінницької області, України; 

− проведення ярмарків вакансій, зустрічей з роботодавцями та спеці-
алістами з державних служб зайнятості, круглих столів (семінарів) для сту-
дентів ДонНУ з питань першого робочого місця, підготовки резюме та ус-
пішного проведення співбесіди; 

− проведення роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників 
факультетів щодо нормативно-правових актів з питань державного регу-
лювання зайнятості та трудових відносин, зустрічей; 

− проведення анкетування студентів випускних для створення бази 
даних випускників з метою сприяння їхньому подальшому працевлашту-
ванню. 
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Завданнями Студентського клубу є: 
− розвиток культурно-мистецького напрямку через студії: вокальна, 

інструментальна, театральна, спортивна та інші; 
− виявлення творчих здібностей у студентів та залучення їх до гуртків 

клубу; 
− участь в університетських, міських, обласних, всеукраїнських, між-

народних фестивалях та конкурсах; 
− залучення до волонтерської діяльності студентів у різних напрям-

ках: допомога бійцям АТО, пораненим військовим у шпиталі, опіка і тур-
бота про дітей-сиріт, тимчасово переміщених осіб із зони АТО та тимчасово 
окупованих територій тощо; 

− проведення майстер-класів з народних ремесел та промислів; 
− організація і проведення екскурсій по Україні. 
Завдання щодо розвитку студентського самоврядування: 
− продовження сприяння органам студентського самоврядування з 

організаційних та фінансових питань; 
− створення на офіційному веб-сайті університету окремого простору 

для органів студентського самоврядування; 
− створення сучасного Центру студентських послуг, враховуючи прак-

тики провідних університетів світу для більш тісної співпраці університету 
з органами студентського самоврядування. 
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РОЗДІЛ VIІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

8.1. Матеріально-технічне забезпечення 

Матеріально-технічна база є фундаментом та невід’ємною складовою 
функціонування університету. 

Для забезпечення навчального процесу Донецький національний уні-
верситет орендує у м. Вінниця три будівлі, у кожному навчальному корпусі 
знаходиться по три факультети (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Структура навчальних корпусів 

Навчальний 
корпус Адреса 

Загальна 
площа 

(орендована) 
кв. м 

Факультети 

Навчальний 
корпус № 1 

вул. 600-річчя, 21 
«Кристал» 

10 100,83 

1. Математики та інформаційних
технологій

2. Фізико-технічний
3. Хімічний факультет

Навчальний 
корпус № 2 

вул. Фрунзе, 4 5 593,36 
1. Економічний
2. Філологічний
3. Біологічний

Навчальний 
корпус № 3 

вул. Київська, 14 3 989,35 
1. Юридичний
2. Історичний
3. Іноземних мов

Загальна площа 19 683,54 9 факультетів 

У навчальному корпусі № 1 розташована адміністрація, апарат управ-
ління, підрозділи забезпечення, адміністративно-господарські служби та 
інші структурні підрозділи, які забезпечують роботу університету. 

За 10 місяців 2015 р. Донецький національний університет за оренду 
трьох будівель сплатив 5 380 150 грн, за комунальні послуги – 1 572 810 
грн, у т. ч.: 

– електрична енергія – 568 472 грн;
– теплова енергія – 901 387 грн;
– водопостачання та водовідведення – 45 925 грн;
– обслуговування ліфтів – 49 315 грн;
– вивіз ТБО – 7 710 грн.
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На кінець року в навчальних корпусах функціонує: 
– 76 навчальних аудиторій, 2 навчально-наукові лабораторії, 1 навчаль-

на лабораторія; 
– 4 комп’ютерні класи на 60 робочих місць;
– лінгафонний кабінет на 16 місць;
– бібліотека з двома читальними залами;
– електронна бібліотека;
– спортивна зала.
Читальні зали та електронна бібліотека використовуються як навчаль-

ні аудиторії. 
Підрозділи адміністративної і господарської роботи спрямовують свої 

зусилля на створення належних умов для навчального процесу і розвитку 
науково-дослідницької бази в університеті. 

За фінансової підтримки Міжнародного фону «Відродження» та за 
сприяння Інституту соціальних досліджень та політичного аналізу в уні-
верситеті для проведення практичних занять та наукових досліджень об-
ладнані навчально-наукові лабораторії на фізико-технічному та хімічному 
факультетах. 

Для облаштування навчальної лабораторії біологічного факультету 
витрачено 173,5 тис. грн власних коштів, на які придбано скелет, спектро-
метри (2 од.), мікроскопи (2 од.), термостат, стерилізатор, центрифуги (2 од.), 
насос вакуумний та тонометр. 

За власні кошти для забезпечення навчального процесу придбано 
2 000 комплектів парт зі стільцями, дошки під крейду та маркер – 70 од.; 
для облаштування робочих місць працівників і створення належних умов 
праці було придбано меблі (столи – 300 од., стільці – 760 од., шафи для 
документів – 150 од., шафи для одягу – 150 од.), комп’ютерну техніку та 
оргтехніку (ноутбуки – 50 од., БФП – 150 од., монітори – 35 од., клавіатури 
з мишами – 35 од., телефони – 6 од.). 

