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ШАНОВНІ ДРУЗІ! 

 

Ви тримаєте в руках маленьку історію одного успіху. Це життя універ-

ситетської родини, яка гідно пройшла випробування війною, евакуацією та 

відродженням в екзилі. 

Дозвольте подякувати кожному, хто разом з Університетом пройшов 

цей рік, сповнений терпіння, надій, викликів та здобутків. 

Сьогодні ДонНУ імені Василя Стуса – це відкрита академічна спільнота 

міжнародного рівня, яка діє на основі принципів університетської автономії 

та є провідним центром освіти, науки та інновацій, забезпечує потреби 

суспільства у висококваліфікованих фахівцях. 

Ми впевнено займаємо позиції лідера на ринку освітніх послуг Цент-

ральноукраїнського регіону, два роки поспіль приймаючи до лав наших 

студентів по 2 500 осіб. Я щиро дякую студентам ДонНУ імені Василя Стуса 

та їхнім батькам за довіру! 

Донецький національний університет імені Василя Стуса став одним із 

найактивніших партнерів органів місцевого самоврядування та бізнесу, 

створивши висококваліфіковане експертне середовище. 

Попри труднощі та відсутність державної програми підтримки вишів, 

переміщених із зони бойових дій, ми продовжуємо вдосконалювати нашу 

інфраструктуру. Зростає кількість корпусів Університету та облаштованих 

навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів, читальних залів. 

Весь колектив Університету з нетерпінням чекає на відкриття студентського 

коворкінг-центру. Ми працюємо над створенням академічного містечка, яке 

забезпечить перспективні можливості жити, працювати, навчатися, само-

реалізовуватися, надасть простір для творчості й подальшого самовдоско-

налення. 

Ми повертаємо борги. Ініціатива надання Університету імені нашого 

випускника Василя Стуса, якій не судилося реалізуватися у Донецьку в 

2008 р., набула чинності у 2016 р. на малій батьківщині поета, право-

захисника і Героя України. 

ДонНУ імені Василя Стуса – це університетська родина із власним 

корпоративним духом, що живе за принципами академічної доброчесності, 

колегіальності, гуманізму та студентоцентрованості. 

Активне міжнародне співробітництво, що є невід’ємною частиною 

життя Університету, забезпечує важливу роль ДонНУ імені Василя Стуса як 

учасника світових інтеграційних і модернізаційних процесів у сфері освіти, 
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пошуку культурного діалогу, взаєморозуміння між націями та регіонами 

світу. 

Продовжуючи славні традиції і примножуючи здобутки, у 2017 р. ми 

святкуватимемо 80-річчя нашої Alma mater. Впевнено дивлячись у май-

бутнє, усвідомлюємо, що долею судилося нам стати символом мужності, 

стійкості і єдності академічної спільноти. 

Шлях, яким крокує Стусівський університет, є віддзеркаленням нероз-

ривного зв’язку поколінь, героїчної історії нашої країни і непереборним 

прагненням до свободи. Попереду впровадження Стратегії розвитку – 2025 

і поетапне здійснення маленьких, однак дуже відповідальних кроків, адже 

Ім’я зобов’язує! 

 

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса     Р. Ф. Гринюк 
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РОЗДІЛ 1. ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА  

У НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ 

 

Позиції Університету у національних і міжнародних рейтингах є 

відображенням його місця на освітній і науковій мапі України та світу.  

 

1.1. QS World University Rankings 

 

Рейтинг World University Rankings від британської компанії Quacquarelli 

Symonds (QS), що публікується дванадцятий рік поспіль, визнаний в усьому 

світі як інструмент оцінювання якості освіти. Укладачі рейтингу викорис-

товують шість основних критеріїв оцінки ВНЗ: 1) репутація в академічному 

середовищі (40 %); 2) індекс цитованості (20 %); 3) співвідношення викла-

дацького складу до кількості студентів (20 %); 4) репутація серед робото-

давців (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: бакалаврат, 

магістратуру та докторантуру (або аспірантуру). 

У 2016 р. до світового рейтингу увійшли шість українських ВНЗ (под-

робиці доступні за посиланням http://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings/2016). Цікавим виявляється той факт, що 

в цьому рейтингу ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2016 р. випередив КНУ імені 

Тараса Шевченка, хоча в усіх національних рейтингах спостерігається зво-

ротня картина. Наш Університет, як і минулого року, посів місце у групі 701+. 
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1.2. Emerging Europe and Central Asia QS Ranking 

 
 

З 2014 р. QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia виділяє 

200 кращих університетів у цьому регіоні. Прагнучи дослідити ефективність 

вищих навчальних закладів в країнах Східної Європи і Кавказу, ранжу-

вання використовує методологію, що збігається із загальною методологією 

QS World University Rankings® та аналогічну тим, які використовуються 

для інших регіональних рейтингів QS. Укладачі рейтингу використовують 

дев’ять основних критеріїв оцінки ВНЗ: 1) репутація в академічному сере-

довищі (30 %); 2) репутація серед роботодавців (20 %); 3) співвідношення 

викладацького складу до кількості студентів (15 %); 4) індекс цитованості 

(10 %); 5) відсоток представленості у мережі «Інтернет» (10 %); 6) відсоток 

PhD серед співробітників (5 %); 7) індекс цитувань на папері (5 %); 

8) частка іноземних викладачів (2,5 %); частка іноземних студентів (2,5 %). 

Рейтинг за 2016 р. можна знайти за посиланням: 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/ 2016#sorting= 

=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search 

Наш Університет у 2016 р. посів 101 місце, випередивши Львівський 

політехнічний університет. 
 

 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/%202016#sorting= =rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search
http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/%202016#sorting= =rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search
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1.3. Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів 

Інформаційним освітнім ресурсом 

«Освіта.ua» (http://osvita.ua/vnz/rating/51741/) 

складено консолідований рейтинг вищих 

навчальних закладів України 2016 р. У ролі 

вихідних даних для складання консолідова-

ного рейтингу вищих навчальних закладів 

України використані найбільш авторитетні 

серед експертів та засобів масової інфор-

мації національні та міжнародні рейтинги 

ВНЗ України: «Топ-200 Україна», «Scopus» 

та«Вебометрикс», кожен із яких використовує різні критерії оцінювання 

вищих навчальних закладів. 

У загальному консолідованому рейтингу Університет ділить 17–18 міс-

ця спільно з Ужгородським національним університетом. За підсумками 

2015 р. наш Університет посідав загальне 15 місце. 

У рейтингу кращих ВНЗ центрального регіону України втрачено одну 

позицію – Університет поступився першою сходинкою Дніпропетровському 

національному університету імені Олеся Гончара. Загальна динаміка показ-

ників рейтингу для чотирьох кращих ВНЗ, порівняно з 2015 р., відображена 

в Табл. 1.3.1. 

Таблиця 1.3.1 

Кращі ВНЗ центрального регіону України 

Назва навчального 

закладу 
Місце 

Місце у 

загальном

у рейтингу 

Топ-200 

Україна 

Webo-

metrics 
Scopus 

Підсум-

ковий 

бал 

1 2 3 4 5 6 7 

Дніпропетровський 

національний універси-

тет імені Олеся Гончара 

1 

(↑1) 

10 

(↑8) 

11 

(↓1) 

24 

(↑48) 

8 

(0) 
43 

Донецький національ-

ний університет імені 

Василя Стуса 

2 

(↓1) 

17–18 

(↓2) 

32 

(↓7) 

26 

(↑6) 

17 

(↓3) 
75 

Вінницький націо-

нальний технічний 

університет 

3 

(↑1) 

25 

(↓3) 

25 

(↑3) 

21 

(↑3) 

59 

(↓7) 
105 

http://osvita.ua/vnz/
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Закінчення таблиці 1.3.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Національний гірничий 

університет 

4 

(↓1) 

26–27 

(↓5) 

6 

(↑1) 

13 

(↓1) 

87 

(↓3) 
106 

Кременчуцький націо-

нальний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

5 38 56 34 62 152 

Національна металур-

гійна академія України 
6 40 12 100 45 157 

Дніпропетровська 

медична академія 
7 43 51 102 23 176 

Дніпропетровський 

національний універ-

ситет залізничного 

транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 

8 49–50 77 58 60 195 

Вінницький націо-

нальний медичний 

університет  

ім. М. І. Пирогова 

9 55–56 29 97 83 209 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет 

10 57 111 86 16 213 

 

 

За даними цього ж рейтингу наш 

Університет у 2016 р. визнано найкращим 

серед ВНЗ м. Вінниці та Вінницької 

області. Проте, аналізуючи окремі скла-

дові консолідованого рейтингу, варто 

відзначити, що Університет поступається 

в рейтингу «Топ-200» двом вінницьким 

ВНЗ – Вінницькому національному 

технічному університету та Вінницькому національному медичному 

університету ім. М. І. Пирогова. 

А в рейтингу Webometrics наш Університет поступається ВНТУ п’ятьма 

позиціями. Головним показником, за яким ми значно випереджаємо всі 

вінницькі ВНЗ, є рейтинг за показниками наукометричної бази Scopus 

(Табл. 1.3.2). 
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Таблиця 1.3.2 

Рейтинг вищих навчальних закладів м. Вінниці та Вінницької області 

Назва навчального 

закладу 
Місце 

Місце у 

загальному 

рейтингу 

Топ-200 

Україна 

Webo-

metrics 
Scopus 

Підсум-

ковий 

бал 

Донецький націо-

нальний університет 

імені Василя Стуса 

1 17–18 32 26 17 75 

Вінницький 

національний 

технічний університет 

2 25 25 21 59 105 

Вінницький 

національний 

медичний університет 

ім. М.І. Пирогова 

3 55–56 29 97 83 209 

Вінницький 

національний 

аграрний університет 

4 89-91 129 39 129 297 

Вінницький державний 

педагогічний універ-

ситет імені Михайла 

Коцюбинського 

5 164 162 157 129 448 

Вінницький торго-

вельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

6 196 201 187 129 517 

1.4. Топ-200 Україна 

Стартувавши у 2006 р., проект «Топ-200 Україна» став першим і зали-

шається на сьогодні єдиним акредитованим IREG (IREG – Міжнародна 

Експертна Група з Ранжування) академічним рейтингом в Україні, відмінною 

рисою якого є спроба порівняти між собою університети різних типів на 

основі застосування до них універсальної системи критеріїв. У 2016 р. ого-

лошено десятий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до 

міжнародних принципів ранжування університетів і передбачає проведення 

порівняльного аналізу досягнень ВНЗ різних типів на основі низки універ-

сальних критеріїв. Діяльність ВНЗ оцінюється за допомогою агрегованого 

показника (інтегрального індексу), який формується на основі індикаторів 

прямого вимірювання (80 %), експертного оцінювання якості підготовки 

випускників ВНЗ представниками роботодавців і академічного співтова-

риства (15 %), а також із використанням міжнародних наукометричних і 
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веб-метричних показників (5 %). Інтегральний індекс (ІЗ) представлено 

трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу (Інп), якість 

навчання (Іян), міжнародне визнання (Імв). Усього для формування зазна-

чених індексів у 2015 р. використовувався 21 індикатор прямого виміру з 

сумарною вагою 80 % і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 20 %. 

У 2015/2016 рр. додатково було введено критерій «Інноваційна діяльність 

університетів». Цей критерій кількісно вимірювався обсягом інвестицій, 

зроблених приватним, високотехнологічним бізнесом у стартапи універси-

тетів. У ролі стартапів розглядалися не лише новітні технічні розробки, а й 

проекти в різних галузях діяльності (біологічній, медичній, аграрній, гума-

нітарній та інших), які ґрунтувалися на новітніх ідеях і мали попит на 

ринку споживачів. 

У 2016 р. ДонНУ імені Василя Стуса посів 9 місце серед класичних 

університетів і 32 – серед 200 ВНЗ України. Слід відзначити, що, порів-

няно з 2015 р., втрачено одну позицію серед класичних університетів і сім 

позицій у загальному рейтингу (Табл. 1.4.1). 
 

Таблиця 1.4.1 

Класичні університети в рейтингу «Топ-200 Україна» 
 

Місце 

серед 

кла-

сичних 

ВНЗ 

Зага-

льне 

місце* 

ВНЗ 

Інп 

Оцінка якості 

науково-пе-

дагогічного 

потенціалу 

Іян 

Оцінка 

якості 

навчання 

Імв 

Оцінка 

міжна-

родного 

визнання 

ІЗ 

Оцінка 

інтегрального 

показника 

діяльності ВНЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
2 

(↓1) 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

37,69866054 20,8091084 23,19028 81,6980532 

2 
3 

(–) 

Харківський 

національний 

університет 

імені 

В. Н. Каразіна 

19,72389684 14,6311752 15,05826 49,4133336 

3 
8 

(↓3) 

Національний 

університет 

«Києво-

Могилянська 

академія» 

13,03020291 17,3656142 14,1555 44,551315 
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Продовження таблиці 1.4.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
9 

(–) 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

10,47689444 14,6627164 18,25808 43,3976934 

5 
11 

(↓1) 

Дніпропет-

ровський 

національний 

університет 

імені Олеся 

Гончара 

15,31305861 11,8009907 14,46929 41,5833429 

6 
15 

(↑6) 

Сумський 

державний 

університет 

8,993959401 8,04876948 22,06692 39,109651 

7 
17 

(↑1) 

Одеський 

національний 

університет 

імені І. І. Меч-

никова 

9,106945138 7,66573113 19,11553 35,8882093 

8 
24 

(↑2) 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

6,905632933 10,1895977 17,1798 34,2750335 

9 
32 

(↓7) 

Донецький 

національний 

університет 

імені Василя 

Стуса 

7,193571257 9,3306009 14,65776 31,1819365 

10 
35 

(↑4) 

Ужгородський 

національний 

університет 

10,17535569 8,31105511 11,33482 29,8212327 

11 
37 

(↓3) 

Східноукраїн-

ський 

національний 

університет 

імені Воло-

димира Даля 

6,327572286 6,90963004 15,90838 29,1455794 

12 
38 

(–) 

Прикар-

патський 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника 

8,461772735 7,54223295 12,82609 28,830096 

13 
43 

(–) 

Хмельницький 

національний 

університет 

6,205009518 4,71538314 16,50671 27,4271019 
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Закінчення таблиці 1.4.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
44 

(↓2) 

Чорномор- 

ський 

державний 

університет 

імені Петра 

Могили 

4,665186907 10,1112035 12,4096 27,1859859 

15 
49 

(↓16) 

Луганський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

7,229233414 10,4631345 8,208987 25,9013547 

16 
56 

(↓1) 

Кремен-

чуцький 

національний 

університет 

імені Михайла 

Острог-

радського 

7,019973021 5,85895593 12,17727 25,0562004 

* у дужках показана динаміка позиції серед ВНЗ України порівняно з 2015 р. 

 

Динаміка показників ДонНУ імені Василя Стуса в загальному рей-

тингу за останні вісім років залишається негативною – втрачено 24 позиції. 

Слід додати, що, порівняно з 2015 р., у нашого Університету покра-

щився показник якості науково-педагогічного потенціалу (Інп), проте 

зменшився показник якості навчання (Іян), та значно знизився показник 

міжнародного визнання (Імв) (Табл. 1.4.2). 
 

Таблиця 1.4.2 
 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

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 

2016 32 7,193571257 9,3306009 14,65776 31,1819365 
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1.5. Вебометричний рейтинг університетів світу Webometrics 

 

Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тисяч ВНЗ світу та укладається 

з 2004 р. однією з найбільших наукових установ Європи – Національною 

дослідницькою радою Іспанії. Найбільшу вагу в рейтингу (80 %) займають 

показники цитованості ВНЗ в мережі Інтернет та наукометричній базі Scopus. 

Рейтинг також враховує рівень впровадження в університеті політики «від-

критого доступу» до результатів своїх досліджень, навчальних матеріалів, 

нормативної бази тощо. У 2015 р. Лабораторія Cybermetrics внесла зміни у 

розрахунок показників, значно збільшивши вплив університетських публі-

кацій, які входять в 10 % найбільш цитованих у відповідних галузях науки 

за даними Scimago (на основі Scopus). Цього року методика рейтингу також 

зазнала деяких змін. Webometrics продовжує боротися з нечесними практи-

ками підвищення рейтингу за рахунок штучних зовнішніх посилань. Для 

цього було долучено додаткові фільтри в алгоритм підрахунку показника 

цитованості веб-ресурсів. Також автори рейтингу виправили недолік, 

пов’язаний з дискримінацією ВНЗ з «міських» доменів, який був присутній 

у попередній редакції. Рейтинг публікується двічі на рік – у січні та липні. 

Станом на 02.02.2015 р. ДонНУ посідав 32 місце серед ВНЗ України 

(загалом 299 українських ВНЗ присутньо в рейтингу) та 4 445 місце серед 

ВНЗ світу. 

Станом на липень 2015 р. ДонНУ посідає 21 місце серед ВНЗ України 

(загалом 295 українських ВНЗ присутньо в рейтингу) та 5 136 місце серед 

ВНЗ світу. 

Станом на січень 2016 р. Університет посідав 26 місце серед 292 ВНЗ 

України та 4 338 місце серед ВНЗ світу. Станом на липень 2016 р. універ-

ситет посідає 23 місце серед 344 ВНЗ України та 4 262 місце серед ВНЗ світу 

(докладніше див. за посиланням http://www.webometrics.info/en/Europe/ 

Ukraine%20). 

Тобто Університету вдалося відновити дещо втрачені позиції в рей-

тингу серед ВНЗ України та світу. Це стало результатом як часткової зміни 

методології оцінювання, так і завдяки розбудові електронних сторінок 

факультетів, кафедр і структурних підрозділів Університету й активізації 

процесу висвітлення інформації про заходи, що відбуваються в Універ-

ситеті, та здобутки науковців, аспірантів і студентів у науковій, освітній та 

громадській діяльності. 

 

http://www.webometrics.info/
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1.6. Рейтинг за показниками Scopus 
 

У квітні 2016 р. видавничою службою «УРАН», на замовлення порталу 

«Освіта.ua», здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-

видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, 

на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів. 

Станом на 04.04.2016 р. наш Університет посідає 17 місце (10-те серед 

класичних університетів) серед 128 ВНЗ України за показниками публіка-

ційної активності у виданнях, які індексуються в наукометричній базі 

Scopus. За минулий рік Донецьким національним університетом імені 

Василя Стуса втрачено три позиції в загальному рейтингу та одну – серед 

класичних університетів. 

Ключовим у цьому рейтингу є показник індексу Гірша, так званий  

h-index. У ДонНУ імені Василя Стуса наразі він становить 26, порівняно з 

минулорічним рейтингом він зріс на одиницю (Табл 1.6). 
 

Таблиця 1.6 

Місце ДонНУ імені Василя Стуса серед класичних університетів 

України за показниками міжнародної наукометричної бази даних Scopus 
 

Міс-
це 

Назва ВНЗ 

Станом на 
16.07.2015 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 КНУ ім. Тараса 
Шевченка 

12 416 49 991 70 13 453 57 459 73 1 037 7 468 3 

2 ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна 

7 117 31 308 54 7 614 3 5148 57 497 3 840 3 

3 ЛНУ ім. Івана 
Франка 

4 976 21 899 44 5 358 24 362 46 382 2 463 2 

4 ОНУ 
ім. І. І. Мечникова 

2 508 10 490 44 2 634 11 681 46 126 1 191 2 

5 ЧНУ ім. Юрія 
Федьковича 

2 186 7336 42 2311 8 170 44 125 834 2 

6 ДНУ ім. Олеся 
Гончара 

2728 7 337 32 2 921 8 462 33 193 1 125 1 

7 ПНУ ім. Василя 
Стефаника 

308 2 716 28 348 3 248 30 40 532 2 

8 УжНУ 1 498 5 273 27 1 572 5 843 28 74 570 1 

9 СумДУ 1 123 5 102 24 1 242 6 006 26 119 904 2 

10 ДонНУ імені 

Василя Стуса 
1 530 3 116 25 1 580 3 490 26 50 374 1 

11 ЧНУ ім. Б. Хмель-
ницького 

318 1 468 20 328 1 612 21 10 144 1 

12 СЄНУ імені Лесі 
Українки 

435 2 460 18 445 2 783 20 10 323 2 
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Порівняльний аналіз рейтингу викликає занепокоєння з огляду на 

відсутність у цьогорічному оцінюванні ТНУ ім. В. І. Вернадського, який 

минулого року посідав 11 позицію. Шкода, що з українського науково-

освітнього простору зникає один із переміщених ВНЗ. 

За величиною загального зростання кількості публікацій у виданнях 

Scopus Університет посідає дев’яте місце серед класичних університетів. 

За рік від попереднього рейтингу кількість публікацій наших науковців 

зросла на 50 одиниць (на 3,3 %). За кількістю посилань на роботи наших 

науковців університет посідає 10 позицію серед класичних університетів – 

за рік кількість посилань зросла на 374 цитування (на 12 %). Проте вик-

ликає занепокоєння зменшення щорічної кількості публікацій у виданнях, 

індексованих у наукометричній базі Scopus. Це стає причиною негативної 

динаміки позицій нашого Університету в міжнародних і національних 

рейтингах ВНЗ. 

З метою посилення позицій Університету в національних і міжнародних 

рейтингах ВНЗ, підвищення рівня відкритості та доступності результатів 

наукових досліджень для світової наукової спільноти в 2016 р. було затвер-

жено та введено в дію Положення про стимулювання працівників Донець-

кого національного університету за опублікування результатів наукових 

досліджень у виданнях, що індексуються в наукометричній базі даних Scopus 

(наказ ДонНУ від 17.05.2016 р., № 159/05). Згідно з цим Положенням в 

Університеті здійснюється преміювання наукових, науково-педагогічних 

працівників, докторантів, аспірантів і студентів за поточне оприлюднення 

результатів наукових досліджень у виданнях, що індексуються в НБД Scopus, 

у розмірі від 1 000 до 3 000 грн, залежно від рівня видання за імпакт-фак-

тором. Крім того, авторському колективу публікації, яка була оприлюднена 

у попередні роки, однак відбулося зростання індексу її цитування, що приз-

вело до збільшення індексу Гірша Університету за поточний рік, встанов-

люється разова премія у розмірі 2 000 грн. Першими науковцями, яких було 

премійовано відповідно до зазначеного Положення, стали Русаков Воло-

димир Федорович, д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри загальної 

фізики і дидактики фізики, та Гумерова Надія Ісмагілівна, канд. хім. наук, 

старший науковий співробітник науково-дослідної групи з неорганічної 

хімії науково-дослідної частини (липень 2016 р.). Хочеться сподіватися, що 

введене в дію Положення сприятиме збільшенню зацікавленості науковців 

Університету в опублікуванні наукових результатів у провідних світових 

фахових виданнях, що в свою чергу зміцнюватиме позиції ДонНУ імені 
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Василя Стуса у рейтингах ВНЗ і сприятиме зростанню авторитету наукових 

шкіл Університету у світовому науковому просторі. 

Також слід додати, що на Вінниччині усі ВНЗ значно поступаються 

ДонНУ імені Василя Стуса за всіма позиціями в рейтингу за показниками 

наукометричної бази Scopus. 
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РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Бюджет Університету складається із загального і спеціального фондів. 

У 2016 р. фінансування видатків Університету здійснюється за двома 

основними програмами: 

- наукові дослідження (програма 22011040 «Дослідження, наукові і 

науково-технічні розробки…»); 

- підготовка кадрів (програма 2201160 «Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації»). 

У 2016 р. на фінансування науково-дослідницької діяльності бюджетом 

Університету передбачено 3 млн 618,6 тис. грн, у т. ч. з загального фонду – 

3 млн 118,6 тис. грн; зі спеціального фонду – 500,0 тис. грн (Рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1 – Науково-досдідна дяльність у 2016 р., тис. грн 

 

На 1 листопада 2016 р. фактичні витрати на науку складають 2 млн 

511,9 тис. грн (у тому числі з загального фонду – 2 млн 223,2 тис. грн; зі 

спеціального фонду – 288,7 тис. грн) (Табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Загальний фонд. 

Планові показники на 2016 р. та фактичне виконання плану 

асигнувань НДЧ станом на 01.11.2016 р. 

 

    грн 

 

План надходжень 

Фактичне 

виконання  

на 01.11.2016 р. 

Залишок 

коштів 
Загалом 

2016 р. 

План 

січень–

жовтень 

2016 р. 

 3 118 576 2 570 641 2 223 237 895 339 

Видатки         

Заробітна плата 2 505 341 2 065 416 1 810 995 694 346 

          

Нарахування на заробітну 

плату 
551 175 454 391 405 086 146 089 

          

Предмети і матеріали 18 240 14 920 6 445 11 795 

          

Відрядження 12 790 11 090 711 12 079 

          

Комунальні послуги 31 030 24 824 0 31 030 

          

Видатки загалом 3 118 576 2 570 641 2 223 237 895 339 

 

Видатки на фінансування НДЧ Університету за рахунок державного 

бюджету станом на 01.11.2016 р. фонду за статтями витрат складають: 

- заробітна плата     1 млн 811,0 тис. грн; 

- нарахування на заробітну плату   405,1 тис. грн; 

- товари і матеріал 6,4 тис. грн; 

- видатки на відрядження 0,7 тис. грн 

 

Видатки за рахунок спеціального фонду НДЧ на 01.11.2016 р. за 

напрямами витрат складають (Табл. 2.2): 

- заробітна плата      228,3 тис. грн; 

- нарахування на заробітну плату        50,2 тис. грн; 

- товари і матеріали           0,0 тис. грн; 

- оплата послуг             6,0 тис. грн; 

- видатки на відрядження            4,1 тис. грн. 
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Таблиця 2.2 

Спеціальний фонд. 

Планові показники на 2016 р. та фактичне виконання плану 

асигнувань НДЧ станом на 01.11.2016 р. 

    

   грн 

  

План 

надходжень 

на 2016 р. 

Фактичне 

виконання  

на 01.11.2016 р. 

Залишок 

коштів 

Надходження 500 000 321 920 178 080 

Видатки 

Заробітна плата 335 164 228 340 106 824 

        

Нарахування на заробітну плату 73 736 50 235 23 501 

        

Предмети і матеріали 41 100 0 41 100 

        

Оплата послуг 30 000 6 000 24 000 

        

Відрядження 20 000 4 113 15 887 

        

Комунальні послуги 0 0 0 

        

Видатки загалом 500 000 288 688 211 312 

 

Надання освітніх послуг є основним видом діяльності ДонНУ імені 

Василя Стуса, тому зупинимся на них детальніше. На виконання програми 

з підготовки спеціалістів бюджетом Університету на 2016 р., в цілому, 

заплановано 99 млн 054,4 тис. грн, у тому числі за кошти загального фонду 

(держбюджету) – 73 млн 554,4 тис. грн, за рахунок спеціального фонду 

Університету – 25 млн 500,0 тис. грн. 

Станом на 1 листопада поточного року бюджетні асигнування (загаль-

ний фонд) отримані в повному обсязі в сумі 60 млн 930,6 тис. грн і 

використані за наступними статтями (Рис. 2.2): 

 

1.  Заробітна плата 30 млн 376,3 тис. грн (50 % витрат) 

2.  Стипендія та інші виплати студентам 17 млн 201,2 тис. грн (28,2 %) 

3.  Нарахування на оплату праці 6 млн 649,1 тис. грн (10,9 %) 

4.  Оренда навчальних корпусів 4 млн 608,0 тис. грн (7,5 %) 

5.  Комунальні платежі            992,1 тис. грн (1,6 %) 

6.  Продукти харчування для дітей-сиріт            642,2 тис. грн (1 %) 

7.  Навчальна література та одяг дітям-сиротам               24,1 тис. грн (0,04 %) 
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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 важливим джерелом забезпечення діяльності Університету, розвитку його 

матеріальної бази, стимулювання та матеріального заохочення викладачів і 

співробітників. 

Власні надходження Університету поділяються на дві групи: 

1. Надходження від плати за послуги, що надаються згідно з законо-

давством, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними уста-

новами згідно з їхньою основною діяльністю; надходження від додаткової 

(господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; 

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна). 

2. Інші джерела власних надходжень, у тому числі: благодійні 

внески, гранти та подарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних 

осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; 

кошти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 

отриманих за надання платних послуг. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.2 – Використання бюджетних асигнувань на 01.11.2016 р., тис. грн 
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Надходження другої групи за 10 місяців 2016 р. у вигляді благодійних 

внесків і подарунків, комп’ютерної техніки, обладнання, матеріалів, 

бібліотечних фондів склали 3 млн 433,1 тис. грн. 

Що стосується першої і основної групи надходжень спеціального фонду, 

то слід зазначити наступне. На надходження коштів від навчання значно 

вплинуло зменшення контингенту студентів. Так, станом на 01 січня 2014 р. 

в Донецькому національному університеті навчались 13 903 студенти, у т. ч. 

за держзамовленням – 5 913 осіб, за договором – 7 990 осіб. На 01 січня 

2015 р. (за даними ЄДЕБО) кількість студентів складала 5 781 особу, у т. ч. 

за держзамовленням – 3 630 осіб, за договором – 2 151 особа. На 

01 листопада 2015 р. кількість студентів складала 4 029 осіб, у тому числі за 

держзамовленням – 2 368 осіб; за договором – 1 661 особу. На 01 листопада 

2016 р. кількість наших студентів складає 5 401 особу, в тому числі за 

держзамовленням – 2 913 осіб; за договором – 2 488 студентів (Рис. 2.3). 

Збільшення кількості студентів порівняно з листопадом 2015 р. 

становить 1 372 особи, в тому числі 827 осіб, які навчаються за договором. 

 

 
 

Рис. 2.3. – Кількість студентів 
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Виходячи з фактичного контингенту станом на 01 січня 2016 р. та 

прогнозними даними на прийом–випуск 2016 р., розрахунковий бюджет 

спеціального фонду на 2016 р. за програмою 2201160 становить 25 млн 

500,0 тис. грн, з яких 15 млн 051,9 тис. грн, або 59,0 %, будуть спрямовані 

на оплату праці та нарахування на неї (Рис. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.4 – Бюджет спеціального фонду на 2016 р., тис. грн 

 

Станом на 01.11.2016 р. отримано 18 млн грн, або 70,6 %, від планового 

показника. Слід зазначити, що надходження від додаткових освітніх послуг 

дорівнюють лише 680,9 тис. грн, у той час як саме додаткові освітні послуги 

є важливим джерелом наповнення спеціального фонду Університету. 

Наприклад, за 2013 р. цей показник складав 4 млн 743,3 тис. грн, за 2014 р. – 

3 млн 370,2 тис. грн, за 2015 р. – 762,8 тис. грн (Рис. 2.5). 
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Рис. 2.5 – Надходження від додаткових освітніх послуг, тис. грн 

 

У 2013 р. та в попередні періоди додаткові освітні послуги надавались 

більш ніж за тридцятьма напрямами. Безумовним лідером був факультет 

іноземних мов. Надходження за додаткові курси створеного при ньому 

Центру іноземних мов у 2013 р. склали 1 млн 641,4 тис. грн, тоді як на 

листопад 2016 р. цей показник дорівнює 22,1 тис. грн. У три рази зменши-

лись надходження від послуг Центру безперервної освіти: з 982,4 тис. грн у 

2013 р. до 285,4 тис. грн на 01.11.2016 р. (Табл. 2.5). 
 

Таблиця 2.5 

Надходження від додаткових освітніх послуг за період з 2013 по 2016 рр. 
 

     грн 

НАЗВА послуги / підрозділ Кошт. 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

ЦБО Підготовчі курси до вступу у ВНЗ 89 975 781 462 960 199 800 269 198 

ЦБО Англійська на все життя 90 6 640 16 420 6 760 16 210 

ФІМ Курси англійської мови 23 246 205 878 500     

ФІМ Центр німецької мови 130 317 775 206 900     

ФІМ Курси додаткової кваліфікації 

викладач-перекладач 177 136 100 58 300 27 600 13 500 

4 743,3

3 370,2

762,8 680,9
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Закінчення таблиці 2.5 
 

1 2 3 4 5 6 

ФІМ Бюро перекладів 264 97 838 39 955     

ФІМ Підготовка до екзамену IELTS 265 38 795 15 600     

ФІМ Курси Кембриджський синдикат 267 410 550 252 760     

ФІМ Курси романських мов 268 90 150 37 536     

ФІМ Курси ділової англійської мови 269 117 768 10 160     

ФІМ Курси третьої іноземної мови 270 85 205 69 350     

ФІМ Друга іноземна мова 

Міжнародна економіка 271 101 031 6 652   8 650 

Комп’ютерні курси ІОЦ 18 20 472       

Послуги бібліотеки ДонНУ імені 

Василя Стуса 20 54 288       

Відділ WEB-технологій 21 30 000 9 600 9 200 13 800 

Фізико-технічний ф-т Центр на-

вчання інформаційним технологіям 26 44 120 4 500     

Додаткова освіта на базі вищої 52 754 355 472 120 38 800 37 400 

Підвищення кваліфікації, стажування 

педагогічних, науково-педагогічних 

працівників 104 0 0 3 100 3 100 

Факультет математики Відділення 

інформатики 118 81 212 46 355     

Екзамен на знання української мови 119 7 159 1 730     

Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 133 99 900 0 840   

Перепідготовка військовослужбовців 140 0 0 290 000 0 

Підготовчі курси Юридичного 

факультету 153 70 887 19 100     

Додаткова спеціалізація «Політична 

журналістика» 156 0 0 14 500 24 380 

Кафедра української мови 

«Комп’ютерна лінгвістика» 157 47 795 25 849     

Кафедра української мови Переклад 

науково-технічної літератури 159 19 600 16 300   6 187 

Підготовка, перепідготовка 

управлінських кадрів 169 64 455 43 657 27 543   

Підвищення кваліфікації керівних 

педагогічних працівників 186 441 297 204 865 144 665 248 351 

Додаткова спеціалізація «Світова 

художня культура» 273 24 725 10 175     

Підвищення кваліфікації безробітних 371 359 189 460 872   40 101 

ЗАГАЛОМ    4 743 292 3 370 216 762 808 680 877 

 

Надходження від господарської діяльності відсутні. 

За умови стовідсоткового отримання плати за навчання видатки 

поточного року за рахунок коштів спецфонду складатимуть 22 млн 636,8 тис. 

грн, у тому числі (Рис. 2.6): 
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1. Оплата праці      12 млн 337,9 тис. грн; 

2. Нарахування на оплату праці       2 млн 714,0 тис. грн; 

3. Оплата послуг         4 млн 116,3 тис. грн, 

у т. ч. оренда приміщень         3 млн 982,7 тис. грн; 

4. Комунальні платежі        2 млн 098,6 тис. грн; 

5. Товари і матеріали         650,5 тис. грн, 

у т. ч. канцтовари           110,0 тис. грн; 

лабораторне обладнання  

та реактиви і матеріали          150,0 тис. грн; 

бланки дипломів, студквитків тощо       120,0 тис. грн; 

методичні посібники, монографії      40,0 тис. грн; 

матеріали для господарської діяльності     95,0 тис. грн; 

паливно-мастильні матеріали      100,0 тис. грн; 

6. Витрати на відрядження       240,1 тис. грн; 

7. Придбання обладнання і бібліотечного фонду    195,6 тис. грн. 

 

 
 

Рис. 2.6 – Видатки спеціального фонду у 2016 р., тис. грн 

 

За структурою витрат найбільша їхня частина, 66,5 %, припадає на 

заробітну плату і нарахування на неї. 26,9 % складають обов’язкові платежі – 

оренда приміщень, комунальні послуги, виплати студентам. На розвиток 
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матеріальної бази та організацію роботи Університету приходиться лише 

6,6 % видатків. 

З грудня 2016 р. очікується підвищення ставок оплати праці за тариф-

ними розрядами. Порівнянно з травнем 2016 р., зростання посадових окладів 

складатиме від 5,5 % до 12,7 %. У цілому збільшення витрат за спеціальним 

фондом на оплату праці в грудні 2016 р. складатимут 144,0 тис. грн 

(Табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Зростання оплати праці за тарифними розрядами з 01.12.2016 р. 
 

 Тарифний 

розряд 

Підвищ. 

грудень–травень 

2016 р., % 

Підвищ. 

грудень–травень 

2016 р., грн 

Вантажник, прибиральник 

території, різноробочий, 

робочий 

1–4 5,5–9,5 84–152 

Диспетчер факультету, 

інспектор, комендант, 

лаборант, технік, старший 

лаборант, методист, спеціаліст 

5–9 12,7 204–260 

Начальник відділу, провідний 

спеціаліст, завідувач 

лабораторії, завідувач 

відділом 

10–14 12,7 273–363 

Викладач-стажер, асистент, 

викладач, старший викладач 
15–17 12,7 387–450 

Доцент, професор, завідувач 

кафедри 
19–21 12,7 513–578 

Декан 22 12,7 609 

Ректор 24 12,7 654 

 

Зростання оплати праці науково-педагогічним працівникам за останні 

два роки пропонується розглянути на наступному прикладі (Табл. 2.7). 

У разі підвищення тарифів на комунальні послуги, збільшення витрат 

на оплату праці збільшиться навантаження на спеціальний фонд Універ-

ситету. 
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Таблиця 2.7 
 

Зростання виплат на оплату праці співробітнику ДонНУ по 19-му тарифному 

розряду «Доцент» з 01.01.2015 по 01.12.2016 р. 

Період Оклад 
За вчене 

звання, 

25 % 

За наукову 

ступінь, 

15 % 

За 

педстаж, 

20 % 

Разом 

01.01.2015 2 914,00 728,50 437,10 582,80 4 662,40 
            

01.09.2015 3 461,00 865,25 519,15 692,20 5 537,60 
      

01.12.2015 3 806,00 951,50 570,90 761,20 6 089,60 

           

01.05.2016 4 053,00 1 013,25 607,95 810,60 6 484,80 

01.12.2016 4 566,00 1 141,50 684,90 913,20 7 305,60 

      

Грудень 2016 – 

січень 2015 
1 652,00 413,00 247,80 330,40 2 643,2 

 

Зважаючи на вищезазначене, першочерговими завданнями ДонНУ 

імені Василя Стуса на 2017 р. є відновлення втраченої навчальної бази та 

контингенту студентів, впровадження і розширення спектра і обсягів 

додаткових освітніх послуг, що дозволить Університету і в подальшому 

виконувати своє основне завдання – підготовка спеціалістів для народного 

господарства України і розвиток вітчизняної і світової науки. 

Одним із чинників, що сприятимуть виконанню цих завдань, має бути 

наказ Міністерства освіти і науки України про приєднання до ДонНУ імені 

Василя Стуса та передача в оперативне управління Університету будівлі 

ліквідованого Державного підприємства «Хмельницький державний центр 

науки, інновацій та інформатизації» загальною площею 7 687 кв. м, 

розташованого в центрі м. Хмельницький. За умови проведення ефективної 

і дієвої вступної кампаніі це дозволить розширити географію присутності 

Університету на Поділлі та вийти на ринок освітніх послуг Хмельниччини. 

Матеріально-технічна база Хмельницької філії Університету дозволить за 

сприятливої кон’юнктурної ситуації забезпечити навчання близько 

1 000 студентів на заочній (дистанційній) формі навчання. За умови тотож-

ності формування контингенту студентів це дозволить додатково отримати 

до 6,0 млн грн додаткових надходжень від освітніх послуг. 
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РОЗДІЛ 3. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

 

Одним із основних напрямів діяльності ДонНУ імені Василя Стуса є 

створення відкритої академічної спільноти, що є провідним центром освіти, 

науки та інновацій, а також класичного дослідницького університету, 

конкурентоспроможного на національному та міжнародному рівнях. Дотри-

мання цих напрямів можливе за умови збереження, відновлення та підви-

щення якості кадрового потенціалу як професорсько-викладацького складу 

і складу наукових працівників, так і складу адміністративно-управлінського 

та допоміжного персоналу. 

Так, станом на 01.10.2015 р. чисельність працівників ДонНУ імені Василя 

Стуса налічувала 901 особу, з яких 425 осіб – професорсько-викладацький 

склад (350 штатних працівників та 75 зовнішніх сумісників), 31 особа – 

наукові працівники. Загалом працювало: 71 доктор наук, 55 професорів, 

282 кандидати наук і 180 доцентів (Таблица 13.1). 

Станом на 01.10.2016 р. у ДонНУ імені Василя Стуса працювало 

888 працівників, з яких: 438 осіб налічував професорсько-викладацький 

склад (338 штатних працівників та 100 зовнішніх сумісників), 36 наукових 

працівників. Якість професорсько-викладацького складу: 72 доктори наук, 

56 професорів, 293 кандидати наук і 191 доцент (Таблица 3.1). 

Одним із негативних чинників змін у кількісному та якісному складі як 

професорсько-викладацького складу, так і співробітників в цілому є 

соціально-побутові умови, а саме: відсутність власного житла, відстань між 

членами родин викладачів та співробітників, що викликано переміщенням 

Університету до м. Вінниці, де він продовжує свою освітню і наукову 

діяльність (Табл. 3.1). 
 

Таблиця 3.1 

Кадровий склад Донецького національного університету  

імені Василя Стуса 
 

Науково-педагогічні працівники 

та працівники 

На  

30.06.2015 

На 

01.10.2015 

На 

30.06.2016 

На 

01.10.2016 

1 2 3 4 5 

Разом 1 057 901 908 888 

Професорсько-викладацький 

склад, із них: 
508 425 423 438 

штатні 379 350 337 338 

зовнішні сумісники 129 75 86 100 
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Закінчення таблиці 3.1 
 

1 2 3 4 5 

Доктори наук 73 59 63 57 

Професори 53 43 47 44 

Кандидати наук 288 248 250 259 

Доценти, ст. наук. співробітники 189 164 172 161 

Без наук. ст. вч. звання 147 118 110 122 

Наукові працівники, з них: 29 31 38 36 

Доктори наук  4 4 6 8 

Професори 3 4 5 5 

Кандидати наук  14 11 16 14 

Доценти, ст. наук. співробітники 11 7 9 9 

Навчально-допоміжний 

персонал, із них: 
233 186 191 178 

Доктори наук  – – – – 

Професори – – – – 

Кандидати наук  4 4 4 3 

Доценти, ст. наук. співробітники – – – – 

Адміністративно-управлін-

ський персонал, із них: 
206 169 160 147 

Доктори наук  9 8 7 7 

Професори 8 8 7 7 

Кандидати наук  17 17 19 15 

Доценти, ст. наук. співробітники 9 9 10 19 

Господарський, обслуговуючий 

персонал та інші, з них: 
81 90 96 89 

Доктори наук  – – – – 

Професори – – – – 

Кандидати наук  1 2 1 2 

Доценти, ст. наук. співробітники – – 1 2 

 

Станом на 01.10.2016 р. в Університеті функціонує 55 кафедр, з яких 

3 кафедри є загальноуніверситетськими. 

Завідувачів кафедр обраних за конкурсом – 23 особи, з них: 

- 16 – докторів наук, професорів; 

- 3 – доктори наук, доценти; 

- 4 – кандидати наук, доценти. 

Із числа професорсько-викладацького складу 58,73 % складають 

кандидати наук, доценти; 13,15 % – доктори наук, професори; 28,12 % 

професорсько-викладацького складу не мають наукового ступеня та вченого 

звання. Відсоток осіб пенсійного віку з числа професорсько-викладацького 

складу становить 12,01 %. 
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Середній вік науково-педагогічних працівників – 41 рік, докторів наук, 

професорів – 57 років, кандидатів наук, доцентів – 41 рік. 

Із наведених вище показників можна прослідкувати тенденцію в бік 

омолодження кадрів професорсько-викладацького складу. Це свідчить про 

те, що кадровий склад Університету поповнюється молодими фахівцями. 

За кількісними показниками більшість співробітників жіночої статі. 

Понад 80 % мають повну вищу освіту. 

За звітний період відкрито філію Донецького національного універ-

ситету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля», 

що дозволить значно розширити освітні та наукові горизонти Університету, 

поповнити кількісний та якісний склад новими фахівцями, адже отримання 

класичної освіти міжнародного рівня користуватиметься високим попитом 

і в Хмельницькому регіоні. 

Одним із шляхів подолання негативної динаміки залишається підго-

товка Університетом власних кандидатів і докторів наук, професорів і 

доцентів. 

Значним є залучення до навчального процесу науково-педагогічних 

працівників м. Вінниці. 

Важливою складовою підвищення професійного руху та кар’єрного 

зростання професорсько-викладацького складу та персоналу загалом зали-

шається академічна мобільність як на території України, так і поза її 

межами. Це допоможе науково-педагогічним та науковим працівникам 

Університету, а також провідним фахівцям структурних підрозділів Увер-

ситету здобути міжнародний досвід для подальшого його впровадження в 

ДонНУ імені Василя Стуса. 

Значущою є співпраця Університету з багатьма університетами світу, 

участь у міжнародних наукових та освітніх програмах і проектах. 

Сприятиме підвищенню кількості та якості кадрового складу Універ-

ситету розробка та впровадження заходів щодо покращення умов роботи та 

оплати праці, системи морального та матеріального стимулювання. 

 

Премії та відзнаки працівників ДонНУ імені Василя Стуса 

 

Станом на 01.10.2016 р. у ДонНУ імені Василя Стуса працює вісім осіб, 

які мають академічні звання, чотири – почесні звання України, та одна – 

звання Героя України (проф., акад. НАН України Шевченко Володимир 

Павлович). 
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З 01.10.2015 р. по 01.10.2016 р. вчене звання професора отримали 

четверо науково-педагогічних працівників, доцента – шість осіб. Ступінь 

доктора наук здобув один працівник Університету, кандидата наук – дев’ять 

осіб. 

Присвоєно почесне звання «Заслужений професор ДонНУ» декану 

юридичного факультету – проф. Бобковій Антоніні Григоріївні. 

За звітний період з числа науково-педагогічних працівників обрано за 

конкурсом на посади завідувачів кафедр 12 осіб, професорів – 3 особи, 

доцентів – 18. 

За період з 01.10.2015 р. по 01.10.2016 р. за сумлінне виконання поса-

дових обов’язків, наполегливість та самовідданість у сприянні розвитку, 

вдосконаленню та утвердженню діяльності ДонНУ імені Василя Стуса було 

заохочено понад 70 працівників Подяками Університету. Також працівники 

Університету неодноразово заохочувались відзнаками Вінницької обласної 

державної адміністрації, зокрема: 

- Подяками – 2 працівники, Почесними грамотами – 10; 

- Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної 

адміністрації заохочено 13 працівників, серед яких – 1 Грамота та 12 Почес-

них грамот; 

- Вінницька міська рада відзначила Грамотами 8 працівників ДонНУ 

імені Василя Стуса. 

 

 



 

 

36 

 

РОЗДІЛ 4. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Освітні програми 

 

4.1.1. Зміни у структурі спеціальностей, за якими Університет 

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти 

Станом на 01.09.2015 р. Університет здійснював підготовку за денною 

та заочною формами навчання згідно з державним замовленням і договір-

ними зобов’язаннями фахівців з різних галузей знань, зокрема, культури, 

гуманітарних наук, економіки та підприємництва, права, соціально-політич-

них наук, міжнародних відносин, журналістики та інформації, менеджменту 

та адміністрування, природничих наук, фізико-математичних наук, 

системних наук та кібернетики, інформатики та обчислювальної техніки, 

метрології, вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних техно-

логій, інформаційної безпеки та інших галузей науки і виробництва. 

Відповідно до чинної ліцензії у Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса налічувалося: 31 акредитований напрям підготовки ОКР 

«Бакалавр», неакредитованих – 2 (такі, що не мали випуску, а саме: 

міжнародний бізнес, товарознавство і торговельне підприємництво); 

спеціальностей ОКР «Спеціаліст» – 42, серед наявних 48 спеціальностей 

ОКР «Магістр» усі були акредитовані. 

29 квітня 2015 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 266 

затверджено Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. 

Відповідно до Переліку 2015 р. було затверджено Акт узгодження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти за ступенем освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, 

спеціаліста, магістра та ліцензійного обсягу Донецького національного 

університету. Станом на 01.09.2016 р. Університет здійснює підготовку 

здобувачів вищої освіти за ступенем освіти бакалавра за 28 спеціаль-

ностями, за ступенем освіти магістра також за 28 спеціальностями, ОКР 

«Спеціаліст» представлено 25 спеціальностями. Відповідно до цього 

відбулися зміни як у структурі і назві спеціальностей, так і галузей знань 

підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема можна зазначити, що в 

Університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за такими 

галузями знань і спеціальностями: 

- освіта (науки про освіту, середня освіта (фізика)); 

- культура та мистецтво (інформаційна, бібліотечна та архівна справа); 
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- гуманітарні науки (історія та археологія, філологія, культурологія); 

- соціальні та поведінкові науки (економіка, психологія, політологія, 

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжна-

родні економічні відносини); 

- управління та адміністрування (облік та оподаткування, фінанси, 

банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та 

адміністрування, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність); 

- журналістика (журналістика); 

- біологія (біологія); 

- право (право); 

- природничі науки (екологія, хімія, фізика та астрономія, прикладна 

фізика та наноматеріали); 

- математика та статистика (математика, статистика, прикладна 

математика); 

- інформаційні технології (комп’ютерні науки та інформаційні 

технології, кібербезпека); 

- автоматизація та приладобудування (метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка). 

Принагідно зазначимо, що на більшості спеціальностей змінилися не 

лише назва (спеціальність/напрям підготовки 6.020105, 8.02010501 Доку-

ментознавство та інформаційна діяльність → 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа, 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 

→ 125 Кібербезпека тощо), приналежність до галузі знань (спеціальність/ 

напрям підготовки 6.020101, 8.02010101 Культурологія належала до галузі 

знань 0201 Культура, за новим Переліком належить до галузі знань 02 

Гуманітарні науки, спеціальності/напрями підготовки 6.030508, 8.03050801 

Фінанси і кредит, 6.030509, 8.03050901 Облік і аудит, 6.030507, 8.03050701 

Маркетинг належали до галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, за 

новим Переліком належать до галузі знань 07 Управління та адмініст-

рування тощо), а й відбулося укрупнення спеціальностей (051 Економіка, 

073 Менеджмент тощо), зрозуміло, що це спричинило запровадження 

спеціалізацій для задоволення потреб ринку праці у відповідних фахівцях. 

Серед спеціалізацій, відкритих у 2016–2017 н. р. можна виділити такі, які 

відповідають спеціальностям за Переліками 2006 і 2010: Управління 

навчальним закладом на спеціальності 073 Менеджмент, Біохімія на 

спеціальності 102 Хімія; і нові спеціалізації: Управління регіональним 

розвитком та відновленням територій на спеціальності 074 Публічне 

управління та адміністрування, Сучасні інформаційні технології на 
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спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Бізнес-

статистика та аналітика на спеціальності 051 Економіка тощо. 

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса процеси 

акредитації відбуваються згідно з графіками. У 2015–2016 н. р. успішно 

пройшли чергову акредитацію спеціальності і напрями підготовки 6.030301, 

7,8.03030101 Журналістика і 6.030506, 8.03050601 Прикладна статистика. 

У 2016–2017 н. р. чергову акредитацію проходитимуть: 

- 3 напрями підготовки ступеня освіти «Бакалавр»: 6.020105 Доку-

ментознавство та інформаційна діяльність, 6.040205 Статистика, 6.050101 

Комп’ютерні науки; 

- 1 спеціальність ступеня освіти «Магістр»: 8.02010501 Документо-

знавство та інформаційна діяльність; 

Первинну акредитацію проходитиме 1 напрям підготовки: 

6.030206 Міжнародний бізнес. 

Організаційні та підготовчі заходи в Університеті вже здійснюються. 

 

 

4.1.2. 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 завдання щодо роз-

робки освітніх програм підготовки фахівців, упровадження в навчальний 

процес нових навчальних дисциплін, розробки навчальних планів тощо. 

Із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» перед Університетом 

постало питання щодо виконання статті 56: «Максимальне навчальне 

навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може 

перевищувати 600 годин на навчальний рік». 

Міністерством освіти і науки України протягом 2014–2015 н. р. було 

надано вищим навчальним закладам роз’яснення щодо особливостей 

формування навчальних планів, починаючи з 2015–2016 н. р. А саме: було 

запропоновано вищим навчальним закладам дві моделі забезпечення норми 

закону щодо максимального навантаження викладача. Згідно з першою 

моделлю, якщо вищий навчальний заклад приймає рішення про поступовий 

перехід з 900 до 600 годин навчального навантаження, зміни вносяться 

лише при формуванні навчальних планів 2015 р. набору та наступних років 

набору, і лише в 2018–2019 н. р. середнє навчальне навантаження викладача 

складатиме 600 годин. Друга модель передбачала внесення змін до 
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навчальних планів здобувачів вищої освіти 2, 3, 4 курсів за ступенем освіти 

бакалавра таким чином, щоб зменшити навчальне навантаження науково-

педагогічного працівника орієнтовно до 600 годин уже в 2015–2016 н. р. 

Факультетами Університету за ухвалою Вченої ради було прийнято 

рішення про перехід до навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників в обсязі 600 годин уже в 2015–2016 н. р., що мало забезпечу-

ватись змінами чинних навчальних планів шляхом зменшення кількості 

годин аудиторного навантаження та збільшення годин на самостійну роботу 

студента. Навчальним відділом розроблено «Методичні рекомендації щодо 

розробки навчальних та робочих навчальних планів», відповідно до яких 

при складанні робочих навчальних планів рекомендувалось зменшувати 

кількість навчальних дисциплін та практик циклу професійної та практичної 

підготовки шляхом поєднання їхнього змісту, який має спільну предметну 

спрямованість, і збільшення загального обсягу; зосередити вивчення 

нормативних дисциплін, спільних для напряму підготовки, на перших двох 

курсах навчання. 

Слід зазначити, що основними чинниками, які впливають на середнє 

навантаження викладача, є: структура контингенту студентів (розподіл сту-

дентів між спеціальностями, наповнюваність потоків, груп, підгруп, наяв-

ність та кількість малочисельних груп) та тижневе навантаження студента 

(кількість аудиторних годин на тиждень для кожної спеціальності, групи, 

курсу). 

Що стосується першого чинника, то він цілком визначається резуль-

татами вступної кампанії, і протягом всього періоду навчання студента 

впливати на нього практично неможливо. Щодо другого, то він визначається 

робочими навчальними планами напрямів підготовки та спеціальностей, за 

якими веде підготовку Університет. За рекомендаціями Міністерства освіти 

і науки України аудиторне навантаження з кожної дисципліни має складати 

від 33 до 50 %, відповідно, тижневе навантаження студента має бути для СО 

«Бакалавр» від 22 до 28 годин, ОКР «Спеціаліст» – 24 години, СО «Магістр» – 

18 годин. Аналіз робочих навчальних планів всіх напрямів підготовки та 

спеціальностей Університету показує, що на всіх факультетах за всіма 

спеціальностями витримано норми тижневого навантаження студента. У 

той же час, якщо у спеціалістів та магістрів ця величина є однаковою по 

університету (24 та 18 годин відповідно), то для студентів СО «Бакалавр» 

вона дещо відрізняється (Рис. 4.1.2.1), що, в свою чергу, дає підстави для 

збільшення середнього навантаження викладача на відповідних факультетах. 
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Рис. 4.1.2.1 – Середнє тижневе навантаження студента  

СО «Бакалавр» (годин) 

 

Окрім того, при розрахунку навчального навантаження кафедр 

Університету було максимально оптимізовано як факультетські, так і 

міжфакультетські потоки для викладання однакових дисциплін. Так, для 

визначення процедури формування переліку та подальшого вивчення 

здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін, необхідних для здобуття 

певного ступеня вищої освіти, в Університеті розроблено «Порядок обрання 

студентами дисциплін за вибором у Донецькому національному універ-

ситеті». Відповідно до вищезазначеного Порядку право вибору надавалось 

усім студентам, за умови наявності вибіркових дисциплін у робочому 

навчальному плані певного курсу навчання. Кафедрами університету було 

подано до навчального відділу список дисциплін з анотаціями, які були 

запропоновані студентам для вибору на наступний навчальний рік (розмі-

щено на корпоративному сайті Університету). 

Деканати факультетів спільно з кафедрами та органами студентського 

самоврядування інформували студентів про порядок та процедуру вибору 

навчальних дисциплін, консультували студентів з питань вибору дисциплін, 

здійснювали оперативну інформаційну підтримку процедури вибору. 

Обрання студентами дисциплін за вибором проводилось у два етапи: 

перший визначав із запропонованих кафедрами дисциплін найбільш реле-

вантні для формування індивідуальної освітньої траєкторії, на другому етапі 

студент за принципом пріоритетності обирав дисципліни, які вивчатиме в 
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наступному навчальному році. За результатами визначення пріоритетів 

навчальним відділом було сформовано загальноуніверситетські потоки для 

вивчення вищезазначених дисциплін, що, в свою чергу, сприяло зменшенню 

середнього навантаження викладача. 

У той же час, зважаючи на складну ситуацію щодо контингенту сту-

дентів 3–4 курсів, і, як наслідок, наявність великої кількості нечисленних 

груп, досягти очікуваного результату виявилося вкрай важко. 

Новацією у визначенні навчального навантаження кафедр Універ-

ситету було спільне рішення факультетів щодо запровадження системи 

розрахунку середнього навчального навантаження на одного викладача не 

Університету, а факультету. У результаті, якщо середнє навчальне наванта-

ження для роботи зі студентами держбюджетного замовлення в середньому 

на одного викладача університету складає 570 годин, для роботи зі студен-

тами, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, – 705 годин, 

то за факультетами маємо дещо іншу картину (Рис. 4.1.2.2 та 4.1.2.3). 
 

 
 

Рис. 4.1.2.2 – Середнє навчальне навантаження викладача (бюджет) 
 

 
 

Рис. 4.1.2.3 – Середнє навчальне навантаження викладача (контракт) 
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Отже, середнє навчальне навантаження викладача, який працює на одну 

ставку, що фінансується з державного фонду фінансування, змінюється від 

520 годин на юридичному до 600 годин на філологічному, історичному та 

факультеті математики та інформаційних технологій; для викладачів, які 

працюють на одну ставку, що фінансується за кошти спеціального фонду 

фінансування, змінюється з 550 годин на фізико-технічному та факультеті 

іноземних мов до 820 на факультеті математики та інформаційних техно-

логій. Зазначимо, що порівняно з минулим навчальним роком ситуація 

значно покращилась, але все ще залишаються проблемні факультети. При-

чинами таких розбіжностей є наступні: по-перше, структура контингенту, 

тобто на факультетах, де переважають нечисленні групи та потоки, середнє 

навчальне навантаження викладача більше; по-друге, на факультетах, що 

мають невелику кількість чи споріднені напрями підготовки/спеціальності і 

відповідно уніфіковані робочі навчальні плани, середнє навчальне 

навантаження викладача менше. 
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4.2. Забезпечення освітньої діяльності 

 

Освітню діяльність в Університеті здійснюють 9 факультетів (матема-

тики та інформаційних технологій, фізико-технічний, хімічний, біологічний, 

філологічний, історичний, іноземних мов, економічний та юридичний), в 

складі яких працюють 52 кафедри та три загальноуніверситетські кафедри – 

філософії, фізичного виховання та спорту, педагогіки та управління освітою. 

Відповідно до п. 4 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», факультет – 

це структурний підрозділ вищого навчального закладу, що об’єднує не 

менш як три кафедри та / або лабораторії, які у сукупності забезпечують 

підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання. 

У структурі всіх факультетів університету працює належна кількість 

кафедр: від трьох на фізико-технічному до десяти на економічному 

факультеті. Розподіл кафедр між факультетами подано на Рис. 4.2. 
 

 
 

Рис. 4.2 – Розподіл кафедр Університету між факультетами 

 

Щодо другої умови функціонування факультету, то два факультети 

університету – хімічний та біологічний – не відповідають вимогам Закону, 

а саме: не мають достатньої кількості студентів денної форми навчання. 

Відповідно до п. 5 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», кафедра – 

це базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу, що 

провадить освітню, методичну та / або наукову діяльність за певною 

спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до 

складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для 
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яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають 

науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Як було зазначено вище, в 

Університеті освітню діяльність здійснюють 55 кафедр, серед яких 17 

(≈ 31 %) не відповідає вимогам Закону. Відзначимо, що станом на 

01.12.2015 р. кафедр, що не відповідали вимогам Закону було 44 %, тобто за 

звітний період маємо позитивну динаміку. 

Розглянемо ситуацію щодо кількості науково-педагогічних праців-

ників кафедр у розрізі факультетів: 

1. Факультет математики та інформаційних технологій – 7 кафедр, 

з яких 5 (71 %) не відповідають вимогам Закону: 

- кафедра вищої математики i методики викладання матема-

тики – 4 штатні науково-педагогічні працівники із науковим 

ступенем; 

- кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь – 

4 штатні науково-педагогічні працівники (3 із науковим ступенем, 

1 без наукового ступеня), 5 науково-педагогічних працівників-

сумісників (3 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра прикладної математики та теорії систем управління – 

6 штатних науково-педагогічних працівників із науковим ступе-

нем, 3 науково-педагогічні працівники-сумісники (1 із науковим 

ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій – 

4 штатні науково-педагогічні працівники (3 із науковим ступенем, 

1 без наукового ступеня); 

- кафедра теорiї ймовiрностей і математичної статистики – 

3 штатні науково-педагогічні працівники (2 із науковим ступенем, 

1 без наукового ступеня), 5 науково-педагогічних працівників-

сумісників (3 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра комп’ютерно-математичного моделювання та веб-тех-

нологій – 4 штатні науково-педагогічні працівники (2 із науковим 

ступенем, 2 без наукового ступеня), 7 науково-педагогічних 

працівників-сумісників (5 із науковим ступенем, 2 без наукового 

ступеня); 

- кафедра інформаційних систем управління – 11 штатних науково-

педагогічних працівників (9 із науковим ступенем, 2 без 

наукового ступеня), 3 науково-педагогічні працівники-сумісники 

(1 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня). 
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2. Фізико-технічний факультет – 3 кафедри, всі відповідають 

вимогам Закону: 

- кафедра комп’ютерних технологій – 8 штатних науково-педа-

гогічних працівників (5 із науковим ступенем, 3 без наукового 

ступеня), 8 науково-педагогічних працівників-сумісників (3 із 

науковим ступенем, 5 без наукового ступеня); 

- кафедра загальної фізики і дидактики фізики – 5 штатних 

науково-педагогічних працівників (4 із науковим ступенем, 1 без 

наукового ступеня), 4 науково-педагогічних працівники-суміс-

ники із науковим ступенем; 

- кафедра радіофізики та кібербезпеки – 6 штатних науково-

педагогічних працівників із науковим ступенем, 1 науково-

педагогічний працівник-сумісник без наукового ступеня. 

3. Хімічний факультет – 5 кафедр, жодна з яких не відповідає 

вимогам Закону: 

- кафедра аналітичної хімії – 1 штатний науково-педагогічний 

працівник без наукового ступеня, 3 науково-педагогічні праців-

ники-сумісники (2 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня); 

- кафедра біохімії – 2 штатні науково-педагогічні працівники із 

науковим ступенем, 7 науково-педагогічних працівників-суміс-

ників (5 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра неорганічної хімії – 2 штатні науково-педагогічні 

працівники із науковим ступенем, 1 науково-педагогічний пра-

цівник-сумісник із науковим ступенем; 

- кафедра органічної хімії – 3 штатні науково-педагогічні праців-

ники із науковим ступенем, 4 науково-педагогічні працівники-

сумісники (2 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра фізичної хімії – 2 штатні науково-педагогічних 

працівники із науковим ступенем, 1 науково-педагогічний 

працівник-сумісник із науковим ступенем. 

4. Біологічний факультет – 5 кафедр, з яких 4 (80 %) не відповідають 

вимогам Закону: 

- кафедра зоології та екології – 4 штатні науково-педагогічні 

працівники (3 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня); 

- кафедра ботаніки та екології – 6 штатних науково-педаго-

гічних працівників (4 із науковим ступенем, 2 без наукового 

ступеня), 3 науково-педагогічні працівники-сумісники (2 із 

науковим ступенем, 1 без наукового ступеня); 
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- кафедра фізіології людини і тварин – 2 штатні науково-педа-

гогічні працівники із науковим ступенем; 

- кафедра біофізики – 3 штатні науково-педагогічні працівники  

(1 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра фізіології та біохімії рослин – 3 штатні науково-

педагогічні працівники (2 із науковим ступенем, 1 без наукового 

ступеня), 1 науково-педагогічний працівник-сумісник із науковим 

ступенем. 

5. Філологічний факультет – 6 кафедр, з яких 1 (16,6 %) не відпо-

відає вимогам Закону: 

- кафедра української мови – 5 штатних науково-педагогічних 

працівників (4 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня), 

9 науково-педагогічних працівників-сумісників (4 із науковим 

ступенем, 5 без наукового ступеня); 

- кафедра теорії та історії української і світової літератури – 

7 штатних науково-педагогічних працівників із науковим ступе-

нем, 2 науково-педагогічні працівники-сумісники (1 із науковим 

ступенем, 1 без наукового ступеня); 

- кафедра журналістики – 7 штатних науково-педагогічних 

працівників (3 із науковим ступенем, 4 без наукового ступеня), 

11 науково-педагогічних працівників-сумісників (4 із науковим 

ступенем, 7 без наукового ступеня); 

- кафедра української філології і культури – 7 штатних науково-

педагогічних працівників (6 із науковим ступенем, 1 без науко-

вого ступеня), 4 науково-педагогічні працівники-сумісники  

(2 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра психології – 5 штатних науково-педагогічних праців-

ників із науковим ступенем, 4 науково-педагогічні працівники-

сумісники (2 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської 

філології – 4 штатні науково-педагогічні працівники (2 із науко-

вим ступенем, 2 без наукового ступеня), 15 науково-педагогічних 

працівників-сумісників (9 із науковим ступенем, 6 без наукового 

ступеня). 

6. Історичний факультет – 6 кафедр, з яких 2 (33 %) не відповідають 

вимогам Закону: 

- кафедра всесвітньої історії – 5 штатних науково-педагогічних 

працівників із науковим ступенем, 1 науково-педагогічний 

працівник-сумісник із науковим ступенем; 
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- кафедра історії України – 3 штатні науково-педагогічні праців-

ники із науковим ступенем, 3 науково-педагогічні працівники-

сумісники (2 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня); 

- кафедра історії слов’ян – 4 штатні науково-педагогічні 

працівники із науковим ступенем, 2 науково-педагогічні праців-

ники-сумісники із науковим ступенем; 

- кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики – 5 штат-

них науково-педагогічних працівників із науковим ступенем, 

8 науково-педагогічних працівників-сумісників (7 із науковим 

ступенем, 1 без наукового ступеня); 

- кафедра спеціальних галузей історичної науки – 5 штатних 

науково-педагогічних працівників (4 із науковим ступенем, 1 без 

наукового ступеня); 

- кафедра політології та державного управління – 7 штатних 

науково-педагогічних працівників із науковим ступенем, 8 науково-

педагогічних працівників-сумісників (6 із науковим ступенем,  

2 без наукового ступеня). 

7. Факультет іноземних мов – 6 кафедр, з яких 2 (33 %) не відповідає 

вимогам Закону: 

- кафедра германської філології – 7 штатних науково-педагогічних 

працівників (5 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня),  

3 науково-педагогічні працівники-сумісники без наукового 

ступеня; 

- кафедра світової літератури і класичної філології – 2 штатні 

науково-педагогічні працівники (1 із науковим ступенем, 1 без 

наукового ступеня), 1 науково-педагогічний працівник-сумісник 

без наукового ступеня; 

- кафедра англійської філології – 7 штатних науково-педагогічних 

працівників (4 із науковим ступенем, 3 без наукового ступеня),  

1 науково-педагогічний працівник-сумісник із науковим ступенем; 

- кафедра романських мов – 2 штатні науково-педагогічні 

працівники (1 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня), 

4 науково-педагогічні працівники-сумісники (1 із науковим 

ступенем, 3 без наукового ступеня); 

- кафедра теорії та практики перекладу – 9 штатних науково-

педагогічних працівників (5 із науковим ступенем, 4 без науко-

вого ступеня), 5 науково-педагогічних працівників-сумісників  

(1 із науковим ступенем, 4 без наукового ступеня); 
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- кафедра іноземної мови професійного спрямування – 13 штатних 

науково-педагогічних працівників (6 із науковим ступенем, 7 без 

наукового ступеня), 3 науково-педагогічні працівники-сумісники 

(1 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня). 