Однією з ключових проблем залишається відсутність власних гурто-
житків для студентів. 

Сьогодні є домовленість про розселення студентів ДонНУ у гуртожит-
ки навчальних закладів Вінниці. Для облаштування наданих кімнат у гурто-
житках для студентів за власні кошти університету придбано 200 ліжок та 
200 комплектів білизни (матраци, подушки, ковдри, постільна білизна). 

Університет забезпечив своєчасний початок нового навчального року: 
підготовлено до експлуатації навчальні аудиторії; на першому поверсі на-
вчального корпусу № 1 відремонтовано теплову мережу. Вартість робіт 
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склала – 26 тис. грн. Своєчасно розпочато опалювальний сезон. До початку 
опалювального сезону 2015–2016 року в навчальному корпусі № 1 вста-
новлено лічильник теплової енергії, що у подальшому дозволить регулю-
вати температурний режим у корпусі та економити кошти на оплату кому-
нальних послуг. На проведення ремонту теплової мережі та встановлення 
лічильника витрачено 62 тис. грн власних коштів університету. 

У великій залі навчального корпусу № 1 була організована робота 
Приймальної комісії. Для забезпечення одночасної роботи 60 комп’ютерів 
та іншої оргтехніки під час роботи Приймальної комісії, власними силами 
проведена додаткова електрична лінія (75 м), яка спроможна витримувати 
велике силове навантаження.  

Для забезпечення безперебійної роботи комп’ютерних класів, елект-
ронної бібліотеки, лінгафонного кабінету та серверної працівниками адмі-
ністративно-господарської частини було відновлено та прокладено лінії за-
гальною довжиною понад 1 000 м. 

На балансі університету знаходиться навчально-оздоровча база «Сокіл» 
(с. Дронівка, Артемівський р-н, Донецька обл.) та база відпочинку «Наука» 
на узбережжі Азовського моря (с. Мелекіне, Першотравневий р-н, Доне-
цької обл.). У зв’язку з проведенням АТО вищезазначені бази у 2015 році 
не приймали студентів і співробітників. 

Досягнута домовленість з Вінницькою міською радою щодо ремонту в 
навчальному корпусі по № 1 вул. 600-річчя, 21, за рахунок коштів, що 
надходять від оренди, а саме: 

– ремонт даху 7-поверхової будівлі;
– ремонт покрівлі їдальні;
– ремонт стелі актової зали;
– ремонт адміністративних приміщень їдальні;
– реконструкція проходу на 4-й поверх з 5-го поверху та на 3-й по-

верх з центральних сходів; 
– встановлення решіток на вікна 2-го та 3-го поверхів.

Протягом 2015 року за підтримки українських та міжнародних парт-
нерів Донецький національний університет поступово відновлює матері-
ально-технічну базу. У вигляді безоплатної допомоги було отримано нову 
комп’ютерну та оргтехніку, сучасне мережеве обладнання, програмне за-
безпечення, меблі, нове периферійне обладнання, запчастини, інструменти, 
електричне обладнання на загальну суму 6 млн 747 тис. 220 грн (Таблиця 2). 
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Таблиця 2 
Благодійні внески від організацій 

Організації Загальна сума 
безоплатної допомоги 

Примітка 

ГО «Інститут соціальних 
досліджень і політичного 
аналізу» від «Відродження» 

3 млн 872 тис. 320 грн 

Комп’ютерне та мережеве об-
ладнання, лабораторне облад-
нання, меблі, інструменти, 
запчастини та ін. 

Фонд Р. Ахметова 
«Розвиток України» 

1 млн 22 тис. грн Ноутбуки, проектори 

Виконком Вінницької 
міської ради 

10 тис. 300 грн 
Ноутбук, багатофункціональ-
ний пристрій 

Нотаріальна Палата 
України у Вінницькій обл. 

32 тис. грн Музичні інструменти 

ФОП Блажиєвського О. Л. 65 тис. 100 грн Ноутбук, планшети 
ПП «Вінсервіс» 11 тис. грн Багатофункціональні пристрої 
ГО «Совість Поділля» 34 тис. 500 грн Кондиціонери, велотренажер 

Аnalytik Jena AG ч/з 
благодійний фонд 
«Євразія» 

1 млн 550 тис. грн 

11 приладів для спектраль-
ного й елементного аналізу 
(спектрофотометри) для 
хімічного факультету 

Посольство США в Україні 150 тис. грн 
Вінчестери, пам’ять, 
клавіатури, миші, кабель 

Разом 6 млн 747 тис. 220 грн 

У рамках реалізації проекту № 49 581 «Європейський розвиток Доне-
цького національного університету у місті Вінниця» отримано за фінансо-
вої підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за сприяння Інституту 
соціальних досліджень та політичного аналізу: 

1. Лабораторне обладнання для фізичної лабораторії. Загалом одер-
жано 43 найменування лабораторного, демонстраційного та іншого облад-
нання на загальну суму – 269 790,00 грн. 

2. Обладнання та меблі для хімічної лабораторії:
– лабораторне обладнання (термостати, електроди, ваги аналітичні,

компресор, колбонагрівачі, аквадистилятор, піч муфельна, термометр ла-
бораторний та інше) – 16 найменувань на загальну суму 269 491,28 грн; 

– лабораторні меблі – на загальну суму 78 960 грн.
3. Комп’ютерну техніку, мережеве обладнання, оргтехніку, перифе-

рійне устаткування, інструменти, запчастини та інше на загальну суму – 
2 843 206,00 грн. 
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4. Програмне забезпечення для лінгафонного кабінету на загальну су-
му – 232 656,00 грн. 

5. Меблі для комп’ютерних класів на загальну суму – 144 029,00 грн.
6. Електротовари на загальну суму – 34 188,34 грн.

Залучення університетом цього обладнання та програмного забезпе-
чення дозволило у 2015 році створити: 

1) комп’ютерну лабораторію на 15 місць;
2) клас дистанційної освіти на 10 місць;
3) лінгафонний кабінет на 16 місць;
4) навчально-наукову лабораторію хімічного факультету;
5) навчально-наукову лабораторію фізико-технічного факультету;
6) сучасну Продакшн студію;
7) електронну бібліотеку.
Також планується відкрити ще 2 комп’ютерних класи. 
ПАТ «Фарлеп-Інвест», ТОВ «Соларикс Консалтинг ЛТД», ПУМБ, По-

сольство США в Україні, Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка, ТОВ «Сіклум», ФОП Ковальчук В. О. та інші подарували університету 
комп’ютерну та оргтехніку, яка вже була у використанні: монітори – 16 од., 
системні блоки – 40 од., ноутбуки – 10 од., БФП – 10 од., комп’ютерне, 
мережеве обладнання, а також запчастини. 

Завдяки цій техніці було забезпечено повноцінну роботу Приймальної 
комісії. Сьогодні ці комп’ютери та оргтехніка розподіляються між факуль-
тетами та підрозділами. 

Головним завданням адміністративно-господарської частини Доне-
цького національного університету є утримання матеріально-технічної бази 
в задовільному експлуатаційному стані та подальший її розвиток з метою 
створення якісних умов для забезпечення навчальної й наукової діяльності, 
а також створення належних соціально-побутових умов для студентів та 
співробітників університету. 

8.2. Розвиток ІТ-інфраструктури 

8.2.1. ІТ-обладнання 

Після вимушеного переміщення з окупованої території матеріальну 
частину IT-структури ДонНУ довелося створювати з нуля. 
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За період з початку 2015 року завдяки активному залученню спонсор-
ської допомоги, участі університету в ряді міжнародних проектів 
(«IMPRESS», «Відродження», «InterEuLawEast») та ефективної діяльності 
підрозділів ДонНУ, у першу чергу, НПОЦ, вдалося розробити і частково 
виконати цілий ряд проектів з інформаційно-технічного забезпечення ді-
яльності університету: 

1) За неповний 2015-й календарний рік було придбано та отримано
для потреб навчального процесу, апарату управління та підрозділів забез-
печення наступне обладнання: 

– ноутбуків та планшетів – 155;
– стаціонарних комп’ютерів – 106 (до кінця року очікується ще 36);
– серверів – 7;
– принтерів та багатофункціональних пристроїв – 50;
– проекторів – 20;
– мультимедійних екранів – 14;
– мультибордів – 3;
– інтерактивних дошок – 1;
– велику кількість пасивного та активного мережевого обладнання.
2) Забезпечено вільний доступ для користувачів ДонНУ до бездрото-

вої мережі інтернет Open Wi-Fi в навчальному корпусі «Кристал» та на 
Київській, 14; 

3) Виконано проект з обладнання локальної обчислювальної мережі в
головному навчальному корпусі «Кристал». Перший етап було виконано в 
максимально стислі строки, що дозволило вчасно розпочати та успішно 
провести Вступну кампанію 2015 р. Наразі локальна мережева інфраструк-
тура діє на 4 поверхах навчального корпусу «Кристал».  

Локальна мережа забезпечує більш якісний і надійний Інтернет-
зв’язок та доступ до корпоративних сервісів. 

4) Завдяки участі у проекті розвитку університету за фінансування фон-
ду «Відродження» виконано цілий ряд інноваційних ІТ-проектів: 

– обладнано сучасні комп’ютерні класи в ауд. 303 а (мобільна комп’ю-
терна лабораторія спільного користування для різних факультетів) та 304 
(комп’ютерна лабораторія для дистанційного навчання) з використанням 
технологій віртуалізації VDI; 

– успішно здійснено проект «Електронна бібліотека». Забезпечено
доступ в Інтернеті до повнотекстових баз EBSСO та електронної Бази на-
вчальної літератури; 

150



– обладнано якісний лінгафонний кабінет на факультеті іноземних
мов (навчальний корпус № 3 на вул. Київській, 14); 

– наразі закінчується підготовка до запуску 2-ої черги проекту «Мо-
більні комп’ютерні лабораторії» у 2-му та 3-му навчальних корпусах. Реа-
лізація проекту забезпечить розташовані в цих корпусах факультети ще 2-ма 
сучасними комп’ютерними класами; 

5) Завдяки спонсорській допомозі:
– обладнано комп’ютерні класи на ФМіІТ (1 клас), фізико-технічному

(3 класи), 1 клас спільного користування для фізико-технічного і хімічного 
факультетів; 

– забезпечено комп’ютерами функціонування 3-х спектрофотометрів
на хімічному факультеті. 