8. Економічний факультет – 10 кафедр, із яких 1 (10 %) не 

відповідає вимогам Закону: 

- кафедра управління персоналом і економіки праці – 8 штатних 

науково-педагогічних працівників (7 із науковим ступенем, 1 без 

наукового ступеня), 6 науково-педагогічних працівників-суміс-

ників із науковим ступенем; 

- кафедра економіки підприємства – 7 штатних науково-педа-

гогічних працівників (5 із науковим ступенем, 2 без наукового 

ступеня), 8 науково-педагогічних працівників-сумісників (5 із 

науковим ступенем, 3 без наукового ступеня); 

- кафедра математики і математичних методів в економіці – 

4 штатні науково-педагогічні працівники із науковим ступенем, 

1 науково-педагогічний працівник-сумісник без наукового сту-

пеня; 

- кафедра менеджменту – 9 штатних науково-педагогічних пра-

цівників (8 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня),  

1 науково-педагогічний працівник-сумісник із науковим ступенем; 

- кафедра маркетингу – 6 штатних науково-педагогічних праців-

ників із науковим ступенем, 4 науково-педагогічні працівники-

сумісники (3 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня); 

- кафедра обліку, аналізу і аудиту – 6 штатних науково-педагогіч-

них працівників із науковим ступенем, 1 науково-педагогічний 

працівник-сумісник із науковим ступенем; 

- кафедра фінансів і банківської справи – 9 штатних науково-педа-

гогічних працівників (8 із науковим ступенем, 1 без наукового 

ступеня), 7 науково-педагогічних працівників-сумісників (5 із 

науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

- кафедра економічної теорії та розвитку і розміщення продук-

тивних сил – 5 штатних науково-педагогічних працівників  

(4 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня), 5 науково-

педагогічних працівників-сумісників (3 із науковим ступенем,  

2 без наукового ступеня); 

- кафедра бізнес-статистики та економічної теорії – 9 штатних 

науково-педагогічних працівників із науковим ступенем, 
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8 науково-педагогічних працівників-сумісників (5 із науковим 

ступенем, 3 без наукового ступеня); 

- кафедра міжнародних економічних відносин – 11 штатних 

науково-педагогічних працівників (7 із науковим ступенем,  

4 без наукового ступеня), 16 науково-педагогічних працівників-

сумісників (14 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня); 

9. Юридичний факультет – 4 кафедри, всі відповідають вимогам 

Закону: 

- кафедра господарського права – 7 штатних науково-педагогіч-

них працівників із науковим ступенем, 8 науково-педагогічних 

працівників-сумісників (6 із науковим ступенем, 2 без наукового 

ступеня); 

- кафедра цивільного права і процесу – 9 штатних науково-педа-

гогічних працівників (7 із науковим ступенем, 2 без наукового 

ступеня), 4 науково-педагогічні працівники-сумісники без науко-

вого ступеня; 

- кафедра теорії та історії держави і права та адміністра-

тивного права – 7 штатних науково-педагогічних працівників  

(5 із науковим ступенем, 2 без наукового ступеня), 12 науково-

педагогічних працівників-сумісників (6 із науковим ступенем, 

6 без наукового ступеня); 

- кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права – 

11 штатних науково-педагогічних працівників (10 із науковим 

ступенем, 1 без наукового ступеня), 7 науково-педагогічних 

працівників-сумісників (5 із науковим ступенем, 2 без наукового 

ступеня). 

10.  Загальноуніверситетські – 3 кафедри, всі відповідають вимогам 

Закону: 

- кафедра філософії – 6 штатних науково-педагогічних праців-

ників із науковим ступенем; 

- кафедра педагогіки та управління освітою – 7 штатних науково-

педагогічних працівників (6 із науковим ступенем, 1 без науко-

вого ступеня), 2 науково-педагогічні працівники-сумісники  

(1 із науковим ступенем, 1 без наукового ступеня); 

- кафедра фізичного виховання та спорту – 8 штатних науково-

педагогічних працівників (3 із науковим ступенем, 5 без 

наукового ступеня). 
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Підсумовуючи ситуацію щодо кількісного та якісного складу кафедр 

Університету, можна відмітити, що вкрай негативна ситуація склалася на 

факультеті математики та інформаційних технологій, хімічному та біоло-

гічному факультетах. Є проблеми на історичному та факультеті іноземних 

мов. Це зумовлено значною кількістю кафедр на відповідних факультетах і 

негативною динамікою кількості студентів за останні роки, що в результаті 

надають факультетам незначну кількість ставок професорсько-викладацького 

складу. У поточному навчальному році необхідно провести ряд заходів щодо 

усунення зазначеної невідповідності кафедр Закону, а саме: провести 

структурну реорганізацію кафедр, спрямувати профорієнтаційну роботу 

колективів факультетів на залучення якнайбільшої кількості абітурієнтів до 

навчання в Університеті. Щодо економічного та філологічного факультетів, 

то це тимчасова ситуація, пов’язана з розподілом навчального навантаження 

на економічному та навчанням провідних викладачів у докторантурі на 

філологічному факультеті. 
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4.3. Навчальний процес 

 

4.3.1. Формування контингенту студентів 

Враховуючи складну соціально-економічну ситуацію, що склалася у 

Донецькому регіоні, і перенесенням освітньої діяльності Університету до 

м. Вінниці, розглянемо динаміку змін контингенту за чотири роки. 

Станом на 01.10.2013 р. контингент студентів університету складав 

14 006 осіб, з яких 5 937 студентів (42 %) здобували освіту за кошти 

державного бюджету та 8 069 студентів (58 %) – за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

На момент переїзду університету до м. Вінниці (на 01.10.2014 р.) 

контингент студентів складав 6 036 особи, з яких 3 818 (63 %) навчались за 

кошти державного бюджету, 2 218 (37 %) – за кошти фізичних та юри-

дичних осіб. 

Станом на 01.10.2015 р. нараховуємо 2 368 (59 %) студентів-бюджет-

ників та 1 661 (41 %) студентів-контрактників, тобто 4 029 осіб. 

У поточному навчальному році (станом на 01.10.2016 р.) нараховуємо 

2 753 (54 %) студентів-бюджетників та 2 363 (46 %) студентів-контракт-

ників, тобто 5 116 осіб. 

Динаміку змін контингенту студентів денної та заочної форм навчання, 

які навчаються за кошти державного бюджету та кошти фізичних та 

юридичних осіб, представлено на Рис. 4.3.1.1 та 4.3.1.2. 

 

 
 

Рис. 4.3.1.1 – Динаміка змін контингенту студентів, які навчаються  

за кошти державного бюджету 
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Рис. 4.3.1.2 – Динаміка змін контингенту студентів, які навчаються  

за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

Розглянемо зміни контингенту студентів 2014–2015, 2015–2016 та 

2016–2017 н. р. за ступенями освіти та освітньо-кваліфікаційними рівнями 

підготовки. 

Контингент студентів СО «Бакалавр» як денної, так і заочної форм 

навчання не є сталою величиною, і якщо у минулому навчальному році ми 

спостерігали його зменшення майже на 35 % (з 3 541 до 2 329 осіб на 

денній формі навчання та з 1 117 до 744 осіб на заочній), то у поточному 

навчальному році наявна тенденція щодо збільшення контингенту: на 17 % 

(з 2 329 до 2 726 осіб) та 22 % (з 744 до 911 осіб) на денній та заочній формі 

навчання відповідно. 

Що стосується набору студентів на СО «Магістр», то слід зазначити, що 

їхня кількість збільшилась на 18 % (денна форма навчання: з 376 до 443 осіб) 

та 5 % (заочна форма навчання: з 290 до 306 осіб). Враховуючи той факт, що, 

починаючи з 2015 р. набору, студенти СО «Магістр» навчаються півтора 

року, то загальна кількість студентів цього ступеня освіти зросла значно. 

Найбільші зміни відбулись у контингенті студентів ОКР «Спеціаліст»: 

за денною формою навчання відбулося зменшення контингенту на 59 %  

(з 339 до 140 осіб) у минулому навчальному році та на 7 % у поточному  

(зі 140 до 131 особи), за заочною – на 12 % (зі 169 до 150 осіб) та 46 %  

(зі 150 до 82 осіб). Це пов’язано з тим, що, по-перше, відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» у 2016 р. було здійснено останній набір сту-

дентів на ОКР «Спеціаліст», по-друге, значна кількість абітурієнтів віддають 

перевагу у навчанні ступеню освіти «Магістр». 
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Розглядаючи окремо контингент студентів денної форми навчання 

(3 594 особи), можна зробити висновок щодо переважної кількості студентів, 

які навчаються за державним замовленням (2 374 особи), що становить 66 %, 

за контрактом навчаються 1 220 студентів, що становить 34 %. Розбіжність 

складає 32 % на користь студентів бюджетної форми навчання (у попе-

редньому навчальному році мали розбіжність 50 %, тобто спостерігаємо 

тенденцію щодо зменшення кількості студентів-бюджетників і, відповідно, 

збільшення кількості студентів-контрактників) (Рис 4.3.1.3). 
 

 
 

Рис. 4.3.1.3 – Контингент студентів денної форми навчання 2016–2017 н. р. 

 

Аналіз контингенту заочної форми навчання (1 522 особи) свідчить про 

те, що розрив між контингентом студентів бюджетної (379, що становить 

25 %) та договірної (1 143, що становить 75 %) форм навчання складає 

50 %. При цьому слід зазначити постійну тенденцію до збільшення частки 

договірних студентів, тобто поступової ліквідації державного замовлення 

на заочній формі й переходу тільки на навчання за контрактом (Рис. 4.3.1.4). 
 

 
 

Рис. 4.3.1.4 – Контингент студентів заочної форми навчання 2016–2017 н. р. 
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Загальну інформацію щодо контингенту денної та заочної форм 

навчання студентів, які навчаються за кошти державного замовлення та за 

кошти фізичних або юридичних осіб, представлено на Рис. 4.3.1.5 та 4.3.1.6. 
 

 
 

Рис. 4.3.1.5 – Загальний контингент студентів 2016–2017 н. р. 

 

 
 

Рис. 4.3.1.6 – Загальний контингент студентів 2016–2017 н. р. 

 

Розглянемо розподіл студентів денної форми за курсами навчання 

(діаграма). Переважна кількість студентів денної форми навчання 

навчається на 1 та 2 курсах (27 та 25 % відповідно), що є результатом 

профорієнтаційної роботи факультетів та кафедр Університету протягом 

2014–2015 та 2015–2016 н. р. Майже рівномірним є розподіл студентів 3, 
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4 курсів та магістратури – 9–13 % (Рис. 4.3.1.7). Щодо найнижчої кількості 

студентів-спеціалістів, то причини були зазначені вище. 

 

 
 

Рис. 4.3.1.7 – Розподіл студентів денної форми за курсами навчання 

 

Розподіл студентів заочної форми за курсами навчання представлено 

на Діаграмі. Маємо аналогічну з денною формою навчання ситуацію: 

більшість студентів навчається на 1 та 2 курсах СО «Бакалавр» (19 та 20 % 

відповідно) та СО «Магістр» (21 та 16 %). Найменша кількість (2 %) на 

5 курсі, що пов’язано з тим, що тільки деякі напрями підготовки мають 

термін навчання 5 років (переважна кількість – 4 роки) (Рис. 4.3.1.8). 

 

 
 

Рис. 4.3.1.8 – Розподіл студентів заочної форми за курсами навчання 
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Окремо хотілося б зазначити, що станом на 01.11.2016 р. в Універ-

ситеті навчається 91 іноземний громадянин, що складає всього 1,7 % 

загальної кількості студентів. Зазначений процент є наслідком тієї 

тенденції, що склалася в Університеті протягом останніх 5 років. 

Розподіл студентів за факультетами Університету наведено на 

Рис. 4.3.1.9. 
 

 
 

Рис. 4.3.1.9 – Розподіл контингенту за факультетами Університету 

 

Переважна кількість студентів Університету навчається на економіч-

ному факультеті (31 %). 17 % складають студенти юридичного факультету. 

Значний відсоток дають факультети гуманітарного спрямування: філоло-

гічний – 14 %, історичний – 8 %, факультет іноземних мов – 8 %. Щодо 

природничих факультетів, то на факультеті математики та інформаційних 

технологій навчається 7 % студентів, фізико-технічному – 6 %, біологіч-

ному – 5 %, хімічному – 3 %. До речі, у минулому навчальному році ми мали 

практично таку ж картину щодо внеску факультетів до загальноунівер-

ситетського контингенту студентів. 
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Заслуговують пильної уваги й аналізу показники відрахування студен-

тів упродовж року. Протягом 2015–2016 н. р. факультетами Університету 

було відраховано 347 студентів, серед яких 214 студентів (62 %) денної 

форми навчання та 133 студенти (38 %) заочної форми навчання. Основні 

чинники відрахування студентів: невиконання вимог навчального плану та 

графіку навчального процесу, невиконання умов договору, академічна 

неуспішність тощо. 

У зв’язку з цим варто відзначити, що: 

- стабільно потужний контингент студентів є визначальним кри-

терієм 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 р.). Згідно з цією 

Постановою, в середньому у ДонНУ таке співвідношення за денною формою 

складає 11 студентів на одного викладача. Але конкретні цифри змінюються 

залежно від спеціальності (від 9 на іноземних мовах до 13,5 на українській 

мові та літературі); ступеня освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня 

(бакалаври, спеціалісти чи магістри); форми навчання (за заочною формою 

для бакалаврів норматив збільшується у 4 рази, тобто становить від 36 до 

52 студентів на 1 викладача); громадянства (норматив співвідношення 

викладач / іноземний студент на 15 % менший за норматив для україн-

ських студентів). Залежно від кількості студентів кожний університет має 

певну кількість ставок викладачів. Отже, постійне скорочення контингенту 

студентів призводить до зменшення кількості ставок, що, в свою чергу, 

зумовлює значне скорочення професорсько-викладацького складу. Отже, 

збереження контингенту студентів на відповідному рівні є першочерговим 

завданням на найближчі роки. 

Загальну інформацію щодо розподілу контингенту за курсами факуль-

тетами Університету, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами 

навчання наведено у таблиці 4.3.1. 
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4.3.2. Оцінка якості підготовки фахівців 

Одним з основних завдань роботи університету є забезпечення висо-

кого рівня освітнього процесу, неухильне дотримання державних стандартів 

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 

сьогодні ми знаходимось на шляху створення такої системи, одним із 

ланцюгів якої є вимірювання знань, умінь та навичок студента за резуль-

татами складання 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 2016 р.). 

Станом на 01.07.2016 р. з 2 708 студентів склали сесію 2 595 осіб 

(95,8 %), 113 (4,2 %) студентів одержали відтермінування з поважних причин. 

Абсолютна успішність і якість навчання за підсумками року склали 

відповідно 95,4 % і 63,8 %. Порівняно з минулорічними даними маємо 

практично незмінну абсолютну успішність (2014 р. – 94,2 %, 2015 р. – 93,6 %). 

У той же час зменшилась якість знань студентів з 69,8 % до 63,8 %. 

За акредитаційними вимогами показник успішності студентів має ста-

новити 90 %, якості – 50 %. У цілому Університетом ці вимоги витримано. 

Проаналізуємо успішність студентів за факультетами (Табл. 4.3.2.1). 
 

Таблиця 4.3.2.1 

Успішність студентів за факультетами 
 

Факультет 
2014–2015 н. р. 2015–2016 н. р. Розбіжність 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

абс. 

усп., % 

якість, 

% 

абс. 

усп., % 

якість, 

% 

Математики та ІТ 89,1 47 84,7 50,2 –4,4 3,2 

Фізико-технічний 83,7 48 86,5 44,7 2,8 –3,3 

Хімічний 92 71,5 91,6 77,6 –0,4 6,1 

Біологічний 83,9 51,7 88,8 72 4,9 20,3 

Філологічний 94,4 46,4 97,6 59 3,2 12,6 

Іноземних мов 94,4 65,2 100 54 5,6 –11,2 

Історичний 90,9 66,8 87,8 68,4 –3,1 1,6 

Економічний 91 71 87 65 –4 –6 

Юридичний 94,9 58,6 98 72 3,1 13,4 

По Університету 93,6 69,8 95,4 63,8 1,8 –6 
 

Показник успішності на більшості факультетів досить високий (від 

85,0 % до 100 %) (Рис. 4.3.2.1), щодо показника якості знань, то він продов-

жує залишатися низьким – від 44,7 % до 77,6 % (Рис. 4.3.2.2). 
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Найвищий показник успішності (100 %) на факультеті іноземних мов 

та юридичному факультеті (98 %). Високі показники успішності також на 

факультетах: філологічному (97,6 %) та хімічному (91,6 %). 
 

 
 

Рис. 4.3.2.1 – Абсолютна успішність студентів денної форми навчання 

 

Найвищий показник якості знань на хімічному факультеті (77,6 %). Най-

нижча якість на фізико-технічному факультеті (44,6 %) – при нормативі 50 %. 

На шести факультетах (математики та інформаційних технологій, хімічному, 

біологічному, філологічному, історичному та юридичному) якість зросла, 

найпомітніше це на біологічному факультеті – 20,3 % (у попередньому 

навчальному році ми мали на біологічному факультеті значний спад якості 

знань, майже на 7,6 %; цьогорічні показники засвідчують, що біологічний 

факультет не тільки повернув свої позиції, а й значно покращив резуль-

тати). На трьох факультетах (фізико-технічному, факультеті іноземних мов та 

економічному) показник якості знань знизився в межах від 3,3 % до 11,2 %. 
 

 
 

Рис 4.3.2.2 – Якість знань студентів денної форми навчання 
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За науковими напрямами (природничо-науковим, гуманітарним та 

економіко-правовим) факультети за показниками успішності студентів 

розташувалися у такому порядку, наведеному у Табл. 4.3.2.2: 

 

Таблиця 4.3.2.2 

 

Природничо-науковий Гуманітарний Економіко-правовий 

1 – хімічний 1 – факультет іноземних мов 1 – юридичний  

2 – біологічний  2 – філологічний  2 – економічний 

3 – фізико-технічний 3 – історичний  

4 – математики та ІТ   

 

Порівняно з минулими роками факультети за підсумками літніх сесій 

умовно посідають такі місця, наведеному у Табл. 4.3.2.3: 

 

Таблиця 4.3.2.3 

 

Факультет 

Навчальний рік 

2015–

2016 

2014–

2015 

2013–

2014 

2012–

2013 

2011–

2012 

2010–

2011 

2009–

2010 

іноземних мов 1 1 3 6 5 4 3 

юридичний 2 2 4 3 3 3 2 

філологічний 3 1 8 8 9 7 6 

хімічний 4 3 6 4 7 8 10 

біологічний  5 7 2 5 4 5 5 

історичний 6 5 7 9 6 6 7 

економічний 7 4 1 2 2 2 4 

обліково-фінансовий   4 1 1 1 1 

фізико-технічний 8 8 9 7 10 10 8 

математики та ІТ 9 6 5 10 8 9 9 

 

Важливим резервом для підвищення успішності й якості знань 

залишаються студенти, що за результатами сесії мають по одній «3».  

Під час літньої сесії 259 осіб (10 %) отримали одну оцінку «задовільно». 

Найвищий відсоток студентів, які встигають з однією «трійкою», – на фа-

культетах: математики та ІТ (21,4 %) та юридичному (16,5 %) (Рис. 4.3.2.3). 

Відтак, вказані категорії студентів потребують більш пильної уваги. 
 



 

 

62 

 

 
 

Рис. 4.3.2.3 – Відсоток студентів, що отримали одну оцінку «3» 

 

Аналіз успішності студентів за курсами показує, що найвищі показ-

ники успішності і якості знань у студентів ІI курсу СО «Магістр» (100 % та 

95,6 % відповідно), найнижчі показники успішності у студентів ІІ курсу 

СО «Бакалавр» (87,5 %). Найнижча якість знань серед студентів І курсу – 

52,3 %. Відповідні показники ми мали і в минулому навчальному році, тобто 

стійка тенденція щодо найнижчої якості знань студентів–першокурсників 

зберігається останні 5 років. 

Порівняно з минулим роком, помітне зниження успішності на І (на 

3,3 %), ІV (на 2,2 %) курсах та у студентів ОКР «Спеціаліст» (на 4,3 %), 

щодо якості знань, то вона зросла тільки на ІІ курсі, на всіх інших спосте-

рігається зниження якості знань (Табл. 4.3.2.4). Така тенденція не є характер-

ною для Університету, тому стає питання щодо об’єктивності оцінювання 

знань студентів. Саме це спонукає нас якнайшвидше розробити і 

запровадити в Університеті систему моніторингу якості навчання. 
 

Таблиця 4.3.2.4 

Успішність студентів за курсами 
 

Курс 

2014–2015 н. р. 2015–2016 н. р. Розбіжність 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

Перший  91,5 58 88,2 52,3 –3,3 –5,2 

Другий 86,3 51,3 87,5 59 1,2 7,7 

Третій 89,3 59,4 91 59,3 1,7 –0,1 

Четвертий 98,4 68,1 96,2 58,6 –2,2 –9,5 

ОКР «Спеціаліст» 98,8 91,3 94,5 87,8 –4,3 –3,5 

СО «Магістр» 100 100 98,7 95,6 –1,3 –4,4 

По Університету 93,6 69,8 95,4 63,8 1,8 –6 
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За підсумками сесії проведено аналіз стану успішності студентів у 

розрізі СО «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», СО«Магістр». 

Аналіз успішності студентів IV курсу (випускників бакалаврату) 

засвідчує досить високі показники успішності 96,2 %, але недостатньо 

високий показник якості знань 58,6 %. Успішність і якість знань серед 

студентів ОКР «Спеціаліст» склала 94,5 % та 87,3 %. 

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 98,7 % 

й 95,6 %. 

Аналіз успішності першокурсників характеризується такими показ-

никами: успішність – 88,2 %, якість – 52,3 %. Зростання абсолютної 

успішності відбулося на п’яти факультетах. 

 

Заочна форма навчання 

У цій сесії з 1 092 студентів взяли участь 979 осіб (89 %), 113 (11 %) 

студентів одержали відтермінування з поважних причин. Абсолютна успіш-

ність і якість навчання за підсумками року становили відповідно 90,8 % і 

52,3 %, що на 3 % та 7 % нижче минулорічних показників (93,8 % і 59,3 %). 

Щодо ситуації по факультетах, то, враховуючи значну кількісну різницю в 

контингенті студентів, можна впевнено стверджувати, що на факультетах 

природничого спрямування вибірка не є репрезентативною, тобто прово-

дити відповідні порівняння не має сенсу. 

За підсумками сесії проведено аналіз успішності студентів у розрізі 

СО «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст»: СО «Бакалавр» – 82 % і 

39,1 %; ОКР «Спеціаліст» – 95 % і 70,4 %; СО «Магістр» – 97,8 % і 85,2 %. 

Аналіз успішності студентів заочної форми навчання за курсами 

засвідчує, що найвищий показник успішності і якості знань у студентів 

V курсу (100 %) і IV курсу (96,8 %); низькі показники успішності у 

студентів І і ІІ курсів (72,5 % і 69,2 % відповідно). 

 

 

4.3.3. Практична підготовка студентів 

В Університеті склалася та функціонує система організації та про-

ведення всіх видів практик, яка дозволяє успішно реалізувати завдання, що 

покладаються на цю складову загального комплексу підготовки високо-

кваліфікованих фахівців. 
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Факультети чітко дотримуються нормативних засад організації та 

проведення практики. Відповідність нормативним документам створила 

передумови коректного визначення цілей і завдань практичної підготовки: 

- підвищення рівня мотивації студентів до професійної діяльності; 

- підвищення ступеня компетентності майбутніх фахівців щодо 

проектування, організації і стимулювання професійної діяльності; 

- створення умов для формування студентами професійних умінь і 

якостей різнобічної функціональної спрямованості; 

- стимулювання розвитку у майбутніх фахівців професійної свідо-

мості та самосвідомості, позитивного ставлення до обраної професії, 

потреб в активній самоосвіті й самовихованні. 

Практична підготовка фахівців визнається важливою складовою 

системи вищої освіти, що сприяє європейському співробітництву, а вироб-

лення уніфікованих порівняльних критеріїв і методології, в тому числі і до 

практичної підготовки студентів, відкриває можливості щодо прогнозова-

ного забезпечення якості вищої освіти. 

Проведення практик відбувалося згідно з графіком навчального про-

цесу Університету. Загалом було підготовлено та погоджено 248 наказів на 

проведення практики. Керівництво практикою здійснювали 197 викладачів 

Університету, серед яких 171 особа (85,4 %) має науковий ступінь і вчене 

звання. 

Завдяки плідній співпраці кафедр, навчального відділу та керівництва 

Університету було охоплено 2 342 студенти для проходження практик: 

денної (1 654 студенти) та заочної (688 студентів) форм навчання. 

За CО та ОКР склад студентів виглядає наступним чином: з 1 654 осіб 

денної форми навчання 1 497 становлять студенти СО «Бакалавр», 131 – 

ОКР «Спеціаліст», 26 – СО «Магістр»; з 688 студентів заочної форми 

511 осіб навчаються за СО «Бакалавр», 120 – ОКР «Спеціаліст», 57 – СО 

«Магістр» (Рис. 4.3.3.1). 
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Рис. 4.3.3.1 – Розподіл студентів, які проходили  

практичну підготовку в 2015–2016 н. р. 

 

Важливим фактором успішності проведення практичної підготовки 

виступають бази практик. У 2015–2016 н. р.: 

- студенти біологічного факультету проходили практичну підготовку 

на базі ДонНУ, ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8, № 15, № 26, № 30, № 31, № 32 

Вінницької міської ради, РКЗО Межівська СОШ № 1 (Дніпропетровська 

обл.), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 (м. Артемівськ), Микильської ЗОШ І−ІІІ сту-

пенів Волноваського району (Донецька обл.), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 13 

(м. Костянтинівка), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4, № 6, № 17 (м. Краматорськ), 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8, № 57 (м. Маріуполь), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 11 

(м. Світлодарськ), НВК «Знам’янська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2-ліцей» 

(Кіровоградська обл.), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 (м. Угледар), Терновського 

ліцею № 80 (м. Кривій Ріг). 

- Базами практики економічного факультету виступали наступні 

установи, організації, підприємства: 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 «Азов-

56%

22,7%

11,3%

7%

1% 2%

Розподіл студентів, які проходили практичну 

підготовку в 2015–2016 н. р.

СО "Бакалавр" дфн СО "Бакалавр" зфн ОКР "Спеціаліст" дфн

ОКР "Спеціаліст" зфн СО "Магістр" д.ф.н. СО "Магістр" з.ф.н.



 

 

66 

 

загальмаш» (м. Маріуполь); КП «Міськводоканал» (м. Маріуполь); КП 

«Маріупольське архітектурне бюро»; АТ «Ощадбанк»; ПАТ «ПУМБ»; ПАТ 

«Фідобанк» (м. Маріуполь); МРЦ «Сонячний» (м. Маріуполь); ДП «Маріу-

польський морський торговельний порт» (м. Маріуполь); МФ ДП «АМПУ» 

(м. Маріуполь); ТОВ «Укрклімат Донбасгруп» (м. Запоріжжя); АТ Токма-

цький завод «Прогрес» (м. Токмак); ТОВ «УкрБорг» (м. Київ); ВАТ «Лідер 

Нова» (м. Київ); ТОВ «Технології мереж» (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. Харків). Частково студенти економічного 

факультету були забезпечені базами практик на місцевих підприємствах, 

зокрема ПАТ «Вінницький інструментальний завод» та ПАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика»; Коледж економіки і права Вінницького коопера-

тивного інституту (м. Вінниця); ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний 

технікум» (м. Дніпропетровськ); Новодмитрівський навчально-виховний 

комплекс Костянтинівської районної ради; Слов’янський хіміко-механіч-

ний технікум (Донецька обл.); «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів-ліцей» 

№ 20 Оболонського району м. Києва. 

- Історичний факультет мав змогу забезпечити студентів наступними 

базами практики: Краєзнавчий музей Вінницької області та державний архів 

Вінницької області; ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Бершадського району та Зве-

денівська ЗОШ І–ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області; 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4, № 8, № 15, № 18, № 23 Вінницької міської ради; 

Хотянівська ЗОШ І–ІІ ступенів Вишгородського району Київської обл.; 

Нескучненська ЗОШ І–ІІІ ступенів Великоновосілківського району; ЗОШ 

І–ІІІ ступенів № 27 м. Маріуполя; Курахівська ЗОШ № 1; Краматорська ЗОШ 

І–ІІІ ступенів № 22; ЗОШ І–ІІІ ступенів № 15 м. Красноармійська; Костян-

тинівська гімназія, Костянтинівська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2, № 3, № 13; 

Інститут трансформації суспільства (м. Київ); Фонд «Демократичні ініціативи 

імені Ілька Кучеріва» (м. Київ); Вінницька обласна державна адміністрація; 

Іллічівська спеціалізована ЗОШ І–ІІІ ступенів та Олександро-Калинівська 

ЗОШ І–ІІІ ступенів Костянтинівського району; ЗОШ І–ІІІ ступенів Олек-

сандро-Шультинський НВК; Хрестищенська ЗОШ І–ІІІ ступенів Слов’ян-

ського району (Донецька обл.); Новопавлівська ЗОШ № 1 Межевського 

району Дніпропетровської області; ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 м. Львів; 

Старокостянтинівська ЗОШ І–ІІІ ступенів №  3 (Хмельницька обл.); BIR 

Training Center (Чикаго, США). 
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- Студенти факультету математики та інформаційних технологій 

проходили практику на базі ДонНУ, загальноосвітньої школи-інтернату 

м. Добропілля та загальноосвітньої школи села Золоті Пруди (Донецька обл.). 

- Студенти факультету іноземних мов проходили педагогічну прак-

тику на базі ДонНУ, гуманітарної гімназії № 1 ім. М. І. Пирогова, ЗОШ  

І–ІІІ ступенів № 22, № 23 Вінницької міської ради, Корделівської середньої 

ЗОШ І–ІІІ ступенів Калинівського району Вінницької області, ЗОШ І–ІІІ сту-

пенів № 10 ім. І. І. Манжури Дніпропетровської міської ради, Новотроїцької 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 Волноваської міської ради, Волноваського ліцею 

Волноваської районної ради, Родинської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 м. Красно-

армійська, Високопільської ЗОШ І–ІІІ ступенів Олександрівської районної 

ради (Донецька обл.), гімназії № 19 «Межигірська» та спеціалізованої 

школи І–ІІІ ступенів № 320 з поглибленним вивченням української мови 

м. Києва, Запорізької ЗОШ І–ІІІ ступенів № 76 Запорізької міської ради, 

мовного центру «Бояр» (м. Львів), Integrierte Gesammte Schule Kronsberg, 

Kattenbrookstrift (м. Ганновер). 

- Надзвичайно широку географію мають бази практик філологічного 

факультету: ЗОШ І–ІІІ ступенів № 10 Вінницької міської ради, РКЗО 

«Межівська середня школа І–ІІІ ступенів № 1» (смт. Межова), РКЗО 

«Володимирівська середня школа І–ІІІ ступенів № 1» (Межівський район), 

ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Гаврилівки Покровського району (Дніпропетровська 

обл.), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8, № 18 (м. Артемівськ), ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 2 смт. Велика Новосілка, ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 м. Дзержинська, 

загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ ступенів та ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 1, № 8, № 17 (м. Димитрів), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6 м. Дружківки, ЗОШ 

І–ІІІ ступенів № 16 Добропільської міської ради, ЗОШ І–ІІІ ступенів № 56 

м. Маріуполя, ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Островське Мар’їнського району, ЗОШ 

І–ІІІ ступенів № 5, № 13, № 15 (м. Костянтинівка), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3, 

№ 32, № 35 (м. Краматорськ), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 (м. Красноармійськ), 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 (м. Родинське), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 (м. Сло-

в’янськ), ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Перелесне Слов’янського району (Донецька 

обл.), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 м. Приморська (Запорізька область), ЗОШ  

І–ІІІ ступенів № 6 м. Києва, ЗОШ І–ІІІ ступенів № 13 м. Лисичанська 

(Луганська обл.), ЗОШ І–ІІІ ступенів № 77 (м. Одеса). 

- Юридичний факультет продовжив співробітництво з Київським 

апеляційним адміністративним судом; Головним управлінням юстиції у 

Дніпропетровській області; Самарським РВ ДМУ ГУ МВС України в 

Дніпропетровській області; Державною інспекцією з питань захисту прав 

споживачів у Вінницькій області; Подільським центром прав людини; 
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Відділенням нотаріальної палати України у Вінницькій області; ГУ Дер-

жавної казначейської служби України у Вінницькій області; Вінницьким 

обласним центром з надання безоплатної вторинної допомоги; Головним 

управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області; Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій області; 

Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України; Апеляційним судом Вінницької області. 

- Практика студентів хімічного факультету проходилана базі ДонНУ, 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова та 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Вінниці № 10, 23, 34; Артемівського 

НВК І–ІІІ ступенів № 11 ім. Артема, ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Кальчик та ЗОШ 

І–ІІІ ступенів с. Республіка, Старомлинівської № 2 Володарського району, 

Октябрської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 Володарського району, Димитрів-

ського міського ліцею, Краматорської української гімназії, Костянтинівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4, № 9, Олександро-Калинівської І–ІІІ ступенів Кос-

тянтинівського району, Курахівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 Мар’їнського 

району, Маріупольської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 36, № 38, Привільської ЗОШ 

І–ІІІ ступенів Слов’янського району (Донецька обл.), Новопетрівської ЗОШ 

І–ІІІ ступенів Великомихайлівського району (Одеська обл.). 

Ретельний аналіз баз практики студентів показав, що суттєвим досяг-

ненням колективу Університету є створення на Вінниччині нової мережі 

баз практик протягом 2014–2016 рр. 
 

Географічний розподіл баз практик у 2015–2016 н. р. 
 

 
 

Рис. 4.3.3.2 – Географічний розподіл баз практик у 2015–2016 н. р. 
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Бази практик мають дуже широкий географічний розподіл. З огляду на 

те, що до практики були залучені студенти, які навчаються на заочній формі 

навчання, і, відповідно, проходили практику за місцем проживання, та 

врахуванням до загального переліку баз практик студентів, які навчаються 

на базі Костянтинівської філії ДонНУ, цей факт є закономірним. У той же 

час велика частка студентів, що навчаються на денній формі навчання, 

також проходила практику за місцем проживання, що є небажаним з 

огляду на реалізацію взаємозв’язку «керівник практики від ВНЗ–студент». 

Наступна важлива умова організації практики – наявність на факуль-

теті наскрізної програми практик, робочих програм окремих практик. Аналіз 

цього питання показує, що на всіх факультетах розроблено робочі програми 

практики та наскрізні програми. Це стало результатом довготривалої 

кропіткої роботи викладачів, керівників факультетів. 

Завершальна стадія проходження практики – оформлення та захист 

звітної документації студентів за підсумками практик. Відповідно до тер-

мінів, затверджених наказами, факультетами подано до навчального відділу 

відповідні звіти про проведення практики. Підготовча робота, яка займає 

чимало часу та зусиль, зорієнтована на результат, показником якого є 

успішність студентів. 