6) Працівниками НПОЦ проведено підготовку і розпочато роботу з об-
ладнання в навчальному корпусі № 2 на вул. Фрунзе, 4 бездротових мереж 
Wi-Fi для навчальних аудиторій та локальної мережі для забезпечення 
якісним інтернетом деканатів і кафедр біологічного, економічного та філо-
логічного факультетів. 

8.2.2. ІТ-технології 

Швидкому відновленню діяльності університету на новому місці ба-
гато в чому сприяло використання новітніх інноваційних технологій, зок-
рема, проект хмарних ресурсів. Саме хмарні технології дозволили зберегти 
основну частину інформаційної бази даних університету, в тому числі всю 
корпоративну електронну пошту, портали факультетів, фінансово-еконо-
мічну систему, базу «Персонал». Завдяки використанню хмарних ресурсів 
успішно відновлено функціонування фінансово-економічних служб та від-
ділу кадрів. 

Як показав отриманий у результаті досвід, в умовах гострої нестачі 
наземних комп’ютерних ресурсів, у тому числі серверної бази, відсутності 
локальної мережі перспективною є віртуалізація як у сфері управління уні-
верситетом, так і в навчальному процесі. 

Впровадження хмарних технологій, використання сервісів Microsoft 
Office 365 та Google Apps створило надійний та зручний засіб спілкування 
між викладачами та студентами, дозволило застосувати дистанційну плат-
форму для навчання студентів. Наразі в навчальному процесі у ДонНУ ак-
тивно застосовується система Moodle для створення інтерактивних навчаль-
них курсів, організації дистанційного навчання, тестування, проведення 
іспитів тощо. 
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Застосування технологій MS Office 365, зокрема рішення SharePoint та 
Google Sites, дозволило отримати сучасний, потужний і в той же час гнуч-
кий інструмент з публікації вмісту в інтернет для колективної розробки 
контенту сайтів – як офіційних, так і порталів факультетів та підрозділів. 

ДонНУ є одним з учасників міжнародної програми Mircosoft IT 
Academy та DreamSpark Premium. Вона націлена на пільгове забезпечення 
вишів науково-технічного спрямування по всьому світу програмними про-
дуктами компанії Microsoft, а також додатковими матеріалами і докумен-
тацією. Програма надає безкоштовний доступ студентам, аспірантам і ви-
кладачам ФМІТ, фізико-технічного, хімічного та економічного факультетів 
до ліцензійних версій програмного забезпечення Майкрософт для розробки 
та дизайну. 

8.3. Розвиток бібліотеки 

Важливою ланкою навчального та наукового процесу будь-якого ви-
щого навчального закладу є інформаційне забезпечення. Цю роль тради-
ційно виконує бібліотека. Наскільки її інформаційний простір відповідає 
запитам користувачів, настільки в певною мірою успішною стає навчальна 
та науково-дослідницька робота закладу. Саме від чіткої структури інфор-
маційного простору бібліотеки залежить створення необхідного для книго-
збірні набору інструментів, використання яких дозволить забезпечити ко-
жному студенту та науковцю оперативний доступ до матеріалів та докуме-
нтів бібліотечного фонду, а бібліотекарям – реалізувати нові форми роботи 
з користувачами. 

Бойові дії позбавили університет і сучасної бібліотеки, яка повністю 
забезпечувала потреби студентів та науковців інформацією та літературою. 
Отже, з перших днів перебування у м. Вінниця почалося формування біб-
ліотечного фонду. Бібліотеки вишів, благодійні фонди, небайдужі грома-
дяни та українська діаспора Канади, США почали надсилати літературу. 
Це допомогло сформувати базовий фонд навчальної та наукової літера-
тури. На сьогодні фонд бібліотеки налічує більше 8 000 видань. Поступово 
зростає фонд періодичних видань (назви журналів – 63, назви газет – 14, 
електронні видання – 5). Наразі відкрито три читальні зали за профілями 
факультетів. У головному навчальному корпусі діють відділи комплекту-
вання, каталогізації, автоматизації та книгосховища. 

Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити інформаційні потреби 
своїх користувачів, не може існувати без використання новітніх технологій 
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доступу до інформації, тому розпочато поетапну автоматизацію всіх тех-
нологічних процесів. Придбання завдяки фонду «Відродження» програм-
ного забезпечення «ІРБІС» дало можливість створення електронного ката-
логу, відображення його в Інтернеті. Вже внесено в електронний каталог 
більше 600 бібліографічних описів книг. Створено сайт бібліотеки. Роз-
роблено декілька віртуальних виставок літератури. Інформація про послу-
ги бібліотеки вчасно подається на сайт. До послуг користувачів на сайті 
бібліотеки є віртуальна довідка. У соцмережах також є інформація про біб-
ліотеку та її послуги. Бібліотека має доступ до повнотекстових баз даних 
«ЦУЛ», яка містить понад 700 назв підручників та світову повнотекстову 
базу даних EBSCO. Разом із традиційними бібліотечними послугами наша 
бібліотека має можливість надавати такі послуги, як відправлення або отри-
мання повідомлень електронною поштою, користування послугами Інтер-
нет, пошук інформації у всесвітній електронній мережі на замовлення, 
запис інформації на електронні носії, друк на принтері, комп’ютерний пере-
клад тексту, сканування, копіювання. 

Реалізація головної мети бібліотеки – створення єдиного інформацій-
ного середовища та інтеграція у світовий інформаційний простір. Забезпе-
чення бібліотеки сучасною комп’ютерною технікою дозволить: 

– розвивати автоматизоване обслуговування користувачів;
– активізувати створення та накопичення електронних ресурсів;
– розширити номенклатуру інформаційних послуг шляхом втілення в

систему обслуговування онлайн-технологій; 
– покращити якість бібліотечно-бібліографічного, довідкового обслу-

говування; 
– покращити якість освітньої та виховної роботи бібліотеки.

8.4. Перспективні завдання 

Інфраструктура Донецького національного університету з огляду на 
курс університету на європейські стандарти освітньої та наукової діяльно-
сті є надзвичайно важливим елементом і її розвиток є одним з першочерго-
вих завдань. 

Перспективні завдання розвитку інфраструктури мають розглядатися 
в таких аспектах: 

1. Матеріально-технічне забезпечення:
− закупівля меблів для облаштування навчальних аудиторій, лабора-

торій та робочих місць працівників; 
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− проведення поточних ремонтів у навчальних аудиторіях, лаборато-
ріях та кабінетах працівників; 

− пошук шляхів отримання безоплатної допомоги у вигляді техніки, 
обладнання для навчальних лабораторій тощо; 

− забезпечення схоронності майна; 
− пошук шляхів оптимізації витрат на енергоносії. 
2. Розвиток IT-інфраструктури:
− забезпечення комп’ютерною технікою та БФП деканатів, кафедр та 

інших підрозділів; 
− забезпечення достатньою кількістю комп’ютерів з доступом до Ін-

тернет читальних зал бібліотеки у 3-х навчальних корпусах; 
− забезпечення факультетів необхідною кількістю мультимедійної 

техніки; 
− завершення обладнання безпровідної та локальної мережі в 2-му на-

вчальному корпусі; 
− завершення створення локальної мережі в головному корпусі «Крис-

тал» для забезпечення всіх підрозділів якісним доступом до Інтернет та 
корпоративних ІТ-сервісів; 

− здійснення проектування та розробки обчислювальної мережі для 
забезпечення якісного інтернету в 3-му навчальному корпусі. 

3. Розвиток бібліотеки:
− впровадження електронної доставки документів у тісному контакті 

з бібліотеками України; 
− продовження формування фонду з традиційних друкованих та пері-

одичних видань, поповнення новими підручниками та науковими видан-
нями; 

− відновлення матеріально-технічного забезпечення; 
− підвищення кваліфікації працівників бібліотеки: курси, семінари, 

тренінги тощо. 
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РОЗДІЛ IX. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансова діяльність університету спрямована на реалізацію предмета 
діяльності та виконання бюджету затверджених асигнувань.  

Бюджет університету складається із загального і спеціального фондів. 
У 2015 році фінансування видатків університету здійснюється за двома 
програмами: 

− наукові дослідження (програма 22011040 «Дослідження, наукові і 
науково-технічні розробки…»); 

− підготовка кадрів (програма 2201160 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації»). 

Загальний бюджет університету за цими програмами в 2015 році ста-
новить 130 млн 096,0 тис. грн, з яких: 

– 82 млн 569,0 тис. грн, або 64 відсотки, − кошти загального фонду;
– 47 млн 527,0 тис. грн, або 36 відсотків, – кошти спеціального фонду.

Згідно з кошторисом на 2015 рік видатки бюджету університету скла-
даються з видатків за наступними статтями: 

1) заробітна плата 61 млн 978,0 тис. грн або 48,0 % від загальної суми
видатків; 

2) стипендіальний фонд – 25 млн 069,0 тис. грн або 19,0 % від загаль-
ної суми видатків. 
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3) нарахування на заробітну плату 22 млн 497,0 тис. грн або 17,0 % від
загальної суми видатків; 

4) товари, матеріали, послуги – 10 млн 694,0 тис. грн або 8,2 % від
загальної суми видатків. 

5) комунальні послуги – 3 млн 784,0 тис. грн або 2,9 % від загальної
суми видатків. 

У 2015 році на фінансування науково-дослідницької діяльності бюд-
жетом університету передбачено 3 млн 896,0 тис. грн, у т. ч. із загального 
фонду 3 млн 229,0 тис. грн; із спеціального фонду − 667,0 тис. грн. 
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На 1 листопада 2015 року фактичні витрати на науку складають 
2 млн 777,0 тис. грн (у тому числі з загального фонду − 2 млн 355,0 тис. грн; 
із спеціального фонду − 422 тис. грн). З них: 

− заробітна плата   1 млн. 946,0 тис. грн; 
− нарахування на заробітну плату        713,0 тис. грн; 
− товари і послуги            118,0 тис. грн. 