 

  

 

Рис. 4.3.3.2 – Результати 

практичної підготовки студентів 

СО «Бакалавр» (%) 

Рис. 4.3.3.3 – Результати 

практичної підготовки 

студентів ОКР «Спеціаліст» (%) 
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Рис. 4.3.3.4 – Результати практичної підготовки студентів  

СО «Магістр» (%) 

 

У цілому по Університету результати практичної підготовки наступні: 

абсолютна успішність становить 97 %, якість знань – 93 % (Рис. 4.3.3.2–

4.3.3.4). Ці показники свідчать про високий рівень теоретичної підготовки 

студентів і професійних вмінь та навичок щодо дослідження, вирішення 

проблем, пошуку найоптимальнішого варіанта самостійного рішення під час 

професійної діяльності в реальних умовах функціонування підприємства. 

Серед позитивних тенденцій щодо організації практичної підготовки 

студентів можна виділити наступні: 

- наявність системно пов’язаного та відпрацьованого алгоритму – 

теоретична підготовка (базові курси), нормативне та організаційне забез-

печення (підготовка наказів, визначення баз та порядку проходження 

практики, підбиття підсумків, оцінювання); 

- організаційно-методична забезпеченість; 

- методичне забезпечення (викладання курсів і спецкурсів методич-

ного спрямування; наявність на факультетах сучасних наскрізних програм 

практик, складених відповідно до нормативних вимог, забезпечення 

навчально-методичними посібниками); 

- якісне кадрове забезпечення (склад керівників практик з боку фахо-

вих кафедр та керівників з боку установ-баз практик); високий загальний 

рівень кваліфікації керівників практики як з боку Університету, так і 

установ-баз практики; 

- інформаційне забезпечення; 

- зусилля з ефективного поєднання практичної підготовки з 

профорієнтаційною роботою; 
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- сформованість продуктивного і гнучкого підходу до формування 

баз практик, що реалізується через застосування чітких критеріїв відбору: 

методичного (наявність керівників високого рівня, які використовують 

інноваційні технології, методичного забезпечення); організаційного (дос-

тупність баз практик для студентів та керівників); матеріально-технічного 

(наявність необхідного матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу); 

- визначення чіткого алгоритму проведення практик і наявність 

багаторічного досвіду його втілення сприяють підтриманню успішності з 

цього виду діяльності студентів на достатньо високому рівні. 

Водночас організація та проведення навчальної та виробничої практик 

супроводжується необхідністю вирішення цілого ряду проблем і 

поступового подолання труднощів: 

- недостатня тривалість практик, що не дає можливості повністю 

реалізувати її потенціал; 

- недостатньо широкий перелік базових навчальних закладів Він-

ниччини; 

- небажаною є ситуація, коли студенти самостійно пропонують бази 

практик, внаслідок чого практиканти залишаються без достатнього керів-

ництва з боку групових керівників; 

- відсутність особливого підходу до організації практики для 

студентів заочної форми навчання; 

- організаційні та психологічні проблеми студентів під час про-

ходження практики. 

 

 

4.3.4. Атестація здобувачів вищої освіти 

У 2015–2016 н. р. за всіма формами навчання 1 116 студентів закін-

чили відповідний цикл навчання, здобули вищу освіту за відповідними 

рівнями та отримали дипломи державного зразка. Університет випустив 

320 молодих фахівців (спеціалісти, магістри), а також дав можливість 

продовжити навчання для одержання повної вищої освіти 796 бакалаврам 

(Табл. 4.3.4.1). 
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Таблиця 4.3.4.1 

Випуск 2015–2016 н. р. 
 

 

 

 

СО/ОКР 
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Бакалавр 16 0/16 3 780 515/265 155 796 515/281 158 

Спеціаліст - - - 259 128/131 20 259 128/131 20 

Магістр 35 27/8 6 26 -/26 7 61 27/34 13 

Разом 51 27/24 9 1065 643/422 182 1116 670/446 191 

 

У зв’язку зі збільшенням у звітному навчальному році терміну 

навчання для студентів ступеня освіти «Магістр» (до півтора року) Уні-

верситет не здійснював літнього випуску студентів магістрів, за винятком 

студентів, які здобували вищу освіту в магістратурі з терміном навчання 

2 роки (на основі базової вищої освіти з іншої галузі знань). 

Чисельність студентів за всіма напрямами підготовки, які завершили 

відповідний цикл навчання і продовжують навчання у Донецькому націо-

нальному університеті імені Василя Стуса за наступним освітнім рівнем, 

складає 561 особу, що становить 70,5 % від загальної кількості випуск-

ників СО «Бакалавр» у 2016 р. (Табл. 4.3.4.2). 
 

Таблиця 4.3.4.2 

Кількість студентів, які закінчили відповідний цикл та продовжили 

навчання у 2016–2017 н. р. 
 

Факультет 

Закінчили навчання  

за СО «Бакалавр» у 

2016 р. 

Продовжили навчання  

за СО «Магістр», ОКР 

«Спеціаліст» у 2016 р. 

Д. ф. н. З. ф. н Всього Д. ф. н. З. ф. н Всього % 

Математики та ІТ 35 4 39 34 - 34 87% 

Фізико-технічний 32 10 42 25 1 26 62% 

Хімічний 23 3 26 16 5 21 81% 

Біологічний 37 2 39 30 2 32 82% 

Історичний 71 8 79 47 18 65 82% 

Філологічний 116 30 146 58 23 81 56% 

Іноземних мов 47 1 48 33 - 33 69% 

Економічний 173 76 249 112 69 181 73% 

Юридичний 76 52 128 54 34 88 69% 

Разом 610 186 796 409 152 561 70,5% 
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Показником якості підготовки фахівців є результати державної атес-

тації, зокрема, кількість студентів, які отримали дипломи з відзнакою.  

Показники успішності випускників 2016 р. наступні: абсолютна успіш-

ність становить 100 %, якість знань знизилася на 3,9 % (Табл. 4.3.4.3). 

Відсоток студентів, які отримали дипломи з відзнакою у 2015–2016 н. р., 

становить 17,1 % від загальної кількості випускників. Порівняно з минулим 

2014–2015 н. р. відсоток отриманих дипломів з відзнакою знизився на 3,8 %. 
 

Таблиця 4.3.4.3 

Порівняння результатів випуску фахівців у 2014–2015 і 2015–2016 н. р. 
 

 

 

Факультет 

2014–2015 н. р. 2015–2016 н. р. 
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 у тому числі одержали 

дипломи з відзнакою 
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 у тому числі одержали 

дипломи з відзнакою 

осіб % осіб % 

Математики та ІТ 79 14 17,7 54 3 5,7 

Фізико-технічний 113 14 12,4 53 6 11,3 

Хімічний  55 19 34,4 31 3 9,7 

Біологічний 74 7 9,5 43 5 11,6 

Філологічний 220 35 16,1 194 26 13,4 

Іноземних мов 93 23 25,0 65 15 23,1 

Історичний 161 29 19,1 106 26 24,5 

Економічний 795 179 22,5 368 60 16,3 

Юридичний 336 83 24,7 202 47 23,3 

Кафедра педагогіки  

і управління освітою 
11 2 18,2 - - - 

Разом 1 937 405 20,9 1 116 191 17,1 

 

Частку випускників, які отримали диплом з відзнакою, подано на 

Рис. 4.3.4.1. 
 

 
 

Рис. 4.3.4.1. – Відсоток випускників, які отримали диплом з відзнакою 
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Вищу освіту за ступенем освіти «Бакалавр» одержали 796 осіб із 

загальною успішністю 100 %, якістю знань – 79,4 %. 158 випускників бака-

лаврату одержали диплом з відзнакою (19,9 %), і це є належним підґрунтям 

для поліпшення показників якості й успішності серед спеціалістів і магіст-

рів наступного року. Проте 114 осіб (20,6 %) виявили тільки посередні 

(задовільні) знання. 

За ОКР «Спеціаліст» Університет закінчили 259 випускників. Показ-

ник успішності становить 100 %, якість знань 82,2 %, дипломи з відзнакою 

одержали 20 осіб (0,8 %). На «задовільно» державну атестацію склали 

46 осіб, що становить 17,8 % (Табл. 4.3.4.4). 

Найкращі показники у випускників ступеня освіти «Магістр». Дип-

ломи одержали 61 особа, успішність становить 100 %, якість знань – 100 %; 

13 осіб одержали дипломи з відзнакою, що становить 21,3 %. 

 

Таблиця 4.3.4.4 

Показники успішності випускників 2014–2015 і 2015–2016 н. р. 
 

Показники 

СО «Бакалавр» ОКР «Спеціаліст» СО «Магістр» 

2014–15 

н. р. 

2015–16 

н. р. 

2014–15 

н. р. 

2015–16 

н. р. 

2014–15 

н. р. 

2015–16 

н. р. 

Всього випускників 903 796 429 259 605 61 

Успішність, % 99,6 100 100 100 100 100 

Якість знань, % 78,2 79,4 91,8 82,2 96 100 

Дипломів з відзнакою, % 18,7 19,9 9,8 0,8 31,6 21,3 

 

Підсумовуючи аналіз успішності і якості знань випускників 2015–

2016 н. р., можна стверджувати, що: 

- показники успішності студентів СО «Бакалавр» підвищилися на 

0,4 %, ОКР «Спеціаліст» і СО «Магістр» твердо тримаються позначки 

100 %; 

- показники якості знань студентів СО «Бакалавр» підвищилися на 

1,2 %, СО «Магістр» – на 4 %, при цьому знизилися на ОКР «Спеціаліст» 

на 9,6 %, але, незважаючи на це, у цілому витримані акредитаційні вимоги 

до якості підготовки фахівців (50 %); 

- кількість дипломів з відзнакою СО «Бакалавр» збільшилася на 1,2 % 

і знизилася на СО «Магістр» (на 10,3 %) та ОКР «Спеціаліст» (на 8 %), що, 

безумовно, стало предметом обговорення на вчених радах факультетів з 

метою визначення резервів покращення показників успішності і якості 



 

 

75 

 

знань підготовки фахівців у Донецькому національному університеті імені 

Василя Стуса. 

У цілому випускники Університету продемонстрували високий рівень 

володіння програмним матеріалом, уміння застосовувати теоретичні знання 

у прикладних аспектах, достатньо вільне володіння сучасними методами 

дослідження з фахових питань. Екзаменаційними комісіями підкреслено, що 

переважна більшість досліджень є підсумком тривалої наполегливої праці 

студентів, що надихалася позитивним впливом наукових шкіл випускових 

кафедр. 

Робота всіх екзаменаційних комісій у 2016 р. повністю відповідає 

чинним вимогам Міністерства освіти і науки України. 
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4.4. Проектно-орієнтоване навчання у ДонНУ імені Василя Стуса 

 

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса діє 

комплекс проектно-орієнтованого навчання, що реалізується з метою 

поєднання теоретичних знань і можливості їхнього практичного застосу-

вання. Важливим елементом проектно-орієнтованого навчання є реалізація 

компетентнісного підходу та впровадження моделі студентоцентрованого 

навчання. 

Компетентісний підхід до навчання у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса реалізується через такі напрями діяльності: 

- забезпечення освітніх потреб і надання додаткових освітніх послуг 

Центром безперервної освіти та Освітньо-практичним центром інноватики 

та стратегічного розвитку для різних категорій населення, студентів ДонНУ 

імені Василя Стуса та інших ВНЗ, учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- надання освітніх послуг студентам Університету з дистанційного 

навчання з використання модульного об’єктно-орієнтованого динамічного 

середовища (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) та 

підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу для роботи на 

дистанційній платформі Moodle; 

- добуття додаткових професійних знань та навичок викладачами, 

студентами та співробітниками Університету, усіма зацікавленими особами 

з місцевих громад на оплатній і безоплатній основі на базі різних струк-

турних підрозділів Університету. 

 

 

4.4.1. Забезпечення безперервної освіти 

Підготовчі курси до ЗНО. За поточний період співробітники Центру 

безперервної освіти провели наступну роботу: 

1) активна участь у профорієнтаційній роботі разом з представни-

ками факультетів Університету; 

2) розміщення оголошень про набір на підготовчі курси да сайтах 

ДонНУ імені Василя Стуса і сайті ЦБО, сторінках у соціальних мережах; 

3) підготовка та активна участь у Днях відкритих дверей ДонНУ 

імені Василя Стуса; 

4) підготовка документації та дидактичних матеріалів до навчальних 

занять викладачами підготовчих курсів до ЗНО та співробітниками ЦБО; 
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5) подальша співпраця ЦБО з Центром регіонального оцінювання 

(використання у роботі дидактичних матеріалів (збірники тестових завдань, 

програми та загальні характеристики ЗНО, методичні рекомендації, 

демонстраційні варіанти тестів, тренувальні тести, бланки відповідей)); 

6) постійне оновлення інформації на сайтах ДонНУ імені Василя Стуса 

і ЦБО та інформаційної сторінки підготовчих курсів ЦБО в соціальних 

мережах. 

Підсумком роботи підготовчих курсів минулого навчального року 

(2015–2016 рр.) є укладення 150 договорів і випуск 84 абітурієнтів (очної 

форми навчання) і 4 абітурієнтів (дистанційної форми навчання). 

58 абітурієнтів (66 %) вступили за підсумками ЗНО до ДонНУ імені 

Василя Стуса, проте необхідно зауважити, що найкращі випускники 

підготовчих курсів обрали більш престижні ВНЗ України. 

Щодо підготовчих курсів до творчого конкурсу для вступників на 

навчання за напрямом 6.030301 «Журналістика», які проходили у червні 

2016 р., їх закінчили 24 особи та отримали сертифікати з правом на першо-

чергове зарахування. 16 абітурієнтів вступили до ДонНУ імені Василя 

Стуса, що складає 67 %. 

За перший семестр цього навчального року вже укладено 102 договори. 

Заняття проводяться згідно з новими програмами до вступу у ВНЗ з наступ-

них предметів: математики, української мови і літератури, історії України, 

англійської мови, хімії. Є тенденція до збільшення слухачів за рахунок учнів 

10-х класів. 

Підрозділ фізичного виховання і спорту закінчили 9 слухачів, які 

склали випусковий іспит і отримали дипломи ДонНУ про додаткову освіту. 

Навчання у підрозділі (обсягом 388 навчальних годин) тривало з 

10.10.2015 р. по 05.06.2016 р. 

Щодо відкриття підрозділу «Фізичне виховання і спорт» у  

2016–2017 н. р., то була проведена масштабна профорієнтаційна робота зі 

студентами ДонНУ імені Василя Стуса, випускниками підрозділу попередніх 

років, розміщена реклама на сайтах, підготовлена численна документація 

для відкриття цього підрозділу. Кафедра фізичного виховання і спорту 

надала інформацію в спортивні навчальні заклади Вінниці, спортивні школи 

Донецької області. На жаль, після тривалої роботи з 12 потенційними 

слухачами підрозділ не вдалося відкрити. 

Цього року, з 01.10.2016 р., було продовжено роботу курсів «Англій-

ська на все життя». Перша частина курсу триватиме до 19.12.2016 р., а 

після зимових канікул розпочнеться друга частина курсу. 
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У штатному режимі працюють комп’ютерні курси, що розпочали 

роботу 13.09.2016 р. З метою залучення слухачів було розміщено інфор-

мацію на сайтах, здійснено розсилку всім співробітникам Університету 

через корпоративну пошту. На жаль, вдалося сформувати невеликі групи за 

двома напрямами: 1) основи програмування «Java» (1 рівень) – 5 слухачів; 

2) Web-design: HTML, СSS – 5 слухачів. Наразі надходять заявки на інші 

напрями комп’ютерних курсів і формуються нові групи. 

Новацією цього року стало відкриття курсів для школярів «Матема-

тика – це просто». Так, з метою розширення контингенту Центру безпе-

рервної освіти та залучення учнівської молоді до навчання у ДонНУ імені 

Василя Стуса було організовано навчання молодших школярів (математика, 

5 і 7 клас). До роботи активно залучалися студенти математичного факуль-

тету, для яких ЦБО стало майданчиком педагогічної практики. Батьки і діти 

задоволені навчанням на курсах. У розмовах з учнями з’ясовується, що ці 

уроки цікаві і корисні. Учні почуваються більш впевненими щодо своїх 

знань з математики серед однокласників. Але, на жаль, групи нечисленні: 

п’ятикласників – 5, а семикласників – тільки 2. Це не дивлячись на те, що 

було розміщено 240 оголошень по місту, викладено рекламу на сайтах, 

зроблено розсилку з інформацією працівникам Університету. Незважаючи 

на позитивні відгуки, постає питання щодо доцільності таких груп. У цьому 

навчальному році на курсі навчається 7 школярів. 

Також протягом вересня–жовтня 2016 р. Центром безперервної освіти 

була проведена масштабна організаційна робота щодо відкриття курсів 

«Інформаційні технології в роботі сучасного вчителя Вінниччини: техно-

логічні аспекти дистанційного навчання». Були розроблені та узгоджені з 

бухгалтерією розрахунки вартості за навчання, встановлено контакти з адмі-

ністраціями різних шкіл щодо навчання вчителів (досягнуто домовленостей 

зі школою № 3), але, на жаль, група не була сформована. 

На сьогодні ЦБО продовжує активно пропонувати різні навчальні 

послуги. Проведено рекламу шестимісячних підготовчих курсів до ЗНО. 

Розроблені інформаційні пакети сертифікатних освітніх програм «Ділова 

українська мова», «Бухгалтерський облік», затверджено бухгалтерією 

Університету кошториси цих курсів (Рис. 4.4.1). 

Завдяки злагодженій роботі колективу Центру прагнемо посісти гідне 

місце на ринку освітніх послуг у м. Вінниці. 
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Рис. 4.4.1 – Кількість договорів ЦБО 

 

 

 

4.4.2. Розвиток дистанційної освіти на базі платформи Moodle 

Дистанційне навчання у Донецькому національному університеті імені 

Василя Стуса пов’язане з впровадження та розвитком сучасних інформа-

ційних технологій у діяльність Університету, чим займається відділ сучасних 

освітніх технологій, до компетенції якого відноситься: визначення напряму 

роботи та корегування процесів дистанційного навчання в Університеті; 

розробка нормативної документації щодо процесів дистанційного навчання 

(Положення, посадові інструкції тощо); створення, оновлення та модерні-

зація дистанційних курсів на платформі Moodle; організація та проведення 

курсів підвищення кваліфікації для опанування навичок роботи з плат-

формою Moodle та методичної складової створення дистанційних курсів; 

проведення вступних фахових випробувань при вступі на навчання на СО 

«Бакалавр» та «Магістр», ОКР «Спеціаліст»; технічний супровід курсів з 

підготовки абітурієнтів до складання ЗНО; технічна підтримка платформи 

Moodle; моніторинг процесів дистанційної освіти в Україні та світі; прове-

дення онлайн-лекцій, практичних занять та семінарів з навичок роботи на 

платформі Moodle; технічна та консультаційна підтримка з надання доступу 

до освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. 
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Рис. 4.4.2.1 – Вподобання користувачів ресурсів платформи, % 

 

Слід зауважити, що у 2015–2016 рр. спостерігається зростання зацікав-

леності співробітників, студентів, аспірантів і докторантів Університету до 

використання різних інструментів, які надає платформа з дистанційної 

освіти, незважаючи на те, що стан нормативно-правової бази функціону-

вання дистанційної форми навчання в Україні не зовсім відповідає сучасним 

вимогам щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту». Так, 

найбільшою популярністю серед ресурсів, які надає платформа (Рис. 4.4.2.1) 

користуються лекції (75,86 % активних користувачів платформи обирають 

цей розділ), тести (58,62 %), файли (55,17 %). 

Станом на листопад 2016 р. на платформі Moodle (Рис. 4.4.2.2) праців-

никами Донецького національного університету імені Василя Стуса розроб-

лено та розміщено 1 108 дистанційних курсів (у 2015 р. – 859), які використо-

вуються в навчальному процесі, при проведенні вступних екзаменів для 

вступників на СО «Магістр» та ОКР «Спеціаліст», при наданні додаткових 

освітніх послуг. Найбільша кількість курсів розроблена співробітниками 

факультету математики та інформаційних технологій (476 одиниць, або 

43 % від загальної кількості), економічного факультету (183 одиниці, або 

17 %) та біологічного факультету (172 одиниці, або 16 %). Курси з 

проведення екзаменів складають 11 % або 125 одиниць. 
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Рис. 4.4.2.2 – Структура курсів для дистанційного навчання, осіб, % 

 

За 2015–2016 н. р. на курси підвищення кваліфікації «Платформа 

дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального 

закладу» (наказ № 249/05 від 01.10.2015 р.) було зараховано 65 осіб з числа 

викладачів та працівників Університету. В 2016–2017 н. р. організовано 

аналогічні курси підвищення кваліфікації (наказ № 262/05 від 03.10.2016 р.), 

на яких зараз навчається 54 особи. 

Наказом № 64/05 від 12.02.2016 р. в Університеті створено постійно 

діючу Комісію з питань впровадження та внутрішнього ліцензування дис-

танційних курсів у Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса. В 2016 р. проведено внутрішнє ліцензування 30 дистанційних курсів 

(із них 14 – англомовних). 

Окрім функціонування курсів підвищення кваліфікації викладачів та 

співробітників, підтримується процес із надання можливості студентам, які 

залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей, отримувати освіту дистанційно з використанням модульного 

об’єктно-орієнтованого середовища для навчання на базі системи управ-

ління навчанням Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(платформа Moodle) за індивідуальним графіком. 
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Для внутрішнього та зовнішнього користування, окрім основної плат-

форми Moodle, для викладачів, працівників та студентів розгорнуто і додат-

ковий тестовий сервер Moodle. За допомогою цього сервера реалізуються 

два міжнародні проекти: 

1. Проект «Твій бізнес: кроки до успіху» (Освітній портал безкоштов-

ного online навчання основам підприємницької діяльності населення України. 

Реалізується творчим колективом Донецького національного університету 

імені Василя Стуса за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідер-

ландів в Україні. Основна мета проекту – стимулювання розвитку малого та 

середнього бізнесу на території Донбасу). У рамках реалізації цього проекту 

розроблено та впроваджено 10 курсів, орієнтованих на підготовку слухачів 

до відкриття власного бізнесу: «Свій бізнес: перші кроки», «Актуальні 

напрямки бізнесу», «Правильні фінансові рішення», «Маркетинг, менедж-

мент і продаж», «Інтернет», «Підприємець і його команда», «Управління 

особистою ефективністю», «Бухгалтерський облік і податки», «Бізнес-план 

покроково», «Презентуємо ідею: шукаємо інвестора, партнера». 

2. Проект «Комплексний розвиток дистанційної форми навчання» 

(Реалізовано в рамках проекту «Європейський розвиток Донецького націо-

нального університету у Вінниці – 2016» за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження»). Підготовка ведеться з 7 основних предметів (англійська 

мова, біологія, історія України, математика, українська мова та література, 

фізика, хімія). На сьогодні (Рис. 4.4.2.3) в проекті беруть участь 203 слухачі 

з Вінницької, Донецької та Луганської областей. 

 
 

Рис. 4.4.2.3 – Підготовка до ЗНО за предметами конкурсного циклу  

на платформі Moodle, осіб 
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Перспективні завдання 

Продовжити функціонування системи дистанційного навчання в 

Університеті та ліцензування дистанційних курсів, створених викладачами 

та співробітниками Університету на платформі Moodle. 

Продовжити функціонування курсів підвищення кваліфікації «Плат-

форма дистанційного навчання Moodle у навчальному процесі Донецького 

національного університету імені Василя Стуса» у 2017 р. 

 

 

4.4.3. Реалізація сертифікатних освітніх програм 

Одним із напрямів реалізації проектно-орієнтованого навчання у ДонНУ 

імені Василя Стуса є запровадження та реалізація сертифікатних освітніх 

програм на платній та безоплатній основі. 

Сертифікатні освітні програми (далі – СОП) у ДонНУ імені Василя 

Стуса спрямовані на набуття слухачами знань та спеціальних (фахових) 

компетентностей, окрім тих, що передбачені освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками спеціальностей, за якими здійснюється підготовка випуск-

ників в Університеті згідно з Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р., № 266. 

Особливістю СОП є те, що вони спрямовані на набуття слухачами – сту-

дентами або вже дипломованими фахівцями – низки практико-орієнтованих 

компетентностей, які мають особливості в межах інтеграції різних наук 

(дисциплін), їхнього неформального об’єднання на методологічному та 

інструментальному рівнях. Відкриття СОП внаслідок дослідження ринку 

праці та соціального запиту дає змогу повноцінно реалізувати ідею прак-

тико-орієнтованого навчання, зокрема забезпечити його профільну спрямо-

ваність. Кінцева мета відкриття таких сертифікатних освітніх програм 

полягає у наступному: 

- внесення додаткових освітніх пропозицій (спеціалізацій) для здо-

бувачів вищої освіти; 

- ліцензування на базі діючих додаткових спеціалізацій, що фор-

муються на стику галузей знань, відповідних спеціальностей, затребуваних 

на ринку праці; 

- спрямування пропозицій МОН України щодо внесення змін до 

переліку галузей і спеціальностей з метою його адаптації до реально 

існуючого запиту. 

Враховуючи означені завдання та спираючись на Закон України  

«Про вищу освіту», Накази Міністерства освіти і науки від 23.07.2010 р., 
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№ 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг дер-

жавними та комунальними навчальними закладами», від 27.08.2010 р., 

№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

вищими навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», у 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса протягом 

2014–2015 н. р. було затверджено низку положень для практичного вирі-

шення означеної проблеми. Зокрема, було затверджено Положення про 

сертифікатні освітні програми у ДонНУ та Положення про процедуру, 

порядок виготовлення і підстави для видачі власних освітніх документів у 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

Протягом 2015–2016 рр. у ДонНУ імені Василя Стуса відкрито та здійс-

нюється набір на навчання за такими сертифікатними освітніми програмами: 

«Політична журналістика», «Економіст-еколог», «Туристичний бізнес», 

«Публічна політика та адміністрування» та «Основи християнського 

богослов’я» (Табл. 4.4.3). Набір та навчання здійснюється на базі Освітньо-

практичного центру інноватики та стратегічного розвитку. 

Перший набір на СОП «Політична журналістика» було здійснено у 

2014 р., станом на 15.11.2016 р. на ній навчаються 9 слухачів. 

З листопада 2016 р. на СОП «Основи християнського богослов’я», яка 

розроблена та реалізується у ДонНУ імені Василя Стуса спільно з Вінни-

цькою єпархією Української Православної Церкви, навчається 23 слухачі. 

Також з 29 жовтня 2016 р. розпочалась реалізація інноваційного між-

університетського проекту – сертифікатної освітньої програми «Публічна 

політика та адміністрування», розробленої спільно з Ужгородським націо-

нальним університетом в рамках проекту «Європейський розвиток ДонНУ 

у Вінниці – 2016», що реалізується за підтримки МФ «Відродження» та 

сприяння ГО «Інститут соціальних досліджень та політичного аналізу». 

СОП була презентована у форматі Першої всеукраїнської школи публічної 

політики та адміністрування, учасниками якої на конкурсній основі було 

відібрано 17 слухачів. Навчання у Школі триватиме з 29 жовтня 2016 р. по 

04 лютого 2017 р. Спікерами Школи стали провідні викладачі ДонНУ імені 

Василя Стуса, УжНУ та експерти-практики (Р. Бахтиєв, О. Клюжев, 

А. Марусов, Н. Наталіна, П. Шеремета та ін.). 

Також у 2016 р. поновлено роботу додаткової спеціалізації, яка стала 

СОП, «Переклад науково-технічної літератури» на філологічному факуль-

теті, зараховано 8 слухачів. 
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Формування та реалізація в Університеті навчання за сертифікатними 

освітніми програмами характеризується як: 

- метод реалізації вищими навчальними закладами права на надання 

додаткових освітніх послуг; 

- інструмент виявлення невідповідності між професійним та освітнім 

стандартами з метою її подальшого усунення; 

- з’єднувальна ланка між реально існуючим на ринку праці попитом 

на той чи інший набір професійних компетентностей та наявну спромож-

ність вищої освіти забезпечити набуття здобувачем вищої освіти цього 

набору; 

- механізм запровадження нових спеціалізацій з їхнім подальшим 

ліцензуванням та внесенням змін до переліку галузей знань і спеціальностей; 

- модель налагодження стійкої системи взаємовідносин між наукою, 

освітою та бізнесом, що дозволить побудувати цикл підготовки затребу-

ваних на ринку праці високоякісних професіоналів. 
 

Таблиця 4.4.3 

Кількість слухачів за сертифікатними освітніми програмами 
 

Сертифікатна освітня програма Кількість слухачів станом на 15.11.2016 р. 

Політична журналістика 9 

Основи християнського богослов’я 23 

Публічна політика та адміністрування 17 

Переклад науково-технічної літератури 8 

Разом 57 

 

 

4.4.4. Діяльність курсів підвищення кваліфікації керівних  

та педагогічних працівників загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладів 

Протягом 2016 р. кафедра педагогіки та управління освітою Доне-

цького національного університету імені Василя Стуса продовжує здійсню-

вати курсову підготовку керівників навчальних закладів, їхніх заступників, 

кадрового резерву, викладачів вищих навчальних закладів за наступними 

програмами: 

- «Управління навчальним закладом» (для керівників, заступників 

керівників загальноосвітніх, вищих навчальних закладів I–IV рівнів акре-

дитації; підготовка кадрового резерву); 

- «Педагогіка вищої школи» (для педагогічних працівників вишів  

I–IV рівнів акредитації). 
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Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників 

здійснюються у рамках виконання навчального навантаження викладачів 

кафедри. Кафедра забезпечує викладання навчальних модулів із циклу 

соціально-гуманітарних, фундаментальних дисциплін, професійної та прак-

тичної підготовки. Плани складаються на підставі Галузевих стандартів 

вищої освіти України за спеціальностями «Управління навчальними закла-

дами» (наказ МОН України від 21.02.2006 р., № 114), «Педагогіка вищої 

школи» (наказ МОН України від 31.03.2005 р., № 193). 

Навчально-тематичним планом підвищення кваліфікації за програмою 

«Управління навчальним закладом» передбачено такі дисципліни, як «Пра-

вові аспекти управління навчальним закладом», «Управління фінансово-

економічною діяльністю навчального закладу», «Управлінська діяльність 

керівника навчального закладу», «Управління інформаційними зв’язками», 

«Теорія організації», «Психологія управління», «Освітні технології», 

«Техніка управлінської діяльності» тощо; за програмою «Педагогіка вищої 

школи» – «Моделювання діяльності фахівця. Педагогічна майстерність», 

«Теорія і практика вищої професійної освіти», «Освітні технології навчально-

виховного процесу у вищій школі», «Педагогічна та професійна психо-

логія», «Інформаційні технології в освіті», «Дидактичні системи у вищій 

освіті», «Педагогічний контроль в системі освіти», «Виховна робота у вищій 

школі», «Методика викладання у вищій школі» тощо. 

У період з 1 січня 2016 р. по 31 жовтня 2016 р. на кафедрі педагогіки та 

управління освітою пройшли курси підвищення кваліфікації 17 керівників і 

77 викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів (Табл. 4.4.4). 
 

Таблиця 4.4.4 

Слухачі курсів підвищення кваліфікації (01.01.2016–31.10.2016) 
 

Нав 

чальні заклади 

Програми підвищення кваліфікації 

Управління навчальним 

закладом 

Педагогіка вищої  

школи 

Загальноосвітні та вищі 

навчальні заклади 
17 77 

 

По закінченні курсів підвищення кваліфікації керівні та педагогічні 

працівники навчальних закладів отримують свідоцтво державного зразка, 

видане Державним підприємством «Інфоресурс». 
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Кафедра педагогіки та управління освітою підтримує активні зв’язки з 

Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, загально-

освітніми та вищими навчальними закладами Вінницької та Донецької 

областей. 

З метою постійного супроводу та підтримки керівників шкіл, викла-

дачів вищих навчальних закладів викладачі кафедри проводять консультації, 

допомагають в оптимізації структури організації і системи управління 

навчальним закладом тощо. 
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4.5. Перспективні завдання 

 

Аналіз освітньої діяльності Університету довів необхідність реалізації 

наступних кроків: 

- модернізація освітнього процесу через впровадження прогресивних 

концепцій сучасних педагогічних технологій та використання інформаційно-

комунікаційних технологій, науково-методичних досягнень, поєднання 

власного досвіду з кращими світовими практиками; 

- створення умов щодо особистісно-орієнтованого навчання, орга-

нічного поєднання освіти і науки, варіативності дисциплін, що передбачає 

створення можливостей для широкого вибору змісту освіти; 

- забезпечення стабільної якості навчального процесу відповідно до 

європейських та національних стандартів вищої освіти. Розробка Концепції 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності Університету 

відповідно до чинного законодавства України з питань вищої освіти, 

сучасного стану вищої освіти та перспектив його розвитку; 

- проведення освітньої діяльності, що поєднує соціально-гумані-

тарну, фундаментальну та фахову складові відповідно до вимог освітніх 

(освітньо-професійних) програм за всіма рівнями підготовки фахівців; 

- продовження роботи з реалізації програми щодо підготовки викла-

дачів Університету з іноземної мови для подальшої викладацької діяльності 

та керівництва науковою роботою, конкурсними роботами, підготовкою до 

олімпіад іноземними мовами; 

- 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; 

- активізація роботи щодо впровадження наукових розробок кафедр 

та факультетів в освітній процес Університету. Впровадження в освітню 

діяльність Університету відкритих спеціалізацій щодо підготовки фахівців; 

- розвиток магістерських програм «подвійних дипломів». Залучення 

роботодавців і практиків до розробки компетентностей випускників магіст-

ратури та формування змісту програм; 

- ліцензування нових освітніх програм підготовки здобувачів вищої 

освіти та відкриття практико-орієнтованих програм, конкурентоздатних на 

регіональному та національному ринку. 
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РОЗДІЛ 5. ВСТУПНА КАМПАНІЯ 

 

5.1. Впровадження системи формування попиту та стимулювання 

збуту на ринку освітніх послуг Університету 

 

Основними чинниками, що вплинули на функціонування системи 

формування попиту і стимулювання збуту освітніх послуг на ринку діяль-

ності Донецького національного університету імені Василя Стуса, стали: 

- зміна соціальних основ функціонування всієї системи вищої освіт 

України, яка пов’язана з кардинальним переглядом функціонування меха-

нізму розподілу державного замовлення за принципом «місце державного 

замовлення виділяється абітурієнту, а не вищому навчальному закладу», 

що було закріплено в Умовах прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2016 р.; 

- введення нового загальнодержавного переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освіту, відповідно до 

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р., № 266; 

- фактичне зменшення числа потенційних вступників у 2016 р., 

порівняно з 2015 р., загострення конкурентної боротьби на регіональних 

освітніх ринках. 