Надання освітніх послуг є основним видом діяльності ДонНУ, саме на 
них зупинимося більш детально. На виконання програми з підготовки спе-
ціалістів бюджетом університету на 2015 рік, в цілому, заплановано 
126 млн 200,0 тис. грн. У тому числі за кошти загального фонду (держбюд-
жету) − 79 млн 340 тис. грн. 

Станом на 1 листопада поточного року бюджетні асигнування (загаль-
ний фонд) отримані в повному обсязі в сумі 65 млн 879,0 тис. грн і вико-
ристані за наступними статтями: 

1. Заробітна плата 26 млн 058,0 тис. грн (40 % витрат) 
2. Стипендія та інші виплати студентам 20 млн 304,0 тис. грн (31 % витрат) 
3. Нарахування на оплату праці   9 млн 314,0 тис. грн (14 % витрат) 
4. Оренда навчальних корпусів   4 млн 158,0 тис. грн (6,3 % витрат) 
5. Комунальні платежі   1 млн 209,0 тис. грн (1,8 % витрат) 
6. Продукти харчування для дітей-сиріт              623,0 тис. грн (1 % витрат) 
7. Товари та матеріали              207,0 тис. грн (0,3 % витрат) 
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Що стосується спеціального фонду університету, то слід зазначити, 
що власні надходження університету як бюджетної установи отримуються 
додатково до коштів загального фонду бюджету. Саме власні надходження 
є найважливішим джерелом забезпечення діяльності університету, розвитку 
його матеріальної бази, стимулювання та матеріального заохочення викла-
дачів і співробітників. 

Власні надходження університету поділяються на такі групи: 
1) надходження від плати за послуги, що надаються згідно із законо-

давством. У тому числі: 
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх-

ньою основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) 
діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюд-
жетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім неру-
хомого майна). 

2) інші джерела власних надходжень. У тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки; кошти від підприємств, органі-

зацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільо-
вих заходів; кошти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюд-
жетних коштів, отриманих за надання платних послуг. 

За 10 місяців 2015 року університетом у межах благодійних внесків 
і дарунків отримано матеріалів, обладнання, бібліотечних фондів на суму 
6 млн 250,0 тис. грн. 

Що стосується першої і основної групи надходжень спеціального 
фонду, то слід зазначити наступне. Сума надходжень спецфонду ДонНУ за 
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2015 рік у порівнянні з попередніми роками суттєво зменшилась. На над-
ходження коштів від навчання значно вплинуло зменшення контингенту 
студентів. Станом на 01 січня 2014 року в Донецькому національному уні-
верситеті навчалось 13 903 студенти, у т. ч. за держзамовленням − 5 913 
осіб, за договором − 7 990 осіб. На 01 січня 2015 року (за даними з ЄДЕБО) 
кількість студентів складає 5 781 осіб, у т. ч. за держзамовленням – 3 630 
осіб, за договором − 2 151 осіб. На 1 листопада 2015 року кількість наших 
студентів складає 4 029 осіб, у тому числі за держзамовленням – 2 368; за 
договором – 1 661 студенти. Зменшення кількості студентів, які навчаються 
за договором, у порівнянні з початком поточного року складає 490 осіб, що 
не може не позначитися на фінансовому стані університету. 

Виходячи з фактичного контингенту станом на 01 січня 2015 року, 
Донецькому національному університету затверджено бюджет спеціаль-
ного фонду на 2015 рік за програмою 2201160 на загальну суму 46 млн 
860,0 тис. грн, з яких 25 млн 954,0 тис. грн, або 55,0 відсотків, спрямовува-
лось на оплату праці колективу університету. 
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На звітну дату отримано 17 млн 619 тис. грн або 37,5 % від планового 
показника. Причому надходження від додаткових освітніх послуг дорівню-
ють лише 592,0 тис. грн, у той час коли цей показник за 2013 рік складав 
4 млн. 887,0 тис. грн, а за 2014 рік 2 млн 621,0 тис. грн. Надходження від 
господарської діяльності відсутні. 
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У свою чергу, видатки поточного року майже на 6 млн грн переви-
щують надходження і складають 23 млн 652 тис. грн. У тому числі видатки 
на утримання працівників складають 19 млн 246,0 тис. грн або 81,4 % ви-
трат. З інших 4 млн 406 тис. грн витрат це витрати на: 
1. Оплата послуг 2 млн 011,0 тис. грн 
2. Товари та матеріали 1 млн 355,0 тис. грн 
3. Придбання обладнання           259,0 тис. грн 
4. Витрати на відрядження           137,0 тис. грн 
5. Комунальні платежі           127,0 тис. грн 

Таким чином, першочерговим завданням ДонНУ на 2016 рік є віднов-
лення втраченої навчальної бази та контингенту студентів, впровадження 
і розширення спектру й обсягів додаткових освітніх послуг, що дозволить 
університету і в подальшому виконувати своє основне завдання – підготов-
ку спеціалістів для народного господарства України та розвиток вітчизня-
ної і світової науки. 
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РОЗДІЛ X. СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА 
КАДРОВОГО СКЛАДУ

Метою функціонування системи вищої освіти в Україні є підготовка 
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 
інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення 
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Це 
зумовлює пильну увагу до кадрового складу Донецького національного 
університету. 

Дотримання вимог щодо підготовки висококваліфікованих фахівців та 
підвищення рейтингу університету серед вищих навчальних закладів як в 
Україні, так і на міжнародному рівні можливо лише при наявності науково-
педагогічних працівників високого класу. 

Саме тому основною стратегією керівництва Донецького національно-
го університету на сьогодні залишається збереження та відновлення кадро-
вого потенціалу професорсько-викладацького складу та складу наукових 
працівників, який відповідає вимогам, що висуваються перед університета-
ми зі статусом національних та вимогам міжнародних стандартів, а також 
спрямування діяльності університету на інтеграцію у світовий та європей-
ський освітній і науковий простір. 

Так, станом на 01.09.2014 р. у Донецькому національному університеті 
працювало 2 084 працівники, з яких професорсько-викладацький склад на-
лічував 673 особи (з них 601 − штатних працівників та 72 − зовнішні суміс-
ники), 77 наукових працівників. Загалом працювало 125 докторів наук, 
професорів і 432 кандидати наук, доценти (Таблиця). 

Станом на 01.09.2015 р. у Донецькому національному університеті 
працювало 818 працівників, з яких професорсько-викладацький склад налі-
чував 372 особи (з них 337 − штатних, 35 − зовнішніх сумісників), 31 нау-
ковий працівник. Загалом працювало 61 доктор наук, професор і 254 кан-
дидати наук, доценти (таблиця). 

Тенденція в бік зменшення кількості як професорсько-викладацького 
складу, так і кількості працівників у цілому викликана переміщенням уні-
верситету до м. Вінниця де він продовжує свою освітню діяльність, що 
призвело до зазначених змін у кадровому складі університету.  
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Таблиця 
Кадровий склад університету 

Науково-педагогічні працівники 
та працівники  на 01.09.2014 на 01.09.2015 на 01.11.2015 

Усього 2084 818 888 
Професорсько-викладацький 
склад, з них: 

673 372 420 

штатні 601 337 346 
зовнішні сумісники 72 35 74 
Доктори наук, професори 125 61 68 
Кандидати наук, доценти 432 254 283 
Наукові працівники 77 31 31 
Навчально-допоміжний персонал 411 165 180 
Адміністративно-управлінський 
персонал 

315 156 157 

Господарський, обслуговуючий 
персонал та інші 608 94 100 

Внутрішні сумісники, з них: 340 39 53 
Професорсько-викладацький склад 181 17 32 

У таблиці наведені дані про кадровий склад університету станом на 
01.11.2015. Станом на 01.11.2015 у Донецькому національному універси-
теті працює 888 працівників, з яких професорсько-викладацький склад на-
лічує 420 осіб (з них 346 − штатних, 74 − зовнішні сумісники), 31 науковий 
працівник. Загалом працює 68 докторів наук, професорів і 283 кандидати 
наук, доценти (Таблиця). 

Одним зі шляхів подолання негативної динаміки в бік зменшення кіль-
кості кадрів, що відображено в наведеній вище таблиці, є омолодження 
кадрового складу університету. Слід зауважити, що професорсько-викла-
дацький склад поповнюється молодими фахівцями. Середній вік науково-
педагогічних працівників складає 41 рік, докторів наук, професорів – 58 
років, кандидатів наук, доцентів – 40 років. 

Покращити кількісний та якісний склад науково-педагогічних праців-
ників університету можливо у разі підготовки університетом власних кан-
дидатів та докторів наук. 

Важливою складовою підвищення професійного руху та кар’єрного 
зростання професорсько-викладацького складу Донецького національного 
університету може бути академічна мобільність як на території України, 
так і поза її межами. Це допоможе науково-педагогічним та науковим пра-
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цівникам університету здобути міжнародний досвід вищої освіти для подаль-
шого його впровадження в наукові та освітні процеси Донецького націо-
нального університету. 

Премії та відзнаки працівників ДонНУ 

У Донецькому національному університеті працює 9 науково-педаго-
гічних працівників, яким присвоєно академічні звання. 

Серед науково-педагогічних працівників університету 6 співробітни-
ків мають почесні звання України, 1 – почесне спортивне звання. 