Таким чином, основною метою діяльності Університету у 2016 р. було 

збільшення ринкової частки Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, порівняно з 2015 р., за рахунок активізації маркетингової 

складової, робота з якої здійснюється відділом маркетингу освітніх послуг. 

Серед інструментів, які використовувалися упродовж року, слід 

відмітити наступні: 

1. Використання маркетингових елементів формування попиту та 

просування освітніх програм Донецького національного університету імені 

Василя Стуса на ринку: 

- реклама в ефірному часі радіостанцій м. Вінниці, м. Хмельни-

цький («Наше радіо», «Європа плюс», «П’ятниця», «Авторадіо»); 

- реклама у друкованих ЗМІ і довідниках абітурієнтів (профорієн-

таційні випуски газет «Ріа Сім’я», «Незалежний кур’єр» і 

«Вінницької газети»; газети «Місто», «РІА», «По-українськи»; 

Довідник абітурієнта 2016, Довідник ВНЗ Вінницької області; 

журнал «Сучасна освіта», каталог «Освіта та кар’єра 2016»); 
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- реклама у громадському транспорті (тролейбусах, трамваях, 

маршрутних таксі) м. Вінниці; 

- розміщення банерних оголошень у системі контекстної реклами 

Google AdWords з налаштуванням таргетингу за темами, ключо-

вими словами, сайтами і географією потенційних вступників; 

- банерна реклама на освітніх і новинних порталах («Osvita.ua», 

«Osvita.com.uа» (з травня 2016 р. – «Education.ua»), 

«Abiturients.info», «Parta.ua», «Моя Вінниця», «20 хвилин»); 

- надання інформаційних повідомлень на телеканалі «ВІТА», на 

сайтах Вінницького регіонального центру оцінювання якості 

освіти, порталах «КМ Інформ», «Моє Місто», Вінницького моло-

діжного інформаційного центру, на сайтах районних відділів 

освіти; 

- брендування груп Університету і факультетів в соціальних 

мережах, інформаційний супровід вступної кампанії 2016 р., 

консультування абітурієнтів у соціальних мережах; 

- оновлення профілю університету на національних і регіональних 

Інтернет-порталах, в тому числі на: «Osvita.ua», «Education.ua», 

«Jobs.ua», «Parta.ua», «Моя Вінниця», «Abiturient.in.ua», 

«Abiturients.info Справочник Учебных заведений», «Спілка рек-

торів ВНЗ», «Вінницький молодіжний інформаційний центр», 

«Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти». 

Робота з відгуками і пропозиціями користувачів інформації; 

- оновлення електронної бази контактів навчальних закладів Він-

ницької області, центрів зайнятості, районних відділів освіти, 

бази даних абітурієнтів; здійснення постійної електронної роз-

силки інформаційних матеріалів за сформованими базами даних; 

- поштові розсилки інформаційних матеріалів Університету за 

сформованими базами даних; 

- телефонні дзвінки по базі ЗНЗ Вінницької області; 

- оновлення контенту на офіційному сайті ДонНУ імені Василя 

Стуса, розробка онлайн сервісу для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти «Розрахунок конкурсного бала» 

(http://ratingapplicant.donnu.edu.ua/). 

2. Виготовлення іміджевих (зовнішніх та внутрішніх) конструкцій: 

- зовнішні вивіски на корпуси; 

- інформаційні таблички на корпуси і таблички настінні; 

- настінні стенди для Приймальної комісії Університету; 
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- мобільні банери для факультетів з підставкою; 

- промо-стійка з логотипом тощо. 

3. Розробка і виготовлення друкованої рекламної та сувенірної про-

дукції для інформаційного супроводу профорієнтаційної діяльності відділу 

маркетингу освітніх послуг: 

- буклети Університету і факультетів; 

- афіші до Днів відкритих дверей і вступної кампанії; 

- календарі кишенькові та настінні; 

- «гід абітурієнта»; 

- блокноти сувенірні тощо. 

4. Профорієнтаційні та іміджеві заходи: 

- підготовка і проведення університетських Днів відкритих дверей 

Університету (17 жовтня 2015 р. – м. Вінниця, 27 лютого 2016 р. – 

м. Вінниця, 21 травня 2016 р. – м. Хмельницький); 

- участь у профорієнтаційних зустрічах з випускниками загально-

освітніх навчальних закладів м. Вінниці, профорієнтаційні поїздки 

Вінницькою та Хмельницькою областями; 

- презентація освітніх програм Донецького національного універ-

ситету імені Василя Стуса у ході проведення батьківських зборів 

на базі ЗНЗ м. Вінниці; 

- проведення екскурсій Університетом для випускників загальноос-

вітніх навчальних закладів із залученням студентів Університету; 

- участь у зборах директорів ЗНЗ м. Вінниці і Вінницької області; 

- участь в «ярмарках професій» і профорієнтаційних форумах, 

організованих міськими і районними центрами зайнятості; 

- участь у святкових і виставкових заходах: Днях Європи у м. Він-

ниці, міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках 

освітніх закладів; 

- участь в проектній діяльності шкіл «молодих лідерів» та 

учнівських організацій. 

За результатами рейтингового виставкового конкурсу, що проводився 

у рамках Двадцять дев’ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта 

та кар’єра – 2016» з 14.04.2016 р. по 16.04.2016 р., Донецький національний 

університет імені Василя Стуса (на той час – Донецький національний 

університет) отримав звання «Лідер вищої освіти України», а також вибо-

ров нагороду «Гран-Прі» у конкурсі тематичних номінацій за напрямом 

«Профорієнтаційна робота серед молоді». 
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5. У 2016 р. було завершено участь у проектах, спрямованих на 

інформаційну підтримку і формування контингенту студентів Університету 

в м. Вінниці. 

Міжнародний проект 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUS-SMGR 

(період дії проекту 2012–2015 рр.), напрям «Рекрутмент». 

Проект «Європейський розвиток Донецького національного універси-

тету у Вінниці», напрям 5.1. «Інформаційна кампанія». 

6. Маркетингові дослідження ринкового середовища діяльності Уні-

верситету. В основу вибору комунікаційних інструментів було покладено 

результати опитувань потенційних вступників у ході Днів відкритих дверей, 

показники відвідування офіційного сайта Університету, отримані за допо-

могою сервісів Яндекс.Метрика і Google Analytics, показники набору 2015 р. 

і 2016 р., статистику реєстрації випускників ЗНЗ на зовнішнє незалежне 

оцінювання, результати досліджень і рейтингів провідних дослідницьких 

агенцій України щодо ефективності інструментів комунікацій. 

Загальні витрати на заходи з формування попиту і стимулювання 

збуту на освітні послуги на ринку діяльності Донецького національного 

університету імені Василя Стуса станом на листопад 2016 р. склали 

149 846,99 грн (Рис. 5.1), що на 92 306,01 грн менше, ніж у 2015 р. 

 

 

 

Рис. 5.1 – Структура маркетингових витрат на формування попиту і 

стимулювання збуту на ринку діяльності Університету у 2016 р., тис. грн, % 
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Слід зауважити, що у жовтні 2016 р. Донецький національний універ-

ситет імені Василя Стуса отримав додаткові можливості для розширення 

цільових ринків у 2017 р. у зв’язку з приєднанням до нього Хмельницького 

державного центру науки, інновацій та інформатизації та утворенням на 

його базі Хмельницької філії Донецького національного університету імені 

Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДоннНУ-Поділля». На базі цієї 

філії у 2017 р. планується здійснити набір студентів серед мешканців 

м. Хмельницького та Хмельницької області на заочну (дистанційну) форми 

навчання. 

5.2. Підсумки вступної кампанії-2016 

Організація вступної кампанії 2016 р. відбувалась під впливом багатьох 

чинників не тільки внутрішнього, а і зовнішнього характеру. Це зумовлено, 

з одного боку, численними змінами у нормативно-правовій базі, спрямо-

ваними на повноцінну імплементацію Закону України «Про вищу освіту» у 

редакції 2014 р., а з іншого – необхідністю фактично повного перегляду 

системи організації вступної кампанії з урахуванням як регіональних 

особливостей на ринку діяльності Університету, так і конкурсної ситуації 

регіону, куди тимчасово переміщено Донецький національний університет 

імені Василя Стуса. 

Зовнішні фактори впливу на організацію вступної кампанії Універ-

ситету: 

1. Внесення змін до законів щодо відміни позаконкурсного вступу 
вже після затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів у 

2016 р., а також закону про можливість вступу із зони проведення 

антитерористичної операції вже практично на початку вступної кампанії. 

2. Запровадження обов’язкової електронної подачі заяв для абіту-

рієнтів денної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти. 

Внутрішні чинники: організаційно-технічні питання із запровадження, 

організації та супроводу усіх змін, що мали суттєвий негативний вплив на 

відпрацьовані організаційно-технічні процеси та нормативні терміни 

виконання. 

З метою належного проведення вступної кампанії та її організації 

були залучені практично усі підрозділи Університету. Враховуючи те, що 

Приймальна комісія не є структурним підрозділом Університету та не має 

у своєму розпорядження комп’ютерів та оргтехніки, для забезпечення 
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функціонування були задіяні технічні ресурси усіх факультетів та під-

розділів, розташованих у головному корпусі Університету. 

Розпочався згідно з визначеним Правилами прийому розкладом 

04 липня 2016 р. прийом заяв і документів від вступників на навчання для 

здобуття СО «Магістр» та ОКР «Спеціаліст». Завершення прийому доку-

ментів від вказаної категорії абітурієнтів було запланована на 09 липня 

2016 р., але у зв’язку з технічними перешкодами у роботі Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) його було продовжено до 

12 липня, а терміни оприлюднення рейтингового списку перенесено на 

27 липня 2016 р. Додатковий набір було здійснено у запланований термін – 

17–21 серпня 2016 р. 

Прийом заяв і документів у паперовій та електронній формі від вступ-

ників на навчання для здобуття СО «Бакалавр» на базі повної загальної 

середньої освіти відбувався з 11 по 27 липня 2016 р., а від вступників на 

базі ОКР «Молодший спеціаліст» – з 11 по 20 липня 2016 р. Прийом 

документів від абітурієнтів через Освітній центр «Донбас-Україна» тривав 

до 20 вересня 2016 р. 

Конкурсна ситуація (Табл. 5.2.1) має чітку тенденцію до збільшення 

кількості поданих заяв (35,6 % за денною формою навчання та 22,8 % за 

заочною формою навчання порівняно з попереднім роком), що, з огляду на 

динаміку зменшення загальної кількості абітурієнтів, свідчить про посту-

пове відновлення лідерських позицій на ринку освітніх послуг та збіль-

шення рівня довіри абітурієнтів. 
 

Таблиця 5.2.1 

Загальна кількість поданих заяв у 2015 та 2016 рр. 
 

СО/ОКР Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 

СО «Бакалавр» 5 960 9 480 280 327 

СО «Магістр» 608 874 501 771 

ОКР «Спеціаліст» 383 447 318 327 

СО «Бакалавр  

(на базі МС)» 
218 227 216 223 

Загальна кількість 6 951 10 801 1 099 1 425 

 

У середньому абітурієнти у 2015 р. подавали по 2,26 заяви на денну 

форму навчання та 2,2 на заочну форму навчання (Табл. 5.2.2), в той час як 

у 2016 р. це співвідношення змінилося у бік зменшення – 1,61 на денну 

форму навчання та 1,94 на заочну форму навчання, що може свідчити про 

більшу вмотивованість абітурієнтів. 
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Таблиця 5.2.2 

Середня кількість заяв, поданих одним абітурієнтом на початковий 

цикл навчання у 2015–2016 рр. 
 

СО/ОКР 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 

СО «Бакалавр» 2,30 2,15 1,89 1,77 

СО «Магістр» 2,43 2,85 1,60 2,06 

ОКР «Спеціаліст» 1,65 2,27 1,45 1,87 

 

Усього за всіма рівнями та формами навчання у 2016 р. до Донецького 

національного університету зараховано 2 396 студентів, що перевищує показ-

ник 2015 р. на 208 осіб, або на 9,5 %. Розподіл зарахованих студентів за фор-

мами навчання та джерелом фінансування наведений у Табл. 5.2.3 та 5.2.4. 
 

Таблиця 5.2.3 

Результати зарахування за формами навчання у 2015 та 2016 рр. 
 

СО/ОКР 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 

СО «Бакалавр» 825 865 68 108 

СО «Магістр» 341 445 255 318 

ОКР «Спеціаліст» 139 133 146 83 

СО «Бакалавр (на базі МС, 

скорочений термін навчання) 
120 108 166 130 

СО «Бакалавр» (на базі МС, 

нормативний термін навчання) 
84 117 8 35 

СО «Бакалавр» (друга вища) 3 0 47 46 

СО «Бакалавр» (паралельне 

навчання) 
   8 

Загальна кількість: 1 512 1 668 690 728 

 

Таблиця 5.2.4 

Результати зарахування за типом фінансування у 2015–2016 рр. 
 

СО/ОКР 

За державним 

замовленням, особи 

За кошти фізичних  

та юридичних осіб, особи 

2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 

СО «Бакалавр» 573 303 320 670 

СО «Магістр» 321 516 277 247 

ОКР «Спеціаліст» 142 147 148 69 

СО «Бакалавр (на базі МС) 174 197 208 193 

СО «Бакалавр» (друга вища) - - 25 46 

СО «Бакалавр» (паралельне 

навчання) 
- 0 - 8 

Загальна кількість: 1 210 1 163 978 1 233 

Різниця з попереднім роком –47 +255 
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У 2016 р. введено новий розподіл державного замовлення при вступі на 

базі ПЗСО за СО «Бакалавр», тому, порівняно з 2015 р., кількість зарахова-

них студентів на навчання за державним замовленням зменшилась на 52 %. 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб кількість зарахованих 

студентів збільшилась на 109 %. При вступі на СО «Магістр» за державним 

замовленням, порівняно з 2015 р., кількість зарахованих студентів збіль-

шилась на 61 % у зв’язку зі збільшенням державного замовлення на цей 

ступінь освіти, а на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб кількість 

зарахованих студентів, навпаки, зменшилась на 11 %, порівняно з 2015 р. 

За ОКР «Спеціаліст» ситуація змінилася у бік зменшення кількості сту-

дентів, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 

47 %, порівняно з 2015 р. Кількість зарахованих у 2016 р. за СО «Бакалавр 

(на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)» та СО «Бакалавр (друга вища)» 

істотно не змінилась. У 2016 р. вступ за СО «Бакалавр (паралельне навчан-

ня)» відбувався вперше і склав 8 осіб. 

Загальна кількість зарахованих студентів за державним замовленням у 

2016 р. зменшилась на 4 %, порівняно з 2015 р., але за кошти фізичних та 

юридичних осіб загальна кількість зарахованих студентів в 2016 р. збіль-

шилась на 26 %. 

Однією з важливих особливостей організації вступної кампанії 2016 р. 

стало продовження та поширення практики проведення іспитів за допо-

могою системи Moodle. Враховуючи позитивний досвід проведення іспитів 

з використанням платформи Moodle у кампанії 2015 р., було прийнято 

рішення про проведення усіх вступних випробувань для вступу на СО 

«Магістр» та ОКР «Спеціаліст» виключно з використанням електронних 

систем проведення іспитів. Загалом під час вступної кампанії 2016 р. з 

використанням платформи Moodle було прийнято понад 2 000 іспитів. 

Розподіл прийнятих під час вступної кампанії 2016 р. з використанням 

платформи Moodle іспитів за типом та факультетом наведено на Рис. 5.2.1 

та 5.2.2. 
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Рис. 5.2.1 – Кількість осіб, які взяли участь у фахових іспитах 

 

 
 

Рис. 5.2.2 – Кількість осіб, які взяли участь у іспитах з іноземної мови 

(міжфакультетська комісія) 

 

Також у 2016 р. з’явилася нова достатньо численна категорія абіту-

рієнтів, які мали право на проходження вступних випробувань, – це абіту-

рієнти з зони проведення антитерористичної операції. З метою забезпечення 

абітурієнтам рівного доступу до складання вступних іспитів в Університеті 
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базі Костянтинівської філії ДонНУ, в результаті чого було прийнято 

рішення про проведення вступних іспитів для абітурієнтів на базі повної 

загальної середньої освіти з використанням платформи Moodle. Кількість 

осіб, які складали такі іспити, наведено на Рис. 5.2.3. 

 

 
 

Рис. 5.2.3 – Кількість осіб, які взяли участь в іспитах на базі повної 

загальної середньої освіти 

 

Слід також зауважити, що прийняте рішення щодо перезарахування 

результатів державної підсумкової атестації, яку складали абітурієнти в 

Освітніх центрах ДонНУ імені Василя Стуса «Донбас-Україна» з історії 

України та української мови, в ролі іспитів до Університету, дозволило сут-

тєво зменшити кількість вступних іспитів та навантаження на викладачів 

Університету. За доцільне вважається застосування такої практики на 

вступну кампанію 2017 р. 

За СО «Бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти) зарахо-

вано 973 студенти: 865 на денну форму навчання та 108 – на заочну. 

Розподіл зарахованих за формами навчання та джерелом фінансування у 
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нанням державного замовлення мається на увазі різниця між наданими 

рекомендаціями до зарахування і зарахованими студентами. А під держав-

ним замовленням мається на увазі фіксований обсяг державного замовлення, 

наданий Університету Міністерством освіти та науки України. 
 

 
 

Рис. 5.2.4 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» за денною формою 

навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

Аналізуючи наведені показники, слід зробити наступні висновки: 

1. Повне виконання державного замовлення (тобто надання оригі-

налів документів абітурієнтами, які були рекомендовані на навчання за 

державним замовленням) відбулося лише на історичному факультеті. 

Найменший відсоток виконання державного замовлення – на біологічному 

факультеті (65 %). Загальне невиконання державного замовлення по Уні-

верситету – 57 місць. 

2. Одним із наслідків застосування широкого конкурсу є тенденція 

до збільшення кількості абітурієнтів, які вступають на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб. На усіх факультетах, окрім хімічного та 

біологічного, кількість студентів-контрактників перевищила кількість 

студентів бюджетної форми навчання. 
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3. Максимальну кількість студентів зараховано на економічний 

факультет, мінімальну – на хімічний факультет. 

Таким чином, повне виконання державного замовлення (Рис. 5.2.5) 

відбулося на двох факультетах – юридичному та факультеті математики та 

інформаційних технологій. Найменший відсоток виконання державного 

замовлення на біологічному факультеті – 44 %. Загальне невиконання дер-

жавного замовлення – 13 місць. Максимальну кількість студентів зарахо-

вано на економічний факультет, мінімальну – на факультет іноземних мов. 

 

 
 

Рис. 5.2.5 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» за заочною формою 

навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

За СО «Магістр» зараховано 763 студенти: 445 за денною формою 

навчання та 318 – за заочною. Розподіл зарахованих за формами навчання та 

джерелом фінансування у розрізі факультетів наведено на Рис. 5.2.6 та 5.2.7. 

Повне виконання державного замовлення (Рис. 5.2.6) відбулося на трьох 

факультетах – юридичному, історичному та хімічному. Найнижчий від-

соток виконання державного замовлення на фізико-технічному факультеті – 
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від аналогічних результатів зарахування за СО «Бакалавр» на жодному з 

факультетів кількість студентів, зарахованих на навчання за кошти фізич-

них або юридичних осіб, не перевищує кількості студентів, зарахованих на 

навчання за державним замовленням. Максимальну кількість студентів 

зараховано на економічний факультет, мінімальну – на хімічний факультет. 

 

 
 

Рис. 5.2.6 – Розподіл зарахованих за СО «Магістр» за денною формою 

навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

Повне виконання державного замовлення (Рис. 5.2.7) відбулося лише 

на юридичному факультеті. Найнижчий відсоток виконання державного 

замовлення спостерігається на біологічному факультеті – 10 %. Загальне 

невиконання державного замовлення – 32 місця. Окремо слід зазначити 

кількість зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 
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на кафедру педагогіки та управління освітою – 40 осіб, що є третім показ-

ником по Університету. Максимальну кількість студентів зараховано на 

економічний факультет, мінімальну – на хімічний факультет. 

 

 
 

Рис. 5.2.7 – Розподіл зарахованих за СО «Магістр» за заочною формою 

навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

За ОКР «Спеціаліст» зараховано 216 студентів: 133 на денну форму 

навчання та 83 – на заочну. Розподіл зарахованих за формами навчання та 

повне виконання державного замовлення (Рис. 5.2.8) відбулося на двох 

факультетах – юридичному та фізико-технічному. Найнижчий відсоток 

виконання державного замовлення спостерігається на біологічному 

факультеті – 15 %. Загальне невиконання державного замовлення – 71 місце. 

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, зара-

ховані лише на п’ять факультетів – філологічний, біологічний, юридичний, 

економічний та історичний. Максимальну кількість студентів зараховано 

на юридичний факультет (28), мінімальну – на фізико-технічний факультет 

та біологічний (7). 
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Рис. 5.2.8 – Розподіл зарахованих за ОКР «Спеціаліст» за денною формою 

навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

Повне виконання державного замовлення (Рис. 5.2.9) відбулося тільки 

на юридичному факультеті. Найнижчий відсоток виконання державного 

замовлення спостерігається на біологічному факультеті – жодного зарахо-

ваного студента. Загальне невиконання державного замовлення – 24 місця. 

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, зарахо-

вані лише на п’ять факультетів – юридичний, економічний, філологічний, 

хімічний та фізико-технічний. Максимальну кількість студентів зараховано 

на економічний факультет, мінімальну – на фізико-технічний факультет. 
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Рис. 5.2.9 – Розподіл зарахованих за ОКР «Спеціаліст» за заочною 

формою навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

За СО «Бакалавр» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст») на перший курс зі скороченим терміном навчання зараховано 

238 студентів: 108 за денною формою навчання та 130 – за заочною. Роз-

поділ зарахованих за формами навчання та джерелом фінансування у 

розрізі факультетів наведено на Рис. 3.2.10 та 3.2.11. 

Повне виконання державного замовлення (Рис. 5.2.10) відбулося на 

двох факультетах – економічному факультеті та факультеті математики та 

інформаційних технологій. Найнижчий відсоток виконання державного 

замовлення спостерігається на фізико-технічному факультеті – 30 %. 

Загальне невиконання державного замовлення – 31 місце. Студенти, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, зараховані лише на 

трьох факультетах – юридичному, економічному та хімічному. Макси-

мальну кількість студентів зараховано на юридичний факультет (43), 

мінімальну – на хімічний факультет (2). 
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Рис. 5.2.10 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр (на базі МС)»  

за денною формою зі скороченим терміном навчання за джерелом 

фінансування у розрізі факультетів 

 

За заочною формою навчання (Рис. 5.2.11) державне замовлення вико-

нане у повному обсязі. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб, зараховані на усі факультети, які здійснювали набір. Мак-

симальну кількість студентів зараховано на економічний факультет (64), 

мінімальну – на філологічний факультет (5). 

 

 
 

Рис. 5.2.11 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр (на базі МС)»  

за заочною формою зі скороченим терміном навчання за джерелом 

фінансування у розрізі факультетів 
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За СО «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») на другий 

(третій) курс з нормативним терміном навчання зараховано 152 студенти: 

117 на денну форму навчання та 35 – на заочну. Розподіл зарахованих за 

формами навчання та джерелом фінансування у розрізі факультетів 

наведено на Рис. 5.2.12 та 5.2.13. 

Вакантні бюджетні місця (Рис. 5.2.12) повністю заповнено лише на 

юридичному факультеті. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб, зараховані лише на три факультети – економічний, 

філологічний та ФМІТ. Максимальну кількість студентів зараховано на 

економічний факультет (70), мінімальну – на факультет математики та 

інформаційних технологій (1). 
 

 
 

Рис. 5.2.12 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр (на базі МС)»  

за денною формою з нормативним терміном навчання за джерелом 

фінансування у розрізі факультетів 

 

Щодо результатів зарахування за СО «Бакалавр (на базі МС)» за 

заочною формою з нормативним терміном навчання за джерелом фінан-

сування у розрізі факультетів (Рис. 5.2.13), то вакантні місця повністю 

заповнено тільки на економічному факультеті. Студенти, які навчаються за 

кошти фізичних або юридичних осіб, зараховані на усі факультети (2), які 

здійснювали набір. Максимальну кількість студентів зараховано на еконо-

мічний факультет (30), мінімальну – на фізико-технічний факультет (5). 
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Рис. 5.2.13 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр (на базі МС)»  

за заочною формою з нормативним терміном навчання за джерелом 

фінансування у розрізі факультетів 

 

За СО «Бакалавр» (Рис. 5.2.14) для отримання другої вищої освіти 

зараховано 54 студенти: 46 на базі отриманого раніше освітньо-кваліфіка-

ційного рівня та 8 – на паралельне навчання. 
 

 
 

Рис. 5.2.14 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» для отримання другої 

вищої освіти за заочною формою навчання у розрізі факультетів 
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Наведені вище кількісні показники зарахування до числа студентів 

Донецького національного університету імені Василя Стуса дозволили 

розрахувати показники планових загальноуніверситетських надходжень за 

перший рік навчання (Рис. 5.2.15) від студентів, які навчаються за кошти 

юридичних та фізичних осіб, за денною та заочною формами навчання. 

Загальна сума надходжень за навчання студентів-контрактників, зарахо-

ваних у 2016 р., яку може отримати Університет за перший рік навчання, – 

12 759 222,00 грн. Співвідношення планових надходжень (Рис. 5.2.16) між 

денною та заочною формами навчання складає 60 % на 40 %. 

 

 
 

Рис. 5.2.15 – Планові надходження за перший рік навчання 
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Рис. 5.3.16 – Планові надходження за усі роки навчання 

 

Таким чином, загальна сума надходжень за навчання студентів-конт-

рактників, зарахованих у 2016 р., яку може отримати Університет за усі 

роки навчання, – 39 488 079,00 грн (Рис. 5.2.16). Слід зазначити, що фак-

тичне досягнення наведених планових показників можливе лише за умови 

збереження зарахованого контингенту студентів протягом усього терміну 

навчання. 

 

 
5.3. Сегментація ринку діяльності Університету 

 

Отримані у ході маркетингових досліджень дані були покладені в 

основу сегментації освітнього ринку і виділення найбільш привабливих 

для освітньої діяльності Університету цільових сегментів. 

Залежно від ступеня освіти, на основі якого здійснюється вступ, усіх 

споживачів освітніх послуг було поділено на наступні укрупнені сегменти, 

які розглядалися без поділу на форми навчання і джерела фінансування: 

708 010₴ 

6 283 150₴ 

3 022 000₴ 

-₴ 

4 352 000₴ 

4 760 000₴ 

1 326 920₴ 

1 332 820₴ 

447 040₴ 

7 130 300₴ 

502 340₴ 

2 719 200₴ 

420 000₴ 

345 500₴ 

1 301 000₴ 

442 000₴ 

337 284₴ 

227 420₴ 
175 195₴ 

3 655 900₴ 

-₴ 

1 000 000₴ 

2 000 000₴ 

3 000 000₴ 

4 000 000₴ 

5 000 000₴ 

6 000 000₴ 

7 000 000₴ 

8 000 000₴ Планові надходження за весь строк навчання

Надходження за весь строк (денна)

Надходження за весь строк (заочна)

Загальна сума -

39 488 079

Денна -

29 362 240

Заочна -

10 125 839



 

 

110 

 

- СО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти без особ-

ливих умов вступу та з особливими умовами вступу (особи, які вступали 

через освітні Центри «Донбас-Україна); 

- СО «Бакалавр» для отримання другої вищої освіти; 

- СО «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (з норма-

тивним та скороченим терміном навчання); 

- СО «Магістр» на основі СО «Бакалавр» (зі спорідненої та інших 

галузей знань); 

- ОКР «Спеціаліст» на основі СО «Бакалавр» (зі спорідненої та 

інших галузей знань). 

Зазначені вище сегменти споживачів освітніх послуг ДонНУ імені 

Василя Стуса були розглядалися з урахуванням географічної ознаки, тобто 

місця проживання абітурієнтів на момент вступу. Так, найбільшу зацікавле-

ність щодо здобуття СО «Бакалавр» у Донецькому національному універ-

ситеті імені Василя Стуса на основі повної загальної середньої освіти 

виявили громадяни України, місцем проживання яких є м. Вінниця та 

Вінницька область (Рис. 5.3.1). Саме з цього цільового сегмента у 2016 р. 

було зараховано на денну і заочну форми навчання за державним замов-

ленням та за кошти юридичних і фізичних осіб 832 особи, або 83,9 % від 

загальної кількості зарахованих до Університету на СО «Бакалавр». 

 

 
 

Рис. 5.3.1 – Сегментація ринку діяльності Університету за географічною 

ознакою вподобань студентів, зарахованих до Університету  

на СО «Бакалавр» на 1 курс у 2016 р., осіб/відсотків 
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До другорядних, але перспективних сегментів ринку слід віднести До-

нецьку область – 56 осіб (5,6 %), з яких 19 осіб зараховано за квотами Центру 

«Донбас-Україна»; Хмельницьку область – 21 особа (2,1 %), Житомирську 

область – 16 осіб (1,6 %), Київську та Черкаську області – 10 осіб (1 %). 

Із Запорізької та Харківської областей, АР Крим та м. Севастополя не 

було зараховано жодного абітурієнта. З інших областей України (АР Крим, 

м. Севастополь, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Фран-

ківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, 

Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька 

та Чернігівська області) сумарно було зараховано 46 осіб (4,6 %), або менш 

ніж 1 % для кожної з областей. 

Результати поглибленої сегментації ринку освітніх послуг Вінницької 

області (як основного цільового сегмента діяльності Університету) за 

географічним принципом з використанням методу АВС-аналізу дозволяють 

розподілити всі райони області на три групи: 

- 1 група (група А): найбільш перспективні райони (8 районів забез-

печують 80 % зарахованих): Вінницький, Жмеринський, Тиврівський, 

Шаргородський, Барський, Гайсинський, Калинівський, Хмільницький. 

- 2 група (група В): райони, що потребують додаткового освоєння 

(11 районів забезпечують 15 % зарахованих): Літинський, Козятинський, 

Липовецький, Іллінецький, Немирівський, Тульчинський, Могилів-Поділь-

ський, Томашпільський, Тростянецький, Крижопільський, Теплицький. 

- 3 група (група С): найменш перспективні райони (8 районів забез-

печують 5 % зарахованих): Мурованокуриловецький, Чернівецький, Ямпіль-

ський, Піщанський, Чечельницький, Бершадський, Погребищенський, 

Оратівський. 

Що стосується зарахування на СО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст», також спостерігається підвищена зацікавленість споживачів 

освітніх послуг з м. Вінниці та Вінницької області (було зараховано 360 абі-

турієнтів, або 81,1 % загальної чисельності зарахованих). З Донецької 

області було зараховано 47 осіб (10,6 %), з усіх інших областей України – 

37 осіб (8,3 %). 

Результати поглибленої географічної сегментації вступників з Він-

ницької області на основі ОКР «Молодший спеціаліст» різниться залежно 

від терміну навчання. 

Так, серед найбільш перспективних районів (група А) для залучення 

вступників на 2 курс бакалаврату на основі ОКР «Молодший спеціаліст» – 

6 районів: Вінницький, Жмеринський, Тиврівський, Немирівський, 

Шаргородський, Крижопільський. 
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До групи В відноситься 6 районів: Барський, Погребищенський, 

Мурованокуриловецький, Хмільницький, Гайсинський, Іллінецький. 

До групи С – 16 районів: Калинівський, Липовецький, Тростянецький, 

Томашпільський, Тульчинський, Літинський, Теплицький, Ямпільський, 

Піщанський, Вінницький, Козятинський, Могилів-Подільський, Бершад-

ський, Черновецький, Оратовський, Чечельницький. 

Натомість для вступників на 3 курс на основі ОКР «Молодший спе-

ціаліст» до групи А цільового сегмента відноситься 10 районів, що обумов-

лено розташуванням вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації: 

Вінницький, Жмеринський, Тиврівський, Липовецький, Калинівський, 

Хмільницький, Гайсиньский, Тростянецький, Чечельницький, Могилів-

Подільський. 

До групи В – 9 районів: Бершадський, Іллінецький, Літинський, 

Немирівський, Погребищенський, Барський, Мурованокуриловецький, 

Тульчинський, Шаргородський. 

До групи С – 8 районів: Крижопільський, Піщанський, Чернівецький, 

Оратівський, Теплицький, Томашпільський, Ямпільський, Козятинський. 

Структура зарахованих на СО «Магістр» за субсегментами (Рис. 5.3.2) 

відрізняється від структури зарахованих на СО «Бакалавр», що обумовлено 

структурою випуску 4 курсу в 2016 р. Найбільша кількість зарахованих 

осіб (450 осіб, або 58,82 % від загальної кількості зарахованих) мають 

місце постійного проживання в м. Донецьк та Донецькій області. До осіб, 

місцем постійного проживання яких є м. Вінниця та Вінницька область, 

відноситься 240 зарахованих абітурієнтів, або 31,37 %, загальної кількості. 

З Дніпропетровської області зараховано 13 осіб (1,69 %), Житомирської 

області – 8 осіб (1,04 %), Київської області – 11 осіб (1,43 %), Луганської 

області – 13 осіб (1,69 %), Хмельницької області – 10 осіб (1,3 %). Сумарно 

з Волинської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтав-

ської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької областей було зараховано 

20 осіб (2,61 % загальної кількості). З інших областей України, АР Крим та 

м. Севастополь зарахування на СО «Магістр» не відбувалось. 

Найбільш привабливими субсегментами цільового сегменту, які відно-

сяться до групи А, є 5 районів: Вінницький, Калинівський, Немирівський, 

Літинський, Тульчинський. 

До групи В відносяться 9 районів: Хмільницький, Барський, 

Тиврівський, Тростянецький, Жмеринський, Козятинський, Липовецький, 

Теплицький, Ямпільський. 

До найбільш непривабливих (група С) відносяться 9 районів: Бер-

шадський, Гайсинський, Іллінецький, Шаргородський, Крижопільський, 
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Чернівецький, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Оратівський, 

Піщанський, Погребищенський, Томашпільський, Чечельницький. 

 

 
 

Рис. 5.3.2 – Сегментація ринку діяльності Університету за географічною 

ознакою вподобань студентів, зарахованих до Університету  

на СО «Магістр» на 1 курс, осіб/відсотків 

 

Структура зарахованих на ОКР «Спеціаліст» загалом тотожна струк-

турі зарахованих на СО «Магістр» (Рис. 5.3.3). Так, найбільша кількість 

зарахованих осіб (139 осіб, або 64,65 % загальної кількості зарахованих) 

мають місце постійного проживання в м. Донецьк та Донецькій області.  

До осіб, місцем постійного проживання яких є м. Вінниця та Вінницька 

область, належать 60 зарахованих абітурієнтів, або 27,90 % загальної кіль-

кості. З Дніпропетровської області зараховано 3 особи (1,39 %), Запорізької 

області – 4 особи (1,86 %). Сумарно з Житомирської, Київської, Кіровоград-

ської, Миколаївської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Севасто-

поля було зараховано 9 осіб (4,18 %). З інших областей України та АР 

Крим зарахування на ОКР «Спеціаліст» не відбувалось. 

До групи А головного цільового сегмента (Вінницький район 

Вінницької області) входять 6 районів: Вінницький, Крижопільський, 

Немирівський, Гайсинський, Козятинський, Могилів-Подільський. 

До групи В відносяться 13 районів цільового сегмента діяльності 

Університету: Барський, Бершадський, Жмеринський, Іллінецький, Кали-

нівський, Липовецький, Літинський, Томашпільський, Тульчинський, 

Хмільницький, Чечельницький, Шаргородський, Ямпільський. 

Вінницька 

область; 240; 31%

Дніпропетровська 

область ; 13; 2%

Донецька область ; 

450; 59%

Житомирська 

область ; 8; 1%

Київська область ; 

11; 1%

Луганська 

область; 13; 2%

Хмельницька 

область; 10; 1%

Інші області; 20; 

3%
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До групи С – 8 районів: Мурованокуриловецький, Оратівський, 

Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Тростянецький, 

Чернівецький. 
 

 
 

Рис. 5.3.3 – Сегментація ринку діяльності Університету за географічною 

ознакою вподобань студентів, зарахованих до Університету  

на ОКР «Спеціаліст» на 1 курс, осіб/відсотків 

 

За результатами зарахування у 2016 р. на основі сегментування спожи-

вачів за географічною ознакою (Рис. 5.3.4) можна зробити наступні висновки: 

1. Найбільшу зацікавленість в отриманні освітніх послуг, які надає 

Університет, проявляють особи, місцем постійного проживання яких є 

м. Вінниця та Вінницька область (1 492 особи, або 61,8 %) та м. Донецьк та 

Донецька область (692 особи, або 28,7 %). Ці цільові сегменти, на які 

припадає більш ніж 90 % вступників, є найбільш привабливими для роботи 

Університету в майбутньому. 

2. Хмельницьку, Київську, Житомирську, Дніпропетровську, Луган-

ську області (зараховано 146 осіб, тобто 6,0 %) можна розглядати як 

другорядні з точки зору маркетингової активності Університету. 

3. Інші 18 областей, які забезпечили сукупно 3,5 % зарахованих у 

2016 р. (85 осіб), не можуть розглядатися як цільові ринки збуту освітніх 

послуг Університету. 
 

Вінницька 

область; 60; 28%

Дніпропетровська 

область ; 3; 1%

Донецька область ; 

139; 65%

Запорізька 

область; 4; 2%

Інші області; 9; 4%
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Рис. 5.3.4 – Сегментація ринку освітніх послуг Університету в 2016 р.  

за географічною ознакою, осіб/відсотків 

 

До найбільш привабливих районів цільового сегмента Вінницької 

області за результатами набору на всі освітні рівні та форми навчання 

(Табл. 5.3.1) слід віднести: 

- група А (12 районів): Вінницький, Калинівський, Жмеринський, 

Хмільницький, Шаргородський, Могилів-Подільський, Немирівський, 

Барський, Тиврівський, Гайсинський, Тростянецький, Липовецький; 

- група В (7 районів): Іллінецький, Козятинський, Літинський, 

Тульчинський, Крижопільський, Бершадський, Погребищенський; 

- група С (8 районів): Мурованокуриловецький, Оратівський, Піщан-

ський, Теплицький, Томашпільський, Чернівецький, Чечельницький, 

Ямпільський. 

  

Вінницька; 1492; 62%

Дніпропетровська; 23; 1%

Донецька; 692; 

29%

Житомирська; 36; …

Київська; 27; 1%

Луганська; 22; 1%

Хмельницька; 38; …

інші області; 85; 

3%
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Таблиця 5.3.1 

АВС-аналіз привабливості ринкових сегментів діяльності 

Університету в Вінницькій області у 2016 р.* 
 

Райони 

Вінницької 

області 

Група 

СО 

«Бакалавр» 

на базі 

ПСЗО 

СО 

«Бакалавр» 

(термін 

навчання 

3 роки) 

СО 

«Бакалавр» 

(термін 

навчання  

2 роки) 

ОС 

«Ма-

гістр» 

ОКР 

«Спеціа-

ліст» 

Інтег-

ральний 

показник 

у 2016 р. 

Барський А В В В В А 

Вінницький А А А А А А 

Гайсинський А В А С А А 

Жмеринський А А А В В А 

Калинівський  А С А А В А 

Липовецький  В С А В В А 

Могилів-

Подільський  
В С А С А А 

Немирівський  В А В А А А 

Тиврівський  А А А В С А 

Тростянецький  В С А В С А 

Хмільницький  А В А В В А 

Шаргородський  А А В С В А 

Бершадський С С В С В В 

Іллінецький  В В В С В В 

Козятинський  В С С В А В 

Крижопільський  В А С С А В 

Літинський  В С В А В В 

Погребищенський  С В В С С В 

Тульчинський  В С В А В В 

Мурованокурило-

вецький  
С В В С С С 

Оратівський  С С С С С С 

Піщанський  С С С С С С 

Теплицький  В С С В С С 

Томашпільський  В С С С В С 

Чернівецький  С С С С С С 

Чечельницький  С С А С В С 

Ямпільський  С С С В В С 

*– група А – найбільш перспективні райони Вінницької області; група  

В – перспективні райони Вінницької області для подальшого освоєння; група 

С – малопривабливі райони Вінницької області для діяльності Університету 

 



 

 

117 

 

Що стосується статевих показників, то Університет більш привабливий 

для жінок, ніж для чоловіків (Рис. 5.3.5): 887 чоловіків та 1 528 жінок. При 

цьому за СО «Бакалавр» на перший курс було зараховано 371 особа чоло-

вічої статі і 620 осіб жіночої. За СО «Бакалавр» на 2 курс було зараховано 

58 чоловіків і 70 жінок. За СО «Бакалавр» на третій курс зараховано 

125 чоловіків і 191 жінка. На перший курс СО «Магістр» зараховано 

254 чоловіки та 511 жінок. На ОКР «Спеціаліст» зараховано 79 чоловіків і 

136 жінок. 

 

 
 

Рис. 5.3.5 – Cегментація споживачів освітніх послуг Університету  

у 2016 р. за статевою ознакою, осіб. 

 

Що стосується віку студентів, то тут спостерігається розбіжність від 

17 до 54 років залежно від ступеня освіти та курсу, на який вступає 

абітурієнт (Рис. 5.3.6). При цьому на СО «Бакалавр» на 1 курс вік зара-

хованих вступників коливається від 17 до 48 років, на СО «Бакалавр» на 

2 курс – від 19 до 52 років, на СО «Бакалавр» на 3 курс – від 19 до 53 років, 

на СО «Магістр» – від 21 до 54 років, на ОКР «Спеціаліст» – від 21 до 

37 років. 
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Рис. 5.3.6 – Сегментація споживачів освітніх послуг Університету 

за віковою ознакою у 2016 р., років. 

5.4. Перспективні завдання 

1. Продовження реалізації комплексу маркетингових заходів з 
географічного розширення ринків збуту з надання освітніх послуг 

Донецьким національним університетом імені Василя Стуса в 2017 р. 

2. Побудова комплексної маркетингової інформаційної системи на 
базі Хмельницької філії «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» для 

забезпечення проведення вступної кампанії 2017 р. 

3. Розширення форм маркетингових електронних комунікацій з 
цільовою аудиторією, розробка і впровадження додаткових онлайн сервісів 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, орієнтованих 

на випускників ЗНЗ. 

4. Активізація маркетингової діяльності, спрямованої на випускників 
ЗНЗ Донецької області, в тому числі у зоні проведення АТО та на тери-

торіях, які тимчасово не контролюються українською владою. 

5. Розробка та налагодження функціонування системи оперативного 
інформаційного супроводу вступної кампанії 2017 р. з використанням 

сучасних маркетингових інструментів та технологій на цільових ринках 

діяльності Університету. 
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6. Розробка комплексної програми ремаркетингу та репозиціонування 

освітніх програм ДонНУ імені Василя Стуса, на які спостерігається зни-

ження попиту. 

7. Покращення матеріально-технічної бази Університету для ефек-

тивного проведення вступної кампанії 2017 р. 

8. Розробка комплексу регламентів з удосконалення системи прийому 

документів і організації та проведення вступної кампанії; з підготовки і 

запровадження системи навчання викладачів та співробітників, які задіяні 

у роботі консультаційних пунктів під час прийому документів; з форму-

вання та супроводу особових справ абітурієнтів (студентів). 

9. Створення механізму запобігання формуванню малокомплектних 

груп для всіх спеціальностей і спеціалізацій та надання студентам 

можливості навчатися за програмами подвійних дипломів. 
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РОЗДІЛ 6. НАУКА В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

6.1. Планування та організація науково-дослідних робіт 

 

6.1.1. Структура науково-дослідної частини та кадрове наукове 

забезпечення 

Університет для здійснення наукових досліджень та підготовки науко-

вих кадрів вищої кваліфікації має в своїй структурі 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 про-

цесів 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 «Кліматичні 

дії, навколишнє середовище, ефективні ресурси і сировинні матеріали». 

Сприяють виконанню науково-дослідних робіт (НДР) і здійснюють 

контроль виконання такі дорадчі органи Університету: Вчена рада, науково-

технічна рада, рада молодих учених, студентське наукове товариство. 

Наукові дослідження в Університеті здійснюються структурними під-

розділами 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). 

Станом на 01.11.2016 р. кількість штатних наукових працівників НДЧ 

становить 27 осіб, з яких: докторів наук – 2, кандидатів наук – 11. Кількість 

сумісників, які працюють у складі науково-дослідних груп становить 

48 осіб, із них докторів наук – 14 осіб, кандидатів наук – 19 осіб. Крім того, 

на умовах сумісництва в НДЧ працюють 9 аспірантів Університету. Слід 

відзначити, що в 2016 р. відбулось посилення кадрового складу виконавців 

НДР: кількість працівників із науковим ступенем, порівняно з 2015 р., 

зросла з 38 до 46 осіб. 
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6.1.2. 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 Університету було затверджено Перелік пріоритетних 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 р. термін дії наказів МОН України щодо 

раніше затверджених пріоритетних напрямів наукових досліджень універ-

ситетів було вичерпано, а з формуванням нового переліку Міністерство не 

визначилось, тому на початку 2017 р. варто сформувати та затвердити 

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок 

Університету, який передбачатиме розвиток наявного науково-технічного 

потенціалу, збереження діяльності наукових шкіл й укорінення наукових 

традицій Університету в новітніх умовах. 
 

Наукова тематика та фінансування НДР 

До Тематичного плану науково-дослідних робіт Університету, що 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету 

України Міністерством освіти і науки України на 2016 р., включено 

12 проектів, із яких 9 – НДР фундаментального спрямування та 3 – прик-

ладного. У 2016 р. за було відкрито шість нових проектів. Загалом 

дослідження в Університеті проводяться за дев’ятьма фаховими напрямами 

з 24, встановлених Міністерством. Слід зауважити, що наукові проекти з 

філософського та правознавчого напрямів було започатковано в Універ-

ситеті вперше. 

Відповідно до наказу МОН України від 24.02.2016 р., № 153 було 

встановлено обсяг видатків Державного бюджету України на 2016 р. для 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності ДонНУ імені Василя 

Стуса в розмірі 3 106 455 грн. 

У вересні Університет одержав додатково 12 121 грн для підвищення 

заробітної плати виконавців НДР з 01.12.2016 р. відповідно до наказу МОН 
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України від 23.08.2016 р., № 1017. Загальний обсяг фінансування 12 держ-

бюджетних проектів у 2016 р. має скласти 3 118 576 грн, з яких на фінансу-

вання фундаментальних НДР буде витрачено 2 131 486 грн, а прикладних – 

987 090 грн. Слід зазначити, що починаючи з 2012 р. продовжується 

скорочення обсягу видатків на проведення наукових досліджень. Так, 

цьогорічний обсяг асигнувань зменшено порівняно з минулим роком на 

110 902 грн. 

У листопаді 2016 р. було порушено клопотання перед МОН України 

щодо надання дозволу на призначення Приседського Ю. Г., канд. біол. 

наук., доц., доцента кафедри фізіології та біохімії рослин, науковим керів-

ником прикладної НДР «Одержання ферментних препаратів, підвищення 

продуктивності базидіоміцетів за культивування на відходах у лабора-

торних та напівпромислових умовах» замість звільненого Федотова О. В. 

Розглянувши клопотання, департамент науково-технічного розвитку МОН 

України листом від 16.11.2016 р., № 18/4-227-16 «Щодо зміни наукового 

керівника науково-дослідної роботи» погодив надання дозволу на зміну 

керівника проекту. 

У 2015 р. в Університеті завершено виконання семи держбюджетних 

НДР – шістьох фундаментальних і однієї прикладної. Також виконано етапи 

шістьох перехідних НДР (чотирьох фундаментальних та двох прикладних). 

За всіма проектами підготовлено анотовані звіти за встановленою формою 

та в лютому 2016 р. подано для проходження експертизи до Наукової ради 

МОН України. 

За результатами експертизи анотованих звітів за закінченими науково-

дослідними роботами у 2015 р. (наказ МОН України від 29.08.2016 р., 

№ 1026) проекти науковців Університету одержали наступні бали (Табл. 6.1.2). 

Слід відзначити високий науковий рівень робіт, виконаних науковими 

групами під керівництвом проф. Каргіна А. О., проф. Розанцева Г. М., проф. 

Сеніва М. Г., доц. Швед О. М. та доц. Жильцової С. В., які у своїх секціях 

отримали експертні бали, вищі за середні. Також слід додати, що два 

проекти одержали експертну оцінку, нижчу за середній бал по відповідній 

секції, з яких один посів останнє місце в рейтингу. 
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Таблиця 6.1.2 

Перелік анотованих звітів наукових груп ДонНУ за закінченими НДР 

у 2015 р. з результатами експертизи 
 

Назва роботи 
Науковий 

керівник 

Тема-

тичний 

напрям 

Бал 

експертів 

Середній 

бал  

по секції 

Місце  

в секції 

(кількість 

робіт  

у секції) 
1 2 3 4 5 6 

Фундаментальні НДР 

Моделі, метод та 

технологія обробки 

інформації, засно-

вані на молекулярно-

клітинних механізмах 

передачі сигналів 

А. О. Каргін,  

д-р техн. наук, 

проф. 

Інформа-

тика та 

кібернетика 

70,0 67,1 
10–12 

(23) 

Розробка моделей і 

методів дослідження 

міцності та стійкості 

тонкостінних конст-

рукцій, що 

перебувають під 

впливом силових і 

температурних полів 

В. П. Шевченко, 

д-р фіз.-мат. 

наук, проф., 

акад. НАН 

України 

Механіка 49,5 59,5 13 (15) 

Напружено-дефор-

мований стан в 

анізотропних тілах  

з локалізованими 

ділянками неоднорід-

ності геометричних 

та фізико-механічних 

властивостей 

К. М. Довбня, 

д-р фіз.-мат. 

наук, проф. 

Механіка 31,5 59,5 15 (15) 

Поліоксометалати 

елементів V і VI груп 

у розчинах, твердій 

фазі та медичних 

композиціях із 

гідроксиапатитом 

Г. М. Розанцев, 

д-р хім. наук, 

проф. 

Хімія 68,5 61,9 8 (26) 

Епоксидно-металок-

сидні композити, 

одержані золь-гель 

методом, і захисні 

покриття на їх основі 

С. В. Жильцова, 

канд. хім. наук, 

доц. 

Хімія 66,5 61,9 
10–11 

(26) 
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Закінчення таблиці 6.1.2 
 

1 2 3 4 5 6 

Синхронні та діах-

ронні типологічні і 

зіставні дослідження 

лексики і словотвору 

у різносистемних 

мовах 

М. Г. Сенів, д-р 

філол. наук, 

проф. 

Літературо-

знавство, 

мовознав-

ство, 

мистецтво-

знавство та 

соціальні 

комунікації 

66 57,5 
4–5 

(15) 

Прикладні НДР 

Одержання модифі-

кованих мономерів 

для епоксидних смол 

та поліоксовольфра-

матів для створення 

новітніх матеріалів 

О. М. Швед,  

д-р. хім. наук, 

доц. 

Хімія 71,0 69,6 4 (8) 

 

У 2016 р. в Університеті завершується виконання 3 НДР – 1 фунда-

ментальної та 2 прикладних – з річним обсягом фінансування 1 108 400 грн 

(із них 325 145 грн – фінансування фундаментального проекту та 

783,255 грн – фінансування прикладних проектів). 

Для участі в другому етапі конкурсного відбору проектів наукових 

досліджень і розробок, який проводився відповідно до наказу МОН України 

від 30.06.2016 р., № 717, Університет подав 8 проектів наукових досліджень 

із річним обсягом фінансування 3 005 270 грн (із них 5 проектів фундамен-

тальних досліджень із річним обсягом фінансування 1 745 872 грн та 3 проекти 

прикладних досліджень із річним обсягом фінансування 1 259 398 грн). Слід 

додати, що в цьогорічному відборі науковці Університету представили 

проекти у восьми фахових секціях: Загальна фізика; Літературознавство, 

мовознавство та мистецтвознавство; Хімія; Математика; Соціально-істо-

ричні науки; Електроніка, радіотехніка та телекомунікації; Біологія, біотех-

нологія та актуальні проблеми медичних наук; Інформатика та кібернетика. 

Крім того, позитивним є той факт, що чотири з восьми наукових колективів 

подали проекти вперше в історії Університету – це проекти, очолені ст. наук. 

співр. Зубовим Е. Є., доц. Сохацьким Ф. М., проф. Теміровою Н. Р., доц. Лі-

пінським О. Ю. Це дозволяє з упевненістю говорити як про збереження 

наукових шкіл університету після переміщення, так і про формування й 

становлення нових. Результати експертизи поданих проектів мають бути 

оголошені МОН України в середині грудня поточного року. 
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Проекти фондів 

У березні 2016 р. Державним фондом фундаментальних досліджень 

було оголошено Конкурс Ф71 на грантову підтримку наукових і науково-

технічних проектів академічних інституцій та вищих навчальних закладів 

Криму і тимчасово окупованих територій, що розміщуються на базі інших 

вітчизняних установ. Для участі у зазначеному конкурсі було подано 

11 наукових проектів Університету за різними галузями знань, а один 

проект за підсумками розгляду на засіданні Науково-технічної ради було 

відхилено. 

За результатами конкурсного відбору переможцем визнано тільки один 

проект Університету – «Розробка методів та алгоритмів дослідження 

міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під дією 

динамічних навантажень» (науковий керівник – В. П. Шевченко, д-р  

фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України). Фінансування зазначеного 

проекту, який має піврічний термін виконання, становить 100 000 грн. 

Проте слід зазначити, що процедура проведення ДФФД конкурсного 

відбору є вкрай закритою. Відповідно до «Положення про проведення кон-

курсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень 

України» апеляції за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються. 

ДФФД не надає заявнику інформацію про причини відхилення проекту, а 

процедура проходження експертизи є строго конфіденційною. Результати 

розгляду проектів у зазначеному конкурсі та відсутність транспарентності у 

підбитті підсумків знизила мотивацію наукових колективів Університету 

щодо подальшої участі в конкурсах ДФФД. 

Також у 2016 р. ДФФД було оголошено конкурс Ф74 на гранти Прези-

дента України докторам наук у віці до 45 років для здійснення наукових 

досліджень у 2017 р. Грошовий розмір гранту мав скласти 150 000 грн. 

Проте жоден із докторів наук Університету відповідної вікової категорії не 

виявив бажання брати участь у зазначеному конкурсі. В наступні роки моло-

ді доктори наук Університету мають звертати більше уваги на можливість 

участі в подібних конкурсах і використовувати цей ресурс для становлення 

власного авторитету як ученого на українському і світовому науковому 

просторі. 
 

Міжнародні наукові проекти 

У 2016 р. продовжено виконання НДР «Мікро- і наноелектронні 

джозефсонівські гетероструктури з внутрішнім шунтуванням» (керівник – 

М. О. Білоголовський, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співр.), яку було визнано 
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переможцем конкурсу в рамках Програми спільних дій між Україною та 

Францією в галузі науково-технічного співробітництва «ДНІПРО» (відпо-

відно до Протоколу Сьомого засідання українсько-французького змішаного 

комітету з науково-технічного співробітництва від 9 вересня 2015 р.). Для 

реалізації проекту в 2016 р. виділено 60 000 грн. 

У 2016 р. підбито підсумки участі наукової групи Спільної науково-

дослідної лабораторії динаміки електронних процесів в гібридних струк-

турах Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України і ДонНУ 

імені Василя Стуса в програмі Horizon 2020. Науковий проект міжнародного 

консорціуму наукових установ H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA «Flexible 

Advanced Superconducting HIgh PerfOrmaNce digital environment» отримав 

загальну оцінку між показниками «Good» та «Very good», проте цього ви-

явилося недостатньо для затвердження – подолано два критерії оцінювання 

(Criterion 2 – Impact, Criterion 3 – Quality and efficiency of the implementation) 

та отримано недостатню кількість балів за основним критерієм (Criterion 1 – 

Excellence). 
 

Послуги науково-технічного характеру 

За рахунок надання послуг науково-технічного характеру в 2016 р. 

планується залучити 279 960 грн. В Університеті на сьогодні виконується 

лише один такий проект – науково-дослідна група з аналітичної хімії надає 

«Послуги з проведення контролю за дотриманням нормативів гранично 

допустимих 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 2016 р. має 

складати 0,14 (2012 р. – 0,42; 2013 р. – 0,56; 2014 р. – 0,53; 2015 р. – 0,09), 

що нижче, порівняно з 2012–2014 рр., проте більше за показник минулого 

року. Зменшення цього показника обумовлено втратою зв’язків із 

підприємствами Донецької області після переміщення Університету з зони 

проведення АТО. Зростання ж, порівняно з 2015 р., обумовлене незначною 

активізацією наукових колективів Університету в розрізі участі в проектно-

грантовій діяльності. 

 

 

 

 



 

 

127 

 

6.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

 

6.2.1 Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації  

в аспірантурі та докторантурі 

В Університеті проводиться цілеспрямована робота з підготовки 

науково-педагогічних і наукових кадрів. В поточному 2016 р. вона суттєво 

змінилася, оскільки з’явилася нова нормативна база, новий перелік галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка, введено обов’яз-

кове ліцензування аспірантури, сформульовано ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності та запропоновано новий порядок підготовки здобувачів 

вищої освіти – ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчаль-

них закладах, тому з аспірантами, які були зараховані в попередні роки, 

робота здійснюється згідно з «Положенням про підготовку науково-педаго-

гічних та наукових кадрів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 березня 1999 р., № 309. 

З аспірантами 2016 р. набору робота регламентується новими докумен-

тами: Законом України «Про вищу освіту», «Порядком підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)», затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р., № 261, наказом Міністерства 

освіти і науки від 06.11.2015 р., № 1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року, № 266», Ліцензійними умовами про-

вадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р., № 1187. 

Специфікою аспірантури Університету зараз є її одночасне функціо-

нування в двох режимах. Для аспірантів 2–4 років навчання аспірантуру 

відкрито за 65 спеціальностями. В 2016 р., після запровадження нового 

переліку галузей знань і спеціальностей та процедури ліцензування аспі-

рантури, було ліцензовано 13 спеціальностей. 

У 2016 р. прийнято до аспірантури 46 аспірантів (2011 р. – 109, 2012 р. – 

104, 2013 р. – 95, 2014 р. – 65, 2015 р. – 75), у тому числі: 

- з відривом від виробництва – 23 аспіранти (2011 р. – 82, 2012 р. – 76, 

2013 р. – 74, 2014 р. – 44, 2015 р. – 43), із них за держбюджетним замов-

ленням – 22 аспіранти (2010 р. – 87, 2011 р. – 81, 2012 р. – 75, 2013 р. – 73, 

2014 р. – 44, 2015 р. – 36), на контрактній основі – 1 аспірант (2010 р. – 0, 

2011 р. – 1, 2012 р. – 1, 2013 р. – 1, 2014 р. – 0, 2015 р. – 7); 
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- без відриву від виробництва – 23 аспіранти (2010 р. – 41, 2011 р. – 27, 

2012 р. – 28, 2013 р. – 21, 2014 р. – 21, 2015 р. – 32), із них за держбюджет-

ним замовленням – 0 аспірантів (2011 р. – 22, 2012 р. – 25, 2013 р. – 18, 

2014 р. – 21, 2015 р. – 0), на контрактній основі – 23 аспіранти (2010 р. – 10, 

2011 р. – 5, 2012 р. – 3, 2013 р. – 3, 2014 р. – 4, 2015 р. – 32). 

Відсутність аспірантів без відриву від виробництва за держбюджетним 

замовленням серед зарахованих у 2016 р. пояснюється змінами в норма-

тивних документах. Згідно з п. 31 «Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р., № 261, підготовка за державним 

замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою 

навчання. 

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 дисертації 

та наданням до спеціалізованої ради до захисту – 6 аспірантів та 1 здобувач 

(2010 р. – 52, 2011 р. – 43, 2012 р. – 39, 2013 р. – 46, 2014 р. – 14), у тому 

числі: 

- з відривом від виробництва – 35 аспірантів (2010 р. – 64, 2011 р. – 

62, 2012 р. – 73, 2013 р. – 80, 2014 р. – 43), з них із захистом кандидатської 

дисертації – 5 аспірантів (2010 р. – 24, 2011 р. – 28, 2012 р. – 24, 2013 р. – 34, 

2014 р. – 13); 

- без відриву від виробництва – 11 аспірантів (2010 р. – 50, 2011 р. – 

31, 2012 р. – 35, 2013 р. – 35, 2014 р. – 12), із них із захистом кандидатської 

дисертації – 1 аспірант. Ще одну кандидатську дисертацію було захищено в 

2015 р. здобувачем. 

На середину листопада 2016 р. кількість аспірантів становила 

244 особи (2011 р. – 417, 2012 р. – 390, 2013 р. – 345, 2014 р. – 191, 2015 р. – 

210), у тому числі: 

- з відривом від виробництва – 146 осіб (2011 р. – 266, 2012 р. – 256, 

2013 р. – 231, 2014 р. – 128, 2015 р. – 127), із них за держбюджетним 

замовленням – 137 осіб (2011 р. – 262, 2012 р. – 253, 2013 р. – 230, 2014 р. – 

127, 2015 р. – 119), на контрактній основі – 9 осіб (2011 р. – 4, 2012 р. – 3, 

2013 р. – 1, 2014 р. – 1, 2015 р. – 8); 

- без відриву від виробництва – 98 осіб (2011 р. – 151, 2012 р. – 134, 

2013 р. – 114, 2014 р. – 63, 2015 р. – 83), із них за держбюджетним 

замовленням – 36 осіб (2011 р. – 116, 2012 р. – 108, 2013 р. – 98, 2014 р. – 56, 

2015 р. – 42), на контрактній основі – 62 особи (2010 р. – 43, 2011 р. – 35, 

2012 р. – 26, 2013 р. – 16, 2014 р. – 7, 2015 р. – 41); 

- здобувачів – 30 осіб. 
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Працевлаштування. Із 43 випускників аспірантури 2015 р., які навча-

лися за держбюджетним замовленням, 5 аспірантів вже працюють в 

Університеті (2010 р. зі 103 випускників – 38, 2011 р. із 83 випускників – 35, 

2012 р. із 96 випускників – 35, 2013 р. зі 103 випускників – 41, 2014 р. із 50 

випускників –10), що становить 11,6 %. 

Працевлаштування випускників аспірантури в Університеті усклад-

нюється кількома факторами: 

1) постійним скороченням навчального навантаження на кафедрах, 

яке унеможливлює прийняття до штату нових викладачів; 

2) зменшенням фінансування держбюджетних НДР, що призводить до 

скорочення кількості наукових співробітників; 

3) укомплектованістю кафедр професорсько-викладацькими кадрами, 

внаслідок чого випускникам аспірантури не можуть запропонувати праце-

влаштування на повну ставку; 

4) досить невисокий рівень заробітної плати викладача-початківця 

порівняно з бізнесом або реальним сектором економіки, внаслідок чого 

випускники аспірантури відповідних спеціальностей обирають для роботи 

більш фінансово привабливі пропозиції; 

5) вимушеним переїздом Університету, який викликав у великої кіль-

кості випускників матеріальні та житлові труднощі, які не дозволяють їм 

залишитися на роботі у м. Вінниці. 

Рівень відрахування з аспірантури. За 2016 р. відраховано 22 аспіранти. 

Серед них 13 осіб – без відриву від виробництва (в тому числі 11 – за 

держбюджетним замовленням, 2 – на контрактній основі), 9 осіб – з від-

ривом від виробництва (в тому числі 4 – за держбюджетним замовленням,  

5 – на контрактній основі). З них 17 – за власним бажанням, 2 – за 

невиконання індивідуального плану, 3 – за невиконання умов контракту. 

Аспіранти з інших країн. В 2016 р. в Університеті навчався 1 здобувач-

іноземець з ДР Конго за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. 

В липні 2016 р. він був відрахований за невиконання умов договору. 

Конкурсні стипендії. В 2016 н. р. аспіранти Університету отримували 

4 конкурсні стипендії: 2 академічні стипендії Президента України (А. Ф. Ру-

денко, історичний факультет, спеціальність 23.00.02. – політичні інститути 

та процеси; О. Ю. Марійчак, хімічний факультет, спеціальність 02.00.01 – 

неорганічна хімія), 1 академічна стипендія Кабінету Міністрів України 

(А. С. Кухлєв, історичний факультет, спеціальність 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), 1 стипендія імені 
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М. С. Грушевського (Д. Ю. Шульженко, економічний факультет, спеціаль-

ність 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини). 

Випуск. Запланований випуск у 2016 р. становить 33 аспіранти (2011 р. – 

93, 2012 р. – 108, 2013 р. – 115, 2014 р. – 54, 2015 р. – 46), із захистом 

дисертації та наданням до спеціалізованої ради до захисту – 5 аспірантів 

(2011 р. – 43, 2012 р. – 39, 2013 р. – 46, 2014 р. – 14, 2015 р. – 4), у тому числі: 

- з відривом від виробництва – 25 аспірантів (2011 р. – 62, 2012 р. – 

73, 2013 р. – 80, 2014 р. – 43, 2015 р. – 37), із них із захистом кандидатської 

дисертації – 3 аспіранти (2011 р. – 28, 2012 р. – 24, 2013 р. – 34, 2014 р. – 13, 

2015 р. – 2); 

- без відриву від виробництва – 8 аспірантів (2011 р. – 31, 2012 р. – 35, 

2013 р. – 35, 2014 р. – 11, 2015 р. – 9), із них із захистом кандидатської 

дисертації – 2 аспіранти (2011 р. – 15, 2012 р. – 15, 2013 р. – 12, 2014 р. – 1, 

2015 р. – 0). 

У 2016 р. випущено 2 аспіранти, які навчалися на контрактній основі: з 

відривом від виробництва – 1, без відриву від виробництва – 1 (2013 р. – 11, 

2014 р. – 3, 2015 р. – 3), із них із захистом кандидатської дисертації – 

1 аспірант (2013 р. – 3, 2014 р. – 1, 2015 р. – 0). 

Ефективність аспірантури у 2016 р. становила 15 %. Цей показник 

знаходиться на рівні останніх двох років, які Університет перебуває в екзилі 

(2014 р. – 15 %, 2015 р. – 15 %), але є нижчим порівняно з попередніми 

роками (2011 р. – 46,2 %, 2012 р. – 36,1 %, 2013 р. – 40 %). 

Зниження відсотка ефективності аспірантури порівняно з періодом до 

2014 р. пояснюється низкою причин: 

1) зменшенням кількості спеціалізований вчених рад в Університеті у 

зв’язку з вимушеним переїздом та кадровими змінами професорсько-

викладацького корпусу; 

2) перереєстрацією спеціалізованих вчених рад; 

3) втратою матеріально-технічної лабораторної бази, експерименталь-

них майданчиків (перш за все для аспірантів природничих спеціальностей); 

4) скрутними матеріальними та житловими умовами, в яких перебуває 

чимало аспірантів, виїхавши із зони проведення АТО. 

Отже, зараз в Університеті мають місце відтерміновані захисти, коли 

дисертаційні роботи подаються до захисту із запізненням на кілька років.  

У 2016 р. було захищено 17 таких кандидатських дисертацій, в тому числі 

11 – випускниками аспірантури (2015 р. та попередніх років), 2 – викла-

дачами, 3 – здобувачами, 1 – особою, яка отримала освітню послугу 

«Доведення до захисту». 
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Ще 2 аспіранти, термін навчання яких завершуватиметься в 2018 р., 

достроково захистили дисертації в 2016 році. 

Таким чином, загалом в 2016 р. викладачами, співробітниками, докто-

рантами, аспірантами та здобувачами в ДонНУ імені Василя Стуса було 

захищено 24 дисертації на здобуття ступеня кандидата наук (2011 р. – 88, 

2012 р. – 96, 2013 р. – 86, 2014 р. – 7; 2015 р. – 7). 

Докторантура в Університеті, так само як і аспірантура, зараз функ-

ціонує в двох режимах, що обумовлено зміною переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка. Особи, які вступили до 

докторантури до 2016 р., навчаються відповідно до Переліку 2011 р. за 

25 спеціальностями. Проте за новими ліцензійними умовами кількість 

спеціальностей скорочується до 13. У 2016 р. загальна кількість докторантів 

складала 16 осіб (2011 р. – 19, 2012 р. – 19, 2013 р. – 16, 2014 р. – 12,  

2015 р. – 16), серед яких 14 навчалися за бюджетним замовленням, 2 – на 

контрактній основі. Протягом року один докторант, який навчався за конт-

рактом, був відрахований за власним бажанням. 

У 2016 р. до докторантури прийнято 2 особи (2010 р. – 9, 2011 р. – 4, 

2012 р. – 6, 2013 р. – 7, 2014 р. – 3, 2015 р. – 8). 

Фактичний випуск у 2015 р. становив 3 докторанти (2010 р. – 8,  

2011 р. – 6, 2012 р. – 6, 2013 р. – 8, 2014 р. – 1), із захистом дисертації та 

наданням до спеціалізованих рад до захисту – 1 докторська дисертація. 

Запланований випуск з докторантури в 2016 р. – 6 осіб, з них із захистом 

дисертації та наданням до спеціалізованих рад до захисту – 2 особи. Крім 

того, в 2016 р. до спеціалізованої ради було подано 1 дисертацію випуск-

ником докторантури попереднього року. 