У 2015 році за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підго-
товку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну ді-
яльність науково-педагогічних працівників університету було нагороджено 
відзнаками Міністерства освіти і науки України, а саме: 

Нагрудний знак «За наукові та освітні 
досягнення» 

1. Русаков Володимир Федорович
2. Бобкова Антоніна Григорівна

Нагрудний знак «Василь 
Сухомлинський» 

1. Лосєва Наталя Миколаївна

Нагрудний знак «Відмінник освіти» 1. Янкова Олена Степанівна 
2. Орєхова Тетяна Вікторівна

Грамота МОНУ 1. Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна
Подяка МОНУ 1. Нагорняк Тетяна Леонтіївна

2. Радіо Сергій Вікторович
3. Баєв Артем Вікторович
4. Завадський Віталій Миколайович
5. Оленяк Мар’яна Ярославівна
6. Павлюченко Юлія Миколаївна
7. Петренко Тетяна Григорівна
8. Овчинникова Юлія Юріївна
9. Федотов Олег Валерійович
10. Хаджинов Ілля Васильович
11. Шамілева Лариса Леонідівна
12. Цікавий Сергій Анатолійович

Відзнаками Вінницької обласної державної адміністрації та Департа-
менту освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації наго-
роджено 31 працівника Донецького національного університету, відзнаками 
Вінницької міської ради – 29 працівників, відзнаками Донецького націо-
нального університету – 74 працівники. 
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За період з 03.11.2014 по листопад 2015 року 11 працівників Доне-
цького національного університету отримали ступінь кандидата наук, 3 – 
ступінь доктора наук. З 01.01.2015 кандидатами наук стали: Н. С. Гонча-
рук, В. В. Подунай, О. Ю. Корж, М. В. Кондратюк, Н. Г. Леонова, Н. І. Гу-
мерова, А. В. Єршов, Ю. В. Пачос, К. В. Борисова; докторами наук стали: 
О. Ю. Ліпінський, О. М. Швед, А. Х. Маргулов. 

За період з 03.11.2014 по листопад 2015 року Вченою радою універ-
ситету було розглянуто 28 атестаційних справ науково-педагогічних пра-
цівників університету про присвоєння їм учених звань професора – 8 і 
доцента – 20. З них присвоєно вчені звання професора і доцента 19 здобу-
вачам (професора − 6 і доцента − 13). Станом на 18.11.2015 подано на за-
твердження Атестаційній колегії МОНУ 9 атестаційних справ, із них – 2 на 
звання професора і 7 на звання доцента. 

Вчене звання професора було присвоєне: 

Економічний факультет 
№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Хаджинов Ілля Васильович, 
д-р екон. наук  професор кафедри міжнародної економіки 

2. 
Сталінська Олена 
Вікторівна, д-р екон. наук завідувач кафедри економіки підприємства 

Загальноуніверситетські кафедри 
№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Попов Володимир 
Юрійович, д-р філос. наук 

професор кафедри філософії 

2. 
Додонова Віра Іванівна, 
д-р філос. наук  

професор кафедри філософії 

Філологічний факультет 
№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Лукаш Галина Павлівна, 
д-р філол. наук 

завідувач кафедри української філології і культури 

2. 
Бацилєва Ольга Валеріївна, 
д-р психол. наук завідувач кафедри психології 
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Вчене звання доцента було присвоєне: 

Економічний факультет 

№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Ходякова Ольга Володимирівна, 
канд. екон. наук 

доцент кафедри фінансів 
та банківської справи 

2. 
Панченко Ігор 
Володимирович, канд. екон. наук 

доцент кафедри управління персоналом 
та економіки праці 

3. 
Дутова Наталя 
Валентинівна, канд. екон. наук 

доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту 

4. 
Баглюк Юлія Борисівна, 
канд. екон. наук  

доцент кафедри економіки підприємства 

5. 
Воронін Антон Валерійович, 
канд. екон. наук 

доцент кафедри економіки підприємства 

6. 
Сосновська Ольга Олександрівна, 
канд. екон. наук 

доцент кафедри фінансів 
та банківської справи 

Історичний факультет 

№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Ковальська Леся Андріївна, 
канд. істор. наук 

доцент кафедри історії слов’ян 

2. 
Пантюк Ксенія Володимирівна, 
канд. істор. наук доцент кафедри історії слов’ян 

Філологічний факультет 

№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Пуніна Ольга Василівна, 
канд. філол. наук 

доцент кафедри історії української 
літератури і фольклористики 
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Факультет математики та інформаційних технологій 

№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Аровіна Марина Павлівна, 
канд. наук з держ. упр. 

доцент кафедри інформаційних систем 
управління 

2. 
Мальцева Ірина Віталіївна, 
канд. наук з держ. упр. 

доцент кафедри інформаційних систем 
управління 

Юридичний факультет 

№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Краковська Анжеліка Євгенівна, 
канд. юрид. наук 

доцент кафедри теорії та історії держави і 
права та адміністративного права 

Фізико-технічний факультет 

№ 
з/п 

ПІБ здобувача Кафедра 

1. 
Парамонов Антон Іванович, 
канд. тех. наук 

доцент кафедри комп’ютерних технологій 

За звітний період почесне звання «Заслужений професор Донецького 
національного університету» присвоєно: 

1. Сеніву Михайлу Григоровичу, доктору філологічних наук, профе-
сору, завідувачу кафедри романських мов (протокол № 6 від 26 червня 
2015 р.). 

2. Русакову Володимиру Федоровичу, доктору фізико-математичних
наук, професору, академіку Української технологічної академії, завідувачу 
кафедри загальної фізики та дидактики (протокол № 8 від 30 жовтня 2015 р.). 
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