Таким чином, ефективність докторантури у 2016 р. становить 33 %, а 

з урахуванням дострокового та відтермінованого захисту – 50 %. 

Працевлаштування. Із випуску 2016 р. в Університеті вже працює 

1 докторант. 

Університет 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. Проте залишається проблема з підготовкою докторів наук 

за природничими спеціальностями (біологічні науки, хімічні науки).  

У найближчі роки потрібно переглянути затверджений попереднього року 
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план захистів докторських і кандидатських дисертацій у розрізі коротко-

строкової та довгострокової перспектив забезпечення кафедр Університету 

науковими кадрами вищої кваліфікації. 

 

 

6.2.2. Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації 

У 2016 р. в Університеті функціонувало 5 спеціалізованих вчених рад, 

з них 1 – із захисту докторських і кандидатських та 4 – із захисту канди-

датських дисертацій за 8 спеціальностями (2 – із захисту докторських і  

6 – із захисту кандидатських дисертацій). За 2016 р. у спеціалізованих 

вчених радах ДонНУ захищено 19 дисертацій – 17 кандидатських і 2 док-

торські, – що на 5 дисертацій більше, ніж попереднього року (Табл. 6.2.2.1). 
 

Таблиця 6.2.2.1 

Кількісні показники діяльності спеціалізованих вчених рад  

ДонНУ імені Василя Стуса у 2016 р. 
 

№ 

п/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 

господарство і між-

народні економічні 

відносини» 

7 1 – 

08.00.07 «Демографія, 

економіка праці, 

соціальна економіка  

і політика» 

3 1 – 

2. К 11.051.05 01.02.04 «Механіка 

деформівного 

твердого тіла» 

0 – – 

3. К 11.051.08 05.13.06 «Інформа-

ційні технології» 
2 – – 

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 – – 

Разом: 17 2 – 
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За 2016 р. відхилених Атестаційною колегією МОНУ дисертацій, захи-

щених у спеціалізованих вчених радах ДонНУ, немає. Перелік спеціалізо-

ваних вчених рад та кількість захищених дисертацій наводяться в таблицях 

нижче (Табл. 6.2.2.2). 
 

Таблиця 6.2.2.2 

Перелік спеціалізованих вчених рад, відкритих  

у ДонНУ імені Василя Стуса 
 

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 відно-

сини; 

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, 

господарсько-процесуальне 

право 

 

Розподіл здобувачів наукового ступеня доктора наук (за категоріями 

докторанти та співробітники Університету, докторанти та співробітники 

інших ВНЗ і наукових установ, співробітники державних установ і бізнес-

структур) та кандидата наук (аспіранти та співробітники Університету, 

аспіранти та співробітники інших ВНЗ і наукових установ, співробітники 

державних установ і бізнес-структур) наведено нижче (Табл. 6.2.2.3). 
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Таблиця 6.2.2.3 

Розподіл здобувачів наукового ступеня доктора та кандидата наук 
 

Рік 

Докторські дисертації Кандидатські дисертації 

разом ДонНУ 
інші 

ВНЗ 

держ. 

установи, 

бізнес 

разом ДонНУ 
інші 

ВНЗ 

держ. 

установи, 

бізнес 

2015 2 1 1 0 12 8 3 1 

% 100 50 50 0 100 67 25 8 

2016 2 – 2 0 17 6 5 6 

% 100 0 100 0 100 35 30 35 

 

 

 

6.2.3. Підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних 

працівників 

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, 

затвердженого наказом МОН України від 24.01.2013 р., № 48 підвищення 

кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників здійснюється 

не частіше, ніж один раз на п’ять років зі збереженням середньої заробітної 

плати. 

Підвищення кваліфікації (стажування) є обов’язковою умовою про-

ходження чергової атестації науково-педагогічних працівників та обрання 

на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору. 

Протягом 2016 р. з метою ознайомлення з новими методами та формами 

організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи 

викладачів для виконання наукових досліджень та підвищення кваліфікації 

до вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів НАН України, 

підприємств та Центру безперервної освіти ДонНУ імені Василя Стуса було 

направлено на стажування більше 100 науковців та викладачів. 

До Університету Дуйсбург-Ессен (Німеччина) було направлено на 

стажування викладачів факультету іноземних мов: Оленяк М. Я., декана 

факультету, Білецьку О. В., доцента кафедри германської філології, Дже-

ріх О. С., викладача кафедри германської філології, Кущ Ю. В., викладача 

кафедри германської філології. 

Старший науковий співробітник НДЧ науково-дослідної групи з 

неорганічної хімії Н. І. Гумерова пройшла чотиримісячне підвищення квалі-

фікації (наукове стажування) у Віденському університеті (м. Відень, Австрія). 
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Для проходження наукового стажування на факультеті природничих 

наук університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) було направлено 

Оберемко А. В., доцента кафедри фізіології людини і тварин біологічного 

факультету. 

До Фундації Central European Academy Studies and Certification (Лодзь, 

Республіка Польща) направлено на підвищення кваліфікації (стажування) 

Швед О. М., в. о. завідувача кафедри органічної хімії, з метою участі в 

проекті «Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій 

перспективі ЄС на 2014–2020 рр.». 

Слід зазначити, що у 2016 р. більш ніж 60 наукових і науково-педа-

гогічних працівників Університету пройшли курси підвищення кваліфікації 

з навичок роботи на платформі Moodle у Центрі безперервної освіти ДонНУ 

імені Василя Стуса. 

Серед перспектив підвищення кваліфікації (стажування) науково-педа-

гогічних співробітників Університету слід зазначити, що у майбутньому 

більше уваги приділятиметься проходженню стажування у провідних 

університетах і наукових установах світу, оскільки це має стати запорукою 

як підвищення рівня наукових результатів, так і сприятиме зростанню 

позицій Університету в міжнародних і національних рейтингах. 

 

 

6.3. Наукові заходи та фахові видання 

 

Наукові конференції та семінари 

Науково-технічні заходи (конференції, семінари, школи) проводяться в 

Університеті згідно з Тематичним планом, який формується на основі 

пропозицій структурних підрозділів та затверджується наказом ректора. Усі 

заходи, включені до зазначеного плану, проходять реєстрацію в УкрІНТЕІ, 

а частина з них подається до Плану міжнародних науково-технічних заходів 

МОН України. У 2016 р. в Університеті проведено 21 науково-технічний 

захід: 

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Госпо-

дарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності», 

22–26 лютого 2016 р. 

2. VI Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-

правова парадигма розвитку сучасного суспільства», 20–23 березня 2016 р. 
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3. Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і 

молодих учених за міжнародної участі «Хімічні проблеми сьогодення»,  

29–30 березня 2016 р. 

4. Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» / International 

Scientific, Theoretical, Teaching and Applied Seminar «Linguist&Programmer», 

30–31 березня 2016 р. 

5. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспі-

рантів, молодих вчених «Актуальні проблеми психологічної теорії та 

практики», 8 квітня 2016 р. 

6. Всеукраїнська наукова студентська конференція «Зіставне 

вивчення германських та романських мов і літератур», 12 квітня 2016 р. 

7. IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та моло-

дих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і 

екології», 12–15 квітня 2016 р. 

8. Міжнародний науковий семінар «Сучасна граматика: концеп-

туальні виміри і наукові парадигми», 15 квітня 2016 р. 

9. IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та 

молодих науковців «Креативність як феномен людського буття в культурі», 

14–15 квітня 2016 р. 

10.  Всеукраїнські змагання з господарського права імені професора 

С. З. Михайліна, 17–18 квітня 2016 р. 

11.  Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конфе-

ренція «Застосування законодавства України вчора, сьогодні й завтра: 

погляд молодих правників», 20 квітня 2016 р. 

12.  ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та 

молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в 

національній та глобальній економіці», 19–21 квітня 2016 р. 

13.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституційні 

засади правотворення і правозастосування: стан та перспективи розвитку», 

21 квітня 2016 р. 

14.  Всеукраїнські судові дебати з цивільного права та процесу,  

22–24 квітня 2016 р. 

15.  Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та 

соціум», 28–29 квітня 2016 р. 

16.  Всеукраїнська інтернет-конференція «Травневі студії: історія, 

політологія, міжнародні відносини», 20 травня 2016 р. 
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17.  Всеукраїнська наукова конференція «Структура і семантика 

різнорівневих одиниць у словʼянських, романських та германських мовах», 

12–13 жовтня 2016 р. 

18.  ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих 

учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалі-

зація, підприємництво, стале економічне зростання», 7–9 грудня 2016 р. 

19.  Міжнародна школа-семінар з теорії квазігруп і луп для 

початківців, 14–21 серпня 2016 р. 

20.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

розвитку біології та екології», 3–7 жовтня 2016 р. 

21.  І Всеукраїнська англомовна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми гуманітарних, 

технічних і природничих наук» / «Topical Issues of Humanities, Technical and 

Natural Sciences», 17 жовтня 2016 р. 
 

Участь у виставковій діяльності 

У 2016 р. Університет брав участь у наступних виставкових форумах: 

1) Виставка «Європейська освіта», що проходила у рамках свят-

кування Дня Європи у м. Вінниці, 14 травня 2016 р.; 

2) Міжнародний форум Cosmetics Ukraine 2016, 1–2 червня 2016 р., 

м. Київ, НСК «Олімпійський». Організатор Форуму – Асоціація «Парфу-

мерія та Косметика України». Під час роботи Форуму було представлено 

експозицію хімічного факультету ДонНУ, відвідувачів виставки було 

ознайомлено з розробками наукових колективів Університету, роздано рек-

ламні буклети усіх факультетів з інформацією про вступ до Університету. 

Представники Університету взяли участь у засіданні конференції вищих 

навчальних закладів України «Особливості підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів для парфумерно-косметичної галузі». Представлено доповідь 

«Особливості підготовки висококваліфікованих фахівців для хімічної та 

суміжних галузей у Донецькому національному університеті» (автори – 

О. М. Шендрик, С. В. Радіо). У рекламному каталозі «Cosmetics Ukraine 

2016: International Forum» представлено інформацію про ДонНУ та спе-

ціальності хімічного факультету. За результатами участі в форумі Універси-

тет удостоєний Диплома учасника. Асоціація «Парфумерія та Косметика 

України» запропонувала Університету увійти до її складу в ролі Почесного 

члена. 

Окрім того, Університет 17–19 листопада 2016 р. взяв участь у 

Двадцять дев’ятій Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 
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День Студента 2016», яку організувало Товариство «Знання України» за 

підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії 

педагогічних наук України. В рамках роботи виставки всім зацікавленим 

особам було презентовано розробки наукових колективів ДонНУ імені 

Василя Стуса. 
 

Наукові фахові видання 

У 2016 р. в Університеті видавалось 6 наукових фахових журналів і 

збірників, зареєстрованих Державною атестаційною колегією МОН України. 

Більшість видань пройшли міжнародну реєстрацію, одержавши міжнарод-

ний індекс ISSN. 

Зроблено певні кроки із входження наукових періодичних видань Уні-

верситету до міжнародних НБД. Так, збірник наукових праць «Лінгвістичні 

студії» (Linguistic Studies) є реферованим виданням, яке, крім ISSN, має 

Online ISSN 2308-0019, та пройшло міжнародну реєстрацію і включене до: 

Genamics JournalSeek, ULRICHSWEBTM Global Serials Directory, Google 

Scholar, Electronic Journals Library, The Runking Web of World Repositories, 

Directory of Open Access Repositories. 

На сьогодні редакційні колегії наукових фахових видань проводять 

роботу з перереєстрації в Міністерстві юстиції України у зв’язку з наданням 

Університету імені Василя Стуса. 

Також продовжено розпочату в 2015 р. роботу зі створення повнофунк-

ціонального порталу наукових фахових видань Університету. У 2016 р. була 

проведена робота з наповнення порталу наукових видань і наразі у 

відкритому доступі розміщено 14 журналів і збірників: 

1. Правничий часопис Донецького університету. 

2. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 

3. Політичне життя. 

4. Вісник Донецького національного університету. Серії А, Б, В. 

5. Нові сторінки історії Донбасу. 

6. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения 

иностранных инвестиций: региональный аспект. 

7. Економіка і організація управління. 

8. Финансы, учет, банки. 

9. Історичні і політологічні дослідження. 

10. Збірник наукових праць «Проблемы и перспективы развития 

сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черно-

морского экономического сотрудничества и ГУАМ». 
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11. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ. 

12. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. 

Розміщені матеріали охоплюють період з 2012 по 2016 рр. 

Згідно з наказом МОН України «Про оприлюднення дисертацій та 

відгуків офіційних опонентів» від 14.07.2015 р., № 758, на порталі Універ-

ситету створено розділ «Автореферати» (http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/ 

archive), де розміщено автореферати, відгуки офіційних опонентів і рукописи 

дисертацій осіб, які захистили або планують захист дисертації у спеціалі-

зованих вчених радах ДонНУ імені Василя Стуса. Так, у 2015 р. таких 

матеріалів було розміщено 6, а в 2016 р. – 13. 

Настановою для редакційних колегій має бути прискорення процесу 

відновлення та перереєстрації наукових фахових видань Університету.  

Це дозволить нашим науковцям ширше висвітлювати результати наукових 

досліджень та поширювати їх серед наукової спільноти України та світу, що 

в свою чергу може позитивно вплинути на пошук партнерів для виконання 

спільних проектів. 

 

 
6.4. Науково-дослідна робота студентів 

 

Студентська наука посідає важливе місце в науковому житті Універ-

ситету. Талановита молодь працює в науково-дослідних лабораторіях, бере 

участь у НДР, працює над укладенням охоронних документів, публікує 

результати власних досліджень у наукових журналах і збірниках, бере 

участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, 

конференціях, турнірах, конкурсах дипломних робіт, стипендіальних 

програмах різних фондів. Під керівництвом провідних вчених Університету 

студенти-науковці роблять чималий внесок у вирішення нагальних питань, 

що постали перед університетською наукою. 

В Університеті успішно працює студентське наукове товариство, метою 

діяльності якого є створення умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу студентів.  

Далі у Табл. 6.4 порівняємо деякі статистичні дані. 

  

http://abstracts.donnu.edu.ua/
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Таблиця 6.4 

Показники залучення студентів і молодих вчених до наукової діяльності 
 

Рік 

Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях, % 

Кількість молодих 

учених, які працюють  

в Університеті 

Відсоток молодих 

учених, які залишаються 

в Університеті після 

закінчення аспірантури 

2012 4 140 (45,7) 782 36,5 

2013 4 788 (53,4) 723 35,2 

2014 4 123 (64,6) 501 31,5 

2015 1164 (41,8) 506 9,3 

2016 761 (28,1) 505 28,2 

 

Відповідно до таблиці 4.4, 761 студент бере участь у науковій роботі, 

основні результати якої висвітлено у понад 800 наукових публікацій. 

Активом студентського наукового товариства видано університетський 

науковий збірник «Вісник Студентського наукового товариства Донецького 

національного університету», де опубліковано 49 статей, авторами яких 

виступають бакалаври та магістранти. 

Університет дбає про розвиток студентської науки в. Так, починаючи з 

2016 р. на засіданнях ректорату будуть заслуховуватись питання щодо під-

сумків участі студентів Університету в конкурсах студентських наукових 

робіт, олімпіадах та інших заходах відповідного навчального року. На 

цьогорічному ректораті було порушено важливі та нагальні питання щодо 

активізації та розвитку інноваційної діяльності наукової молоді, залучення 

та впровадження новітніх досягнень науки, розробки ефективних механізмів 

залучення студентів до участі та підвищення якості наукових досліджень 

тощо. 
 

Студентські наукові досягнення 

Щорічно згідно з наказом Міністерства освіти і науки України прово-

дяться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук та Всеукраїнська студентська олімпіада, які 

спрямовані на виявлення та підтримку інтелектуально обдарованої студент-

ської молоді. 

У 2015–2016 н. р. на Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук було направлено 

31 наукову роботу з 14 галузей наук. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про під-

сумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природ-

ничих, технічних і гуманітарних наук у 2015–2016 н. р.» від 20.07.2016 р., 
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№ 859, авторів 6 НДР нагороджено дипломами переможців. Отримано 

5 дипломів ІІ ступеня та 1 диплом ІІІ ступеня. 
 

Дипломом ІІ ступеня нагороджені: 

 Іванцова Елла – студентка хімічного факультету (науковий керів-

ник – С. В. Радіо, завідувач науковою частиною НДЧ, в. о. завідувача 

кафедри аналітичної хімії); 

 Рябцева Вікторія – студентка економічного факультету (науковий 

керівник – Р. А. Герасименко, доцент кафедри фінансів і банківської справи); 

 Колнобрицька Кристина – студентка економічного факультету 

(науковий керівник – Т. В. Орєхова, завідувач кафедри міжнародних еконо-

мічних відносин); 

 Козлов Денис – студент економічного факультету (науковий керів-

ник – О. Ю. Боєнко, завідувач кафедри маркетингу); 

 Алярова Аліна – студентка економічного факультету (науковий 

керівник – Л. В. Шаульська, декан економічного факультету, професор 

кафедри управління персоналом і економіки праці). 
 

Дипломом ІІІ ступеня нагороджені: 

 Мирошниченко Світлана – студентка юридичного факультету 

(науковий керівник – Т. В. Міхайліна, доцент кафедри теорії та історіїї 

держави і права та адміністративного права). 

Як відомо, 2016 р. визнано Міністерством освіти і науки України роком 

англійської мови. У цей рік було запроваджено Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт іноземною мовою. Так наша студентка 

Нагорняк Ірина (науковий керівник – Р. Ф. Гринюк, д-р юрид. наук, про-

фесор, ректор) брала участь у зазначеному конкурсі за напрямом «Право». 

Відповідно до наказу ДонНУ від 14.12.2015 р., № 339/05 «Про прове-

дення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015–2016 н. р.» до 

15.02.2016 р. в Університеті було проведено 9 олімпіад із навчальних 

дисциплін (брали участь 143 студенти) та 26 – з напрямів та спеціальностей 

(брали участь 274 студенти). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про під-

сумки Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015–2016 н. р.» від 

02.07.2016 р., № 756 нагороджено дипломами переможців 5 студентів уні-

верситету. Отримано 2 дипломи ІІ ступеня та 3 дипломи ІІІ ступеня. 
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Дипломом ІІ ступеня нагороджені: 

 Клепакова Марія – студентка економічного факультету, спеціаль-

ності «Облік і аудит» (науковий керівник – Є. Є. Іонін, д-р екон. наук, проф., 

завідувач кафедри «Облік, аналіз та аудит»); 

 Мальцева Маргарита – студентка економічного факультету, спе-

ціальності «Управління персоналом і економіка праці» (наукові керівники – 

О. А. Дороніна, д-р екон. наук, проф., професор кафедри управління 

персоналом та економіки праці та Г. В. Середа, доцент кафедри управління 

персоналом та економіки праці). 
 

Дипломом ІІІ ступеня нагороджені: 

 Валевич Ольга – студентка філологічного факультету, спеціаль-

ності «Культурологія» (науковий керівник – Г. П. Лукаш, професор кафедри 

української філології та культури); 

 Короп Євгенія – студентка факультету математики та інформа-

ційних технологій, спеціальності «Документознавство та інформаційна 

діяльність» (наукові керівники – О. В. Прігунов, доцент кафедри інформацій-

них систем управління та О. М. Анісімова, завідувач кафедри інформацій-

них систем управління); 

 Оленцевич Едуард – студент юридичного факультету, 

спеціальності «Правознавство». 

Студенти фізико-технічного факультету щорічно беруть участь у 

Всеукраїнській олімпіаді з програмування. За підсумками ІІ етапу олім-

піади, що проходила на базі Тернопільського національного педагогічного 

університету, команда DonNU_Hollywood у складі Федіна Максима, 

Самойленка Дениса, Столярова Артема (тренер – А. І. Парамонов, доцент 

кафедри комп’ютерних технологій) посіла ІІІ командне місце. Традиційно 

команда під керівництвом доцента кафедри комп’ютерних технологій 

Парамонова А. І. бере участь у Міжнародній студентській олімпіаді у сфері 

інформаційних технологій «IT-Universe» та Міжнародній відкритій студент-

ській олімпіаді з програмування імені С. О. Лебедєва – В. М. Глушкова  

KPI-OPEN 2016. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

нагородження переможців VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 13.04.2016 р., 

№ 431, та за результатами фінального етапу VI Міжнародного мовно-літера-

турного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації дипломом ІІ ступеня в 
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гуманітарному профілі нагороджено студентку філологічного факультету 

Гасай Євгенію, та дипломом ІІІ ступеня в негуманітарному профілі 

нагороджено студентку біологічного факультету Степову Ганну. Підго-

товкою до конкурсу займалася В. А. Просалова, професор кафедри теорії та 

історії української і світової літератури. 

Студентка хімічного факультету Іванцова Елла стала переможцем 

XXVI Міжнародного Менделєєвського конкурсу студентів та отримала 

диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – С. В. Радіо, завідувач науковою 

частиною НДЧ). 

У Конкурсі кращих дипломних робіт зі спеціальності «Економіка 

підприємства» дипломна робота Дрея Дениса отримала диплом ІІІ ступеня 

(науковий керівник – В. Є. Болгов, доцент кафедри економіки підприємства). 

Студенти економічного факультету Шепель Микита, Рябцева Вік-

торія, Чепель Кирило, Копйов Олексій брали участь у Всеукраїнському 

етапі Міжнародного студентського конкурсу з інвестиційних досліджень 

«CFA Institute Research Challenge» та змагалися за право представляти 

Україну на Регіональному етапі конкурсу (керівник команди студентів – 

О. А. Лактіонова, в. о. завідувача кафедри фінансів і банківської справи). 

З метою підготовки та заохочення молодих спеціалістів, які мають 

звання і кваліфікацію в галузі менеджменту проводилась ІІІ Міжнародна 

олімпіада з менеджменту серед молоді. За результатами олімпіади студентка 

економічного факультету Сорочинська Аліна стала призером в номінації 

«Система менеджменту якості» та отримала диплом ІІ ступеня. 

Традиційним для Університету є участь наших студентів у конкурсі на 

здобуття стипендій програми «Завтра.UA». Цього року з 9 студентів, які 

подавали свої наукові роботи на розгляд членам журі, для участі у ІІІ етапі 

конкурсного відбору було відібрано 6 конкурсантів. Студенти отримали 

високі бали за наукові показники, проте, на жаль, не стали стипендіатами. 

З метою посилення ролі молодих учених у науковій діяльності Універ-

ситету через організацію та проведення заходів із популяризації науково-

дослідної діяльності серед студентської молоді відповідно до наказу ДонНУ 

від 05.05.2016 р., № 155/05, проводився конкурс «Молодий науковець 

2015 р.». Переможцями конкурсу в номінації «Студент-науковець року» в 

трьох галузях наук визнано: у природничих науках: Іванцову Еллу (хімічний 

факультет), Ісаєнкова Костянтина (фізико-технічний факультет), Іван-

кова Анатолія (біологічний факультет), Переверзєву Юлію (факультет 

математики та інформаційних технологій); у гуманітарних науках: Гасай 

Євгенію (філологічний факультет), Старовойтова Микиту (історичний 
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факультет); у економіко-правових науках: Нагорняк Ірину (юридичний 

факультет), Клепакову Марію (економічний факультет). Переможців кон-

курсу відзначено грамотами та грошовою премією. 

Вже втретє наш Університет відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України виступав базовим для проведення Всеукраїнської студент-

ської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом та економіка 

праці». Необхідно відзначити велику організаційну та науково-методичну 

роботу колективу кафедри управління персоналом і економіки праці та 

оргкомітету олімпіади: професорів Шаульської Л. В. та Дороніної О. А., 

доцентів Панченка І. В., Середи Г. В., Тахтарової К. А., старших викладачів 

Бей Г. В. та Марценюк О. В., а також доцента кафедри міжнародних 

економічних відносин Подунай В. В. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про про-

ведення V Всеукраїнських студентських турнірів з історії та філософії» 

команда історичного факультету у складі 3-х студентів: Невідомська 

Катерина (4 курс), Безугла Світлана (1 курс, СО «Магістр»), Резник Дар’я 

(3 курс) гідно представляли наш Університет та за підсумками змагань 

посіла ІІІ місце серед 24 команд істориків з усієї України. 

У конкурсі на здобуття премій для студентів вищих навчальних зак-

ладів і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук 

України, у 2016 р. від Університету будуть подані 4 студентські наукові 

роботи та 3 наукові роботи молодих учених. 

Успіхи студентів – це результат плідної роботи не тільки студентів, але 

й викладачів, якими була здійснена їхня належна підготовка. Дуже важливо 

бачити зацікавленість наукових керівників у високих результатах студентів, 

високу мотивацію викладачів щодо підвищення результатів наукової 

творчості студентів. 

У найближчій перспективі ДонНУ імені Василя Стуса планується з 

метою активізації та розвитку інноваційної діяльності наукової молоді, 

підвищення авторитета молодого вченого, залучення та впровадження 

новітніх досягнень науки, її популяризації та формування кадрового резерву 

наукової молоді Університету створити в Університеті Молодіжну наукову 

раду. Рада буде об’єднувати наукову молодь – студентів, які займаються 

науково-дослідною діяльністю, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Університету. 

Разом наукова молодь університету планує: 

- розробити стратегію розвитку науки очима молоді; 
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- створити комплексну програму залучення молоді до наукової діяль-

ності; 

- залучати Co-working-центр для інтеграції та об’єднання молоді з 

метою створення єдиного наукового простору; 

- організовувати інноваційні проекти, програми (Відкритий факультет: 

перші кроки в науці, Кінолекторії, Science Slam, міжнародні скайп-брейн-

стормінгі); 

- проводити інтенсив-курс щодо написання наукових публікацій; 

- комерціалізувати кращі наукові досягнення молоді, розвивати 

співпрацю бізнеса та Університету; 

- розробити фандрайзингову та краудфандингову систему залучення 

коштів для наукових розробок студентів; 

- інтегрувати молодих науковців у ініціативні об’єднання, дорадчі 

органи, задля захисту прав нашої молоді; 

- активну міжнародну проектну діяльність, участь у престижних світо-

вих конкурсах та імплементацію best practice з метою популяризації науки; 

- активно співпрацювати з молодими науковцями Європи та світу. 

 

 
6.5. Результати наукової діяльності учених 

 

Кількість молодих учених в Університеті у 2016 р. нараховувала 

460 осіб, що становить 22,5 % від загальної кількості наукових і науково-

педагогічних працівників Університету. 

У 2016 р. Рада молодих учених Університету брала участь в офіційних 

заходах з метою активізації професійної діяльності та сприяння кар’єрному 

зростанню наукової молоді Університету, об’єднання їхніх зусиль для роз-

робки актуальних наукових проблем і розв’язання пріоритетних наукових 

завдань. Зокрема, делегати Ради брали участь у науково-практичному семі-

нарі «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу 

університету» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, 3–4 березня 2016 р.), навчальній 

програмі «Досвід та впровадження освітніх інновацій, стратегія українських 

ВНЗ в Європейському просторі вищої освіти», що організована Консор-

ціумом з удосконалення менеджмент-освіти в Україні в рамках проекту 

«Примирення в українському сусільстві: від енергії протесту до енергії 

творення», Програмі запобігання конфліктів, сприяння стабільності та 
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безпеці в Україні (організатор – Уряд Великої Британії, місце проведення – 

м. Львів, 05–11 березня 2016 р.), а також у Літньому форумі Рад молодих 

вчених (м. Одеса, 23–24 червня 2016 р.). 

Представники Ради молодих учених Університету 2 листопада 2016 р. 

брали участь у парламентських слуханнях про становище молоді в Україні 

на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді». 

Рада молодих учених Університету в рамках міжнародної діяльності 

активно налагоджує співпрацю з радами молодих учених Литви, Польщі, 

Люксембургу, Німеччини. У 2016 р. були проведені зустрічі з LuxDoc, 

Радою молодих учених Литви, радами молодих учених вищих навчальних 

закладів м. Варшави та м. Лодзь, Республіки Польщі. 

Радою молодих учених у 2016 р. організовано та проведено низку 

заходів задля розвитку інноваційної діяльності наукової молоді, залучення 

та впровадження новітніх досягнень науки та її популяризації. 

З метою підвищення якості кваліфікації фахівців, пошуку обдарованої 

молоді серед аспірантів Університету в Університеті проводилася Ректор-

ська олімпіада для аспірантів із дисципліни «Педагогіка вищої школи». 

Відповідно до наказу ДонНУ «Про проведення Ректорської олімпіади для 

аспірантів від 25.03.2016 р., № 121/05 та відповідно до протоколу прове-

дення олімпіади з дисципліни від 18.04.2016 р., переможцями визнано: 

І місце – Бараненко Світлану Михайлівну, аспірантку 1 курсу 

історичного факультету; 

ІІ місце – Аветисян Маргариту Робертівну, аспірантку 1 курсу 

юридичного факультету; Кудрич Юлію Сергіївну, аспірантку 1 курсу 

факультету математики та інформаційних технологій; 

ІІІ місце – Мєлєкєсцева Кирила Ігоровича, аспіранта 1 курсу істо-

ричного факультету; Дейна Антона Юрійовича, аспіранта 1 курсу навчання 

економічного факультету; Яковлева Андрія Вікторовича, аспіранта 1 курсу 

історичного факультету. 

Традиційно Рада молодих учених спільно з науковою частиною про-

вели загальноуніверситетський конкурс «Молодий науковець року – 2016» 

в номінаціях «Кращий молодий учений року – 2016» та «Студент-науковець 

року – 2016» за напрямами «Природничі науки», «Гуманітарні науки» та 

«Економіко-правові науки». Відповідно до наказу ДонНУ «Про проведення 

університетського конкурсу «Молодий науковець року» від 05.05.2016 р., 

№ 155/05 й на підставі рішення оргкомітету конкурсу та згідно з Поло-

женням про загальноуніверситетський конкурс «Молодий науковець року», 

найкращими молодими науковцями визнано: 
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– у галузі природничих наук: 

І місце – Радіо Сергія Вікторовича, завдувача наукової частини НДЧ; 

ІІ місце – Тимчука Олега Сергійовича, в. о. декана фізико-техніч-

ного факультету; 

ІІІ місце – Дерев’янську Ганну Геннадіївну, доцента кафедри бота-

ніки та екології, Латишева Миколу Вікторовича, в. о. завідувача кафедри 

фізичного виховання; 

– у галузі гуманітарних наук: 

І місце – Мартинець Лілію Асхатівну, доцента кафедри педагогіки 

та управління освітою; 

ІІ місце – Коваля Юрія Олексійовича, старшого викладача кафедри 

політології та державного управління; 

ІІІ місце – Жиліна Михайла Володимировича, доцента кафедри теорії 

та історії світової літератури; Білецьку Олену Всеволодівну, доцента 

кафедри германської філології; 

– у галузі економіко-правових наук: 

І місце – Липницьку Євгенію Олександрівну, старшого викладача 

кафедри господарського права та процесу; 

ІІ місце – Подунай Валерію Валеріївну, доцента кафедри міжна-

родних економічних відносин. 

Рада молодих учених спільно зі Студентським науковим товариством 

провела установчі збори щодо обговорення питання створення Молодіжної 

наукової ради в Університеті, яка буде постійно діючим колегіальним 

органом громадського самоврядування Університету та об’єднуватиме 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Була створена робоча 

група, яка розробила проект Положення про Молодіжну наукову раду в 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

Здобутки молодих учених. У 2016 р. четверо молодих учених Універ-

ситету отримували Стипендію Кабінету Міністрів України: В. В. Поду-

най, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, О. В. Пуніна, 

доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури, 

С. В. Жильцова, доцент кафедри фізичної хімії, Н. Г. Леонова, старший 

науковий співробітник НДЧ. 

У 2016 р. аспірантка хімічного факультету О. Ю. Марійчак з науковим 

проектом, орієнтованим на створення системи моніторингу стану питного 

водопостачання й вирішення екологічних проблем м. Вінниці, стала 

фіналістом Регіонального конкурсу бізнес-проектів та стартапів «Створи 
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свій бізнес», виборовши Диплом II ступеня та Диплом підприємницьких 

симпатій. 

Слід зазначити, що аспірантка О. Ю. Марійчак у листопаді 2016 р. 

отримала грант за програмою European Regional Development Fund’s Doctoral 

Studies and Internationalisation Programme DoRa Plus, який фінансува-

тиметься Archimedes Foundation на проходження п’ятимісячного наукового 

стажування в Талліннському технічному університеті (м. Таллінн, Естонія). 

Крім того, зважаючи на наукові здобутки, їй було призначено академічну 

стипендію Президента України аспірантам на 2016–2017 н. р. (наказ 

МОН України від 27.10.2016 р., № 1286). 

Голова Ради молодих учених Університету Ю. Ю. Овчинникова у 

2016 р. на Щорічній Конференції Європейської Ради аспірантів та молодих 

учених EURODOC та Annual General Meeting (Люксембург, 20–23 квітня 

2015 р.) була обрана координатором робочої групи з питань міждисциплі-

нарності Європейської Ради аспірантів та молодих учених. У квітні цього ж 

року Ю. Ю. Овчинникова від Ради увійшла до складу делегації та взяла 

участь у навчальному візиті до Join Research Center (JRC) Європейської 

комісії в м. Іспра, Італія. 

 

 
6.6. Інноваційна складова розвитку НДР 

 

6.6.1. Патентно-ліцензійна діяльність 

Патентно-ліцензійний відділ є структурним підрозділом НДЧ, 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 

викладачів. 

Усього в 2016 р. науковцями Університету було отримано 3 патенти 

України на корисну модель та 2 Свідоцтва про реєстрацію авторського 

права на службові твори. Крім того, винахідниками подано 9 заявок на 

отримання патентів на корисні моделі, які наразі проходять експертизу в ДП 

«Український інститут інтелектуальної власності». Слід зауважити, що 

винахідницька діяльність у 2016 р. провадилась як за прикладними, так і за 

фундаментальними НДР. 

Розподіл охоронних документів між структурними підрозділами ДонНУ 

наведено в Табл. 6.5. 
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Таблиця 6.5 

Кількість охоронних документів, одержаних ДонНУ у 2015–2016 рр.,  

та поданих заявок на отримання охоронних документів 
 

Факультет 
Отримані патенти / подані заявки 

2016 р. 2015 р. 

Хімічний 2* / 1 0 / 2* 

Фізико-технічний 0 / 2 1 / 1 

Біологічний 3 / 6 1 / 2 

Загалом 5 / 9 2 / 5 

* свідоцтва про реєстрацію авторського права на службові твори 

 

Аналіз даних таблиці показує, що в 2016 р. помітний прогрес у 

винахідницькій діяльності Університету. Проте слід зауважити, що робота, 

спрямована на патентування результатів наукової діяльності та реєстрацію 

авторських прав, провадиться науковцями лише трьох факультетів. 

Інженер патентно-ліцензійного відділу НДЧ Орлов С. С. брав участь у 

циклі навчальних семінарів для фахівців підрозділів ВНЗ України з питань 

інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності, 

який було започатковано Міністерством освіти і науки Україні спільно з 

Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації 

(УкрІНТЕІ): 

1) Семінар «Менеджмент інтелектуальної власності ВНЗ», 25 квітня 

2016 р., м. Київ, Міністерство освіти і науки України; 

2) Семінар «Практика управління інтелектуальною власністю у ВНЗ», 

16 червня 2016 р, м. Київ, Міністерство освіти і науки України; 

3) Семінар «Трансфер технологій та об’єктів інтелектуальної влас-

ності у ВНЗ», 20 жовтня 2016 р., м. Київ, УкрІНТЕІ. 

Предметом семінарів стали питання практичних аспектів підготовки 

патентних заявок та їх подання на державну реєстрацію, практичних аспек-

тів укладення ліцензійних договорів, інноваційної діяльності, трансферу 

технологій та управління об’єктами інтелектуальної власності у ВНЗ. Участь 

у подібних навчальних семінарах має стати запорукою збільшення кількості 

охоронних документів, патентотримачем яких виступатиме Університет. 

Це, в свою чергу, має сприяти збільшенню кількості інноваційних проектів, 

в основу яких покладатиметься укладення ліцензійних договорів на пере-

дачу об’єктів інтелектуальної власності. 

Слід відзначити, що в 2016 р. Університет вперше за історію провів 

незалежну оцінку вартості майнових прав на нематеріальний актив – патент 
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України на корисну модель № 99638 «Мікросмужковий фільтр зі щілинними 

резонаторами» (автори: Ю. В. Рассохіна, В. В. Крижановський (Україна); 

заявка № u2015 00715 від 29.01.2015 р., МПК Н01Р 1/203 (2006.01), дата 

публікації 10.06.2015 р., Бюл. № 11. – 4 с.; власник і патентотримач – 

Донецький національний університет, ЄДРПОУ 02070803), – що було 

оцінено в 272 761,97 грн та які Університет використав у як внесок до 

статутного капіталу ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля». 

 

 

6.6.2. Діяльність НКП «Горизонт 2020» 

У 2015–2016 рр. в Університеті продовжували свою діяльність Націо-

нальні контактні пункти рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» (НКП) за напрямами «Дії Марії Кюрі для розвитку нави-

чок, навчання та кар’єри» та «Клімат та ефективність використання ресурсів, 

включаючи сировинні матеріали», створені відповідно до наказу МОН 

України від 20.12.2013 р., № 1082 та реорганізовані відповідно до наказу 

МОН України від 13.03.2015 р., № 285. 

Міністерство освіти і науки України у 2016 р. продовжило діяльність в 

Університеті тільки одного НКП – «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, 

навчання та кар’єри» (наказ МОН України від 02.09.2016 р, № 1068), та не 

надало згоди на зміну керівника НКП «Клімат та ефективність викорис-

тання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» Древаля К. Г., доцента 

кафедри фізіології рослин біологічного факультету, відхиливши запропо-

новану Університетом кандидатуру Овчинникової Ю. Ю., в. о. завідувача 

кафедри зоології та екології біологічного факультету. 

Протягом 2016 р. проведено та планується провести ряд інформаційних 

заходів: 

1) Інформаційний семінар «Можливості співпраці України та ЄС в 

межах програми Горизонт 2020: програми мобільності для науковців», який 

проведено 11 листопада у м. Маріуполь на базі Приазовського державного 

технічного університету. На семінарі було зроблено огляд програми «Гори-

зонт 2020» та розглянуто умови підготовки та подачі проектних пропозицій 

в межах програм мобільності Individual Fellowship (2017) та Research and 

Innovation Staff Exchange (2017); 

2) 25 листопада проведено інформаційний семінар «Підвищення рівня 

участі України в конкурсах за міждисциплінарними напрямами горизон-

тальних компонентів та програм мобільності Рамкової програми ЄС з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020» на базі ДонНУ імені Василя Стуса. 
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3) 2 грудня відбувся інформаційний семінар «Програма Горизонт 2020: 

проекти у галузі наук про життя та програми мобільності для науковців» 

спільно з НКП «Здоров’я, демографічні зміни та добробут», що діє на базі 

Ужгородського національного університету. Семінар проведено на базі 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; 

4) 8–9 грудня заплановано провести два інформаційні семінари 

«Програма Горизонт 2020: програми обміну персоналом та індивідуальної 

мобільності науковців» на базі Запорізької державної інженерної академії 

(м. Запоріжжя) та КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти» (м. Дніпро). 

Інші види діяльності НКП протягом року включали наступне: 

- індивідуальні консультації щодо оформлення аплікаційних форм 

для участі в проектах, включно з перевіркою та наданням заповнених заявок 

перед подачею; 

- адресна розсилка інформації щодо проектів програми «Гори-

зонт 2020» та залучення нових зацікавлених осіб до списку розсилки; 

- надання допомоги при пошуку потенційних партнерів; 

- створення інтернет-сторінки НКП «Горизонт 2020» на офіційному 

сайті Університету (спільно з Навчально-практичним обчислювальним 

центром); 

- оновлення інформації про діяльність НКП в мережах Linkedin, 

Facebook. 

Здійснювався обмін досвідом та співпраця з колегами з європейських 

НКП у межах європейського проекту підтримки співпраці між НКП – 

«People Network+» через доступ до спільних баз даних, інформаційних 

ресурсів, інформаційної розсилки, запрошення до участі у семінарах та 

тренінгах. 30 листопада 2016 р. відбуватиметься щорічна зустріч НКП з 

європейських та інших країн у м Брюссель (Бельгія), в якій братиме участь 

О. В. Савкевич, керівник НКП ДонНУ імені Василя Стуса. 

Представники Університету – О. В. Савкевич, керівник НКП, завідувач 

відділу науково-технічної інформації, С. В. Радіо, завідувач науковою час-

тиною НДЧ, Ю. М. Беспалько, доцент кафедри органічної хімії, К. В. Бори-

сова, доцент кафедри неорганічної хімії – брали участь в Інформаційному 

дні «Дії Марії Склодовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри» 

(27 жовтня 2016 р., м. Київ), де мали можливість ознайомитися з порадами і 

практичними рекомендаціями представників Єврокомісії, експертів з 

оцінювання поданих проектів, учасників успішних проектів з України та 
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української діаспори, керівників НКП програми «Горизонт 2020» щодо 

подання проектів на конкурсний відбір. 

Науковці Університету в 2016 р. продовжили працювати над проектом 

програми «Горизонт 2020» «Магноніка, взаємодії та комплексність: багато-

функціональні 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 – А. М. Кучко, 

д-р фіз.-мат. наук, проф.). 

Проте слід визнати, що участь наукових колективів Університету у 

програмі «Горизонт 2020» залишається вкрай неактивною. Окрім структур-

них змін, пов’язаних з припиненням діяльності одного з НКП, мають бути 

вжиті заходи щодо активізації залучення науковців до представлення 

проектів у конкурсах за різними напрямами – Individual Fellowships (термін 

подання пропозицій – з 11.04.2017 р. по 14.09.2017 р.), Innovative Training 

Networks (з 15.09.2016 р. по 10.01.2017 р.), Co-funding of programmes  

(з 05.04.2017 р. по 28.09.2017 р.), Research and Innovation Staff Exchange  

(з 01.12.2016 р. по 05.04.2017 р.), The European Researchers’ Night  

(з 12.10.2017 р. по 11.01.2018 р.). 

 

 

6.7. Науковий парк «ДонНУ-Поділля» 

 

Роль Університету в соціально-економічному розвитку регіону суттєво 

підсилюється через розбудову інноваційної екосистеми, ядром якої є 

науковий парк – суб’єкт інноваційної діяльності, що покликаний здійсню-

вати комерціалізацію результатів наукових досліджень та створити умови 

для ефективної роботи малого та середнього бізнесу. 

У звітний період науковий парк пройшов процедури узгодження пер-

винної документації у МОН України та державну реєстрацію. Попри те, що 

тривалість першого етапу реєстрації була перевищена Міністерством у 

60 разів, динаміка розбудови парку в частині планової та комунікаційної 

роботи зменшилася несуттєво. У квітні 2016 р. Вченою радою Донецького 

національного університету імені Василя Стуса схвалено стратегію роз-

витку наукового парку, планом реалізації якої передбачено досягнення 

трьох цілей: 

- створення регіональної екосистеми інновацій; 
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- розвиток інноваційного середовища та його основи – малого та 

середнього бізнесу; 

- створення активів та проектна діяльність. 

Вирішальним фактором результативності в цьому напрямі є ефективне 

публічно-приватне партнерство. Науковим парком за останні півроку 

налагоджено співпрацю із Вінницькою міською радою, і на ґрунті цього 

фактично здійснено синхронізацію стратегій розвитку Університету та міста. 

У рамках співпраці між парком та міською радою за участю еконо-

мічного факультету проведено конкурс бізнес-ідей, що дозволив виявити 

інноваційний потенціал і потреби молоді та розробити новий формат кон-

курсу, який є більш адекватним умовам його проведення, а також дозволить 

підтримати та розвинути більше інноваційних розробок університетських 

новаторів. 

У рамках партнерства з Вінницьким регіоном Науковим парком 

«ДонНУ-Поділля» запропоновано концепцію інноваційної інфраструктури 

регіону та міста, в основі якої – розподіл функцій між науковим, техно-

логічним та індустріальним парками, створення регіонального фонду 

підтримки інновацій. Науковий парк при цьому виконує системоутворюючу 

роль шляхом: 

- координації та моніторингу реалізації регіональної інноваційної 

політики; 

- стандартизації процесів; 

- розробки та супроводу інвестиційних проектів; 

- наукового супроводу процесів кластеризації, ініціації інтегруючих 

міжуніверситетських взаємин тощо. 

Результатом цих складних процесів буде структуризація інноваційного 

середовища, а саме: 

- підтвердження статусу наукового парку як центру компетенцій, 

платформи генерації ідей та знань технологічного регіону; 

- формування критичного обсягу інноваторів у секторі малого та 

середнього бізнесу і внаслідок цього суттєве збільшення його інвестиційної 

привабливості. 

Науковим парком здійснено аналіз частки перспективних розробок 

університетських дослідників та розпочато процес їхньої комерціалізації. 

Задля диверсифікації напрямів діяльності: 

- розроблено концепцію інвестиційних проектів «Комплексний 

розвиток сільських громад», «Енергозбереження», «Кампус»; 

- розпочато роботу зі створення навчального центру тощо. 
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Спектр напрямів діяльності Наукового парку «ДонНУ-Поділля» такий, 

що потребує інтенсивного залучення академічного потенціалу, задля чого 

завершується розробка методів стимулювання співробітників Університету, 

які беруть участь у роботі Наукового парку. 
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6.8. Бібліотека 

Важливою ланкою навчального та наукового процесу будь-якого 

вищого навчального закладу є інформаційне забезпечення. Цю роль тра-

диційно виконує бібліотека. Наскільки її інформаційний простір відповідає 

запитам користувачів, настільки певною мірою успішною стає навчальна та 

науково-дослідницька робота закладу. Саме від чіткої структури інформа-

ційного простору бібліотеки залежить створення необхідних для книгозбірні 

набору інструментів, використання яких дозволить забезпечити кожному 

студенту та науковцю оперативний доступ до матеріалів та документів 

бібліотечного фонду, а бібліотекарям – реалізувати нові форми роботи з 

користувачами. 

Сьогодні фонд бібліотеки складається з понад 13 000 видань. Поступово 

зростає фонд періодичних видань (63 назви журналів, 14 газет, 5 елект-

ронних видань). Відкрито три читальні зали за профілями факультетів. 

У головному навчальному корпусі діють відділи комплектування, катало-

гізації, автоматизації та книгосховища. 

Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити інформаційні потреби 

своїх користувачів, не може існувати без використання новітніх технологій 

доступу до інформації, тому розпочато поетапну автоматизацію всіх техно-

логічних процесів. Придбання завдяки фонду «Відродження» програмного 

забезпечення «ІРБІС» дало можливість створення електронного каталогу, 

його відображення в Інтернеті. Вже внесені в електронний каталог  

декілька віртуальних виставок літератури. Інформація про послуги бібліо-

теки вчасно подається на сайт. До послуг користувачів на сайті бібліотеки є 

віртуальна довідка. В соцмережах також є інформація про бібліотеку та її 

послуги. Бібліотека має доступ до повнотекстових баз даних «ЦУЛ», яка 

містить понад 700 назв підручників, повнотекстову базу даних Polpred.com. 

Поряд із традиційними бібліотечними послугами, бібліотека Університету 

має можливість надавати такі послуги: відправлення або приймання пові-

домлень електронною поштою; користування послугами Інтернет; пошук 

інформації у всесвітній електронній мережі на замовлення; запис інформації 

на електронні носії, друк на принтері; комп’ютерний переклад тексту; 

сканування; копіювання. 

Розпочата робота зі створення тематичних бібліографічних покажчиків 

літератури. Видано вже два випуски аналітичного збірника «ДонНУ на 

шпальтах ЗМІ», покажчик статей «Проблеми вищої школи». 
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Реалізація головної мети бібліотеки – створення єдиного інформацій-

ного середовища та інтеграція у світовий інформаційний простір – наразі 

потребує забезпечити бібліотеку сучасною комп’ютерною технікою, що 

дозволить: 

- розвивати автоматизоване обслуговування користувачів; 

- активізувати створення та накопичення електронних ресурсів; 

- розширити номенклатуру інформаційних послуг шляхом введення 

в систему обслуговування онлайн-технологій; 

- покращити якість бібліотечно-бібліографічного, довідкового обслу-

говування; 

- покращити якість освітньої та виховної роботи бібліотеки. 

Бібліотека планує реалізувати систему електронної доставки доку-

ментів у тісному контакті з бібліотеками України. На оперативність інфор-

маційного забезпечення користувачів вплине і подальший розвиток сайта 

бібліотеки, поповнення його розділів корисною інформацією. 

Важливою ланкою роботи бібліотеки залишається формування фонду з 

традиційних друкованих та періодичних видань, поповнення новими 

підручниками та науковими виданнями. Актуальним лишається книгообмін 

між бібліотеками, зв’язок з благодійними фондами та організаціями. 

Великою мірою на активне використання послуг бібліотеки впливає 

комфортність її приміщень. Наявність сучасних меблів, обладнання, вільних 

зон користування Інтернетом – все це до вподоби користувачам, тому 

створення таких умов також є одним з головних завдань. 

Діяльність бібліотеки буде доцільною та ефективною за наявності 

кваліфікованих кадрів. 

Бібліотека Університету входить до складу методичного бібліотечного 

об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації Вінницької області.  

З допомогою колег з інших бібліотек активно продовжується процес 

відродження бібліотеки ДонНУ. 
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6.9. Перспективні завдання 

Задля подальшого розвитку наукових досліджень в Університеті 

необхідно зосередитись на вирішенні наступних питань: 

- затвердити пріоритетні напрями наукових досліджень ДонНУ імені 
Василя Стуса з інформацією про наукові школи Університету та подати їх 

на затвердження до МОН України; 

- активізувати діяльність наукових груп кафедр у розрізі участі в 
конкурсах науково-дослідних проектів і розробок МОН України. Спряму-

вати зусилля на написання грантових проектів для участі в конкурсах МОН 

України, Рамкової Програми Європейського Союзу «Горизонт 2020» тощо; 

- актуалізувати склад редакційно-видавничої ради ДонНУ імені Василя 
Стуса. Оновити склад редакційних колегій фахових наукових журналів і 

збірників, провести їхню перереєстрацію. Відновити роботу з планового 

випуску наукових періодичних та неперіодичних видань Університету. 

Вивчити питання щодо створення спільних редакційних колегій з іншими 

вищими навчальними закладами й науково-дослідними установами НАН 

України; 

- продовжити роботу з видання рекламних каталогів наукових роз-

робок державною та англійською мовами, здійснювати пошук підприємств 

та установ для їхнього впровадження; 

- активізувати діяльність, спрямовану на залучення студентської 
молоді до виконання науково-дослідних робіт і участь в конкурсах із НДРС, 

олімпіадах, наукових турнірах тощо. 
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РОЗДІЛ 7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

7.1. Співпраця в рамках двосторонніх та багатосторонніх відносин. 

Міжнародні партнери Університету 

 

Міжнародний напрям діяльності – це невід’ємна частина інтеграції 

Університету до європейського та світового освітнього простору. Робота 

ДонНУ імені Василя Стуса у цьому напрямку включає розвиток двох- та 

багатосторонніх партнерських відносин з провідними вишами, організа-

ціями, фондами та окремими громадськими діячами по всьому світу з 

метою обміну досвідом, спільних наукових досліджень, залучення коштів 

та додаткового фінансування. 

Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва Університету 

є встановлення та розвиток двосторонніх та багатосторонніх партнерських 

відносин із провідними вищими навчальними закладами, організаціями, 

фондами Європи та світу. У рамках таких угод поглиблюються такі напрями 

співробітництва: розробка магістерських програм «подвійних» та «спіль-

них» дипломів; реалізація програм академічної мобільності для студентів, 

викладачів та співробітників; участь у спільних наукових проектах та 

програмах; проведення наукових форумів і конференцій з метою обміну 

досвідом та проведення спільної науково-дослідної роботи за різними 

напрямами. 

Протягом 2016 р. Університет продовжував поглиблювати співробіт-

ництво з уже існуючими партнерами та встановлювати відносини з новими 

стратегічними партнерами. 

Серед партнерів, з якими ДонНУ імені Василя Стуса активно спів-

працював та продовжує співпрацювати у 2016 р., навчальні заклади та 

організації з Польщі, Великобританії, Болгарії, Литви, Латвії, Словаччини, 

Італії, Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Чехії, Бельгії, Китаю та 

інших країн. 

За звітний період Університет уклав наступні нові партнерські угоди 

та меморандуми: 

 Угода про співпрацю між ДонНУ імені Василя Стуса та Сілезьким 

університетом у Катовіцах (Польща); 

 Угода про співпрацю між ДонНУ імені Василя Стуса та Універ-

ситетом Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина); 

 Угода між факультетом іноземних мов ДонНУ імені Василя Стуса 

та Інститутом німецької мови як іноземної в університеті Дуісбург-Ессен; 
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 Меморандум про порозуміння між ДонНУ імені Василя Стуса та

Університетом Вітовта Великого (м. Каунас, Литва); 

 Меморандум про порозуміння між ДонНУ імені Василя Стуса та

Університетом Кардіфф Метрополітан (м. Кардіфф, Велика Британія); 

 Договір про програми обміну студентами та викладачами між

ДонНУ імені Василя Стуса та Університетом Вітовта Великого (м. Каунас, 

Литва); 

 Поновлення Угоди про співпрацю між ДонНУ імені Василя Стуса

та Лодзьким університетом (м. Лодзь, Польща); 

 Договір про приєднання до Міжнародного консорціуму універ-

ситетів, створеного на базі Ужгородського національного університету; 

 Договір про співпрацю між ДонНУ імені Василя Стуса та Шерб-

рукським університетом (Квебек, Канада). 

У грудні планується підписання угод про співробітництво з Ягеллон-

ським університетом (Краків, Польща), Університетом Адама Міцкевича 

(Познань, Польща) та Університетом Кардинала Стефана Вишинського 

(Варшава, Польща). 

Посольство Литви в Україні, яке наразі виконує функції контактного 

Посольства НАТО в Україні, та Донецький національний університет імені 

Василя Стуса успішно провели для студентів з Вінницького, Хмельни-

цького і Житомирського регіонів Молодіжний євроатлантичний безпековий 

форум 2−4 листопада 2016 р. 

З вересня 2016 р. Університет відновлює діяльність інформаційно-

ресурсного центру Представництва ЄС в Україні при Донецькому націо-

нальному університеті імені Василя Стуса. 

7.2. Фандрайзинг 

За результатами фандрайзингової діяльності кафедра германської 

філології факультету іноземних мов отримала навчальну літературу, 

посібники та один проектор від Інституту німецької мови як іноземної в 

Університеті Дуісбург-Ессен. Факультет іноземних мов отримав у корис-

тування програму «Традос» для перекладачів. Наразі студенти проводять 

тестування програми, за результатами якого отримають сертифікати. 

Готовність до кінця року надати допомогу Університету для розвитку 

співпраці між ДоННУ імені Василя Стуса та французькими університетами 
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висловила Національна агенція з питань вищої освіти у Франції Campus 

France. 

Міжнародна фандрайзингова діяльність, спрямована на відновлення 

матеріально-технічної бази Університету, здійснюється переважно в рамках 

міжнародної проектної діяльності. 

 

 

7.3. Участь у міжнародних освітніх проектах і програмах 

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса входить до 

складу консорціумів ВНЗ трьох міжнародних проектів у рамках програми 

Європейської Комісії Темпус: IMPRESS та ATHENA, гранти на реалізацію 

яких Донецький національний університет імені Василя Стуса отримав у 

жовтні 2012 р., та проекту InterEuLawEast, реалізацію якого розпочато у 

грудні 2013 р. 

За звітний період в Університеті продовжили реалізацію два Темпус-

проекти – IMPRESS та InterEuLawEast. 

Основною метою проекту IMPRESS (термін реалізації з 15.10.2012 р. по 

30.04.2016 р.) є набуття українськими студентськими службами європей-

ського досвіду щодо працевлаштування, соціально-культурних компетенцій 

та профорієнтації у вищій освіті, що відповідає сучасним вимогам якості 

вищої освіти згідно з положенням Болонського процесу. Це надало змогу 

українським студентським службам набути відповідності з європейськими 

сучасними стандартами забезпечення якості освіти згідно з вимогами 

Болонського процесу. 

Під час виконання проекту відбулися зустрічі представників ДонНУ 

імені Василя Стуса з представниками проекту, на яких обговорювалися 

питання співпраці, їхня реалізація та вдосконалення системи працевлаш-

тування і профорієнтації студентів. 

За звітний період у рамках проекту були проведені такі заходи: 

1. 15 лютого 2016 р. делегація Донецького національного універси-

тету імені Василя Стуса відвідала Нортумбрійський університет (м. Ньюкасл-

на-Тайні, Великобританія). До делегації увійшли представники виклада-

цького складу: Ганна Середа (канд. екон. наук, доцент кафедри управління 

персоналом та економіки праці) і Марія Шкурат (старший викладач кафедри 

міжнародної економіки) та студентства: студентка 3-го курсу економічного 

факультету Ліхошва Оксана (голова міжнародного департаменту Студент-
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ської Ради) і студент 4-го курсу філологічного факультету Олексій Чмир 

(в. о. голови Студентської ради). Під час візиту викладачами були презен-

товані результати впровадження курсу Soft Skills в ДонНУ імені Василя 

Стуса, долучившись до обговорення методологічних аспектів поточного та 

підсумкового оцінювання результатів навчання. Під час зустрічі були 

обговорені перспективи акредитації навчального курсу «Soft Skills for 

Professional Development» в Нортумбрійському університеті та його дисе-

мінація: узагальнення й розповсюдження досвіду викладання Soft Skills серед 

інших вищих навчальних закладів України, включення курсу до навчальних 

планів підготовки фахівців з вищою освітою. Результатами візиту представ-

ників студентського самоврядування стало представлення та обговорення 

досягнутих цілей проекту в університеті, дослідження студентського 

самоврядування Нортумбрійського університету та визначення вектору 

розвитку для ВНЗ; 

2. З 30 березня по 7 квітня 2016 р. в Київському національному 

університеті ім. Т. Г. Шевченка відбувся ряд заходів у рамках проекту: 

а) 1 квітня відбувся семінар з погодження баз даних студентів і 

роботодавців для чотирьох ВНЗ-учасників проекту. В семінарі 

взяли участь професор кафедри управління персоналом і еконо-

міки праці О. І. Дороніна та викладач відділу сучасних освітніх 

технологій Л. Б. Ігнатова; 

б) 2−3 квітня проходив студентський форум, присвячений питан-

ням студентського самоврядування. У форумі взяли участь 

Міністр освіти і науки України Сергій Квіт та представники 

проектної команди Нортумбрійського університету, Європей-

ської асоціації студентів, Української асоціації студентського 

самоврядування, Київського національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка, Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна, Львівського національного університету 

ім. І. Франка. Донецький національний університет імені Василя 

Стуса представляли проректор з науково-педагогічної роботи 

та міжнародної діяльності Тетяна Орєхова, директор Центру 

міжнародних освітніх проектів Тетяна Власова, провідний спе-

ціаліст міжнародного відділу Максим Прихненко і 20 студентів; 

в) 4 квітня відбулася заключна зустріч партнерів проекту, присвя-

чена його завершенню. Були підбиті підсумки дисемінації 

результатів проекту та обговорені подальші кроки. ДонНУ імені 
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Василя Стуса представляли проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної діяльності Тетяна Орєхова, директор 

Центру міжнародних освітніх проектів Тетяна Власова, провід-

ний спеціаліст Центру міжнародних освітніх проектів Лариса 

Саркісян. 

За результатами реалізації проекту в чотирьох провідних класичних 

українських університетах було впроваждено нові структури − Центри 

працевлаштування та кар’єрного росту. Завдання Центрів полягає у систе-

матизації та модернізації університетських студентських служб, що охоп-

люють увесь студентський досвід − перед вступом (профорієнтація), під час 

навчання (виробнича практика, працевлаштування, соціальні компетенції 

та інше) та після закінчення навчання (професійні мережі випускників). 

Результати проекту для ДонНУ імені Василя Стуса наступні: 

- вдосконалено профорієнтаційний процес; 

- оновлено структури працевлаштування; 

- покращено студентський досвід, що дозволить підвищити соціальну 

активність та гнучкість майбутніх випускників, внаслідок чого зміниться 

культура діалогу «вища школа−бізнес»; 

- модернізовано систему студентсього самоврядування на засадах 

досвіду Європейського студентського союзу; 

- підвищено кваліфікації співробітників Університету в контексті 

реалізації моделі навчання протягом життя та надання студентам соціаль-

них компетенцій; 

- сформовано стратегічне співробітництво з Міністерством освіти і 

науки України щодо підвищення ефективності студентських служб у 

вищій освіті; 

- налагоджено більш тісне співробітництво між стейкхолдерами 

ринків праці, суспільства та освіти. 

Курс Soft Skills («Гнучкі компетенції»), який було розроблено в рамках 

проекту, був акредитований в Університнеті Носамбрія, що дає можливість 

видавати сертифікати британського університету студентам, які його 

успішно опановують. 

Проект InterEuLawEast («Розробка магістерської програми з європей-

ського і міжнародного права у Східній Європі») об’єднує Університет 

Загреба, факультет економіки та бізнесу (Хорватія); Університет Марібора, 

юридичний факультет (Словенія); Вищу школу Соціальних технологій 

Риги (Латвія); Донецький національний університет імені Василя Стуса 
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(Україна); Національний Університет «Одеська юридична академія» 

(Україна). 

За звітний період у рамках проекту були проведені наступні заходи: 

- з 17 лютого по 19 квітня 2016 р. студенти ДонНУ імені Василя 

Стуса Ірина Нагорняк (4 курс) та Віктор Псьолов (спеціалітет) пройшли 

навчання на факультеті економіки та бізнесу університету Загреба, Хор-

ватія. Під час навчання вони засвоїли курс комерційного права разом зі 

студентами факультету економіки та бізнесу університету Загреба, а також 

зі студентами-учасниками програми студентської мобільності Erasmus+. 

Основний акцент у програмі був зроблений на отримання навичок зі скла-

дання договорів, підготовки презентацій, пошуку джерел права в базах даних 

ЄС. Крім того, студенти ДонНУ імені Василя Стуса взяли участь у 

Міжнародній конференції «Стратегії цифрового ринку: правові, економічні 

та освітні перспективи», а також відвідали Парламент Хорватії і Комер-

ційний суд Загреба. По завершенні навчання в Загребі в рамках проведення 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Застосу-

вання законодавства України вчора, сьогодні й завтра: погляд молодих 

правників», що відбулася 20 квітня 2016 р. на юридичному факультеті 

ДонНУ імені Василя Стуса, студенти представили основні результати та 

поділилися враженнями від навчання. 

- 21−24 березня 2016 р. у м. Загреб, Хорватія, проходила ІІІ Між-

народна конференція з питань стратегій ринку цифрових технологій, орга-

нізована з метою дисемінації результатів проекту на інституціональному, 

національному та міжнародному рівнях. Дослідники, які представляли 

університети-партнери, обмінялися з іншими учасниками проекту, студен-

тами та широкою громадськістю досвідом з питань «спільного споживання», 

хмарних сервісів, онлайн-врегулювання суперечок, фальсифікування лікар-

ських засобів тощо. Конференція надала можливість для підвищення акаде-

мічної мобільності та поширення знань з метою досягнення цілей проекту. 

Крім того, було проведено п’яту зустріч консорціуму проекту з питань 

координації. У конференції взяли участь доцент кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права, координатор проекту О. Г. Турченко, 

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права 

Е. Г. Деркач, завідувач кафедри теорії та історії держави і права та 

адміністративного права А. Є. Краковська. 

- 4−5 липня 2016 р. на юридичному факультеті Університету Марі-

бор (Словенія) проходила заключна конференція із серії «Правова реформа 

і розширення ЄС − передача досвіду». Робоча назва конференції − «Резуль-
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тати TEMPUS-проекту InterEULawEast і його внесок в розвиток освітнього 

простору ЄС в контексті уявлення і впровадження кращих стандартів 

Болонського процесу». ДонНУ імені Василя Стуса на заході представляли 

директор Центру міжнародних освітніх проектів, доцент Тетяна Власова, 

викладачі юридичного факультету, доцент Роман Мовчан, доцент Елла 

Деркач і юрисконсульт юридичного відділу ДонНУ імені Василя Стуса 

Катерина Шевчук. Під час конференції учасники представили глосарій, під-

ручник із права ЄС, новий випуск журналу InterEULawEast. В останньому 

вийшли публікації студентів, які брали участь у програмі мобільності (серед 

них студенти юридичного факультету Ірина Нагорняк і Віктор Псьолов). 

Також у рамках заходу був підписаний Меморандум про співпрацю між 

Донецьким національним університетом та Університетом Марібор. 

Результатом успішної реалізації проекту стало затвердження EACEA 

продовження проекту Tempus InterEULawEast 544117-TEMPUS-1-2013-1-

HR-TEMPUS-JPCR на 6 місяців. Змінений термін реалізації проекту 

01.12.2013−31.05.2017. 

За звітний період Донецький національний уінверситет імені Василя 

Стуса розпочав реалізацію двох проектів у рамках програм Британської 

ради в Україні. 

Першим з них став проект співпраці британського Університету Кар-

діфф Метрополітен і ДонНУ імені Василя Стуса в рамках програми «Інтер-

націоналізація вищої освіти», який був затверджений до фінансування. 

Проект розрахований на реалізацію протягом 2016−2018 рр. Бюджет проекту 

складає 11 700 фунтів стерлінгів. 

Основними завданнями проекту є розвиток міжнародної стратегії 

ДонНУ імені Василя Стуса, удосконалення системи управління міжнарод-

них служб, активізація участі в міжнародній діяльності. 

Другим став проект під назвою «Стратегія інтернаціоналізації 

Донецького національного університету», спрямований на розробку та 

затвердження стратегії інтернаціоналізації Університету в рамках Програми 

розвитку лідерського потенціалу університетів України від Британської 

ради в Україні. Проект розрахований на реалізацію протягом 2016−2017 рр. 

За звітний період у рамках проектів були проведені наступні заходи: 

- з 2 по 4 березня 2016 р. Донецький національний університет імені 

Василя Стуса взяв участь у тренінгу-семінарі, проведеному в рамках 

Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України Британ-

ською Радою в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України та 

Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія). Університет пред-
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ставляли проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків 

Тетяна Орєхова, директор навчально-наукового центру міжнародної освіти 

Ірина Лебідь, провідний спеціаліст відділу міжнародних освітніх проектів 

Лариса Саркісян, провідний спеціаліст міжнародного відділу Максим Прих-

ненко та студентка 3 курсу економічного факультету Оксана Ліхошва. 

Учасниками були розглянуті питання контекстів реформи вищої освіти в 

Україні, розуміння концепції та призначення Програми розвитку лідер-

ського потенціалу університетів України, моделювання підходів до роботи 

в команді, погляди на лідерство та менеджмент університетів. У рамках 

співпраці з координаторами Програми відбулось обговорення подальшої 

реалізації проекту «Стратегія інтернаціоналізації для ДонНУ імені Василя 

Стуса»; 

- з 14 по 16 червня Донецький національний університет імені 

Василя Стуса взяв участь у тренінгу-семінарі «Академія змін» − другому 

заході, проведеному в рамках Програми розвитку лідерського потенціалу 

університетів України Британською Радою в партнерстві з Інститутом вищої 

освіти НАПН України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика 

Британія). Учасниками були розглянуті питання реалізації змін у вищій 

освіті, розвитку креативного мислення, основних принципів командної 

роботи. В рамках співпраці з координаторами Програми продовжилось 

обговорення реалізації проекту «Стратегія інтернаціоналізації для ДонНУ 

імені Василя Стуса»; 

- з 5 по 6 липня Донецький національний університет імені Василя 

Стуса взяв участь у другому модулі Програми майбутніх лідерів у рамках 

Програми розвитку лідерства у вищій освіті України. ДонНУ імені Василя 

Стуса на заході представляли директор навчально-наукового центру між-

народної освіти Ірина Лебідь і провідний фахівець відділу міжнародних 

зв’язків Максим Прихненко. Під час тренінгів учасники дізнались, як розви-

нути власний підхід до лідерства в команді, як планувати роботу у складних, 

обмежених часом ситуаціях, а також познайомились з основними крите-

ріями коучінгу та удосконалили навички ефективної комунікації; 

- 7 жовтня 2016 р. в залі засідань Вченої ради Інституту вищої освіти 

НАПН України в м. Київ проректор з науково-педагогічної роботи і міжна-

родних зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса Тетяна Орєхова взяла участь у 

семінарі з моніторингу імплементації проекту в рамках «Програми розвитку 

лідерського потенціалу університетів України». На семінарі були підбиті 

підсумки здійснення програми університетами-учасниками та обговорені 

подальші кроки реалізації проектів у ВНЗ України. Тетяна Орєхова як лідер 
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команди представила основні результати роботи за проектом «Стратегія 

інтернаціоналізації Донецького національного університету» та обґрунту-

вала подальший хід його реалізації. Результатом моніторингу стало пози-

тивне оцінювання процесу реалізації проекту в Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса; 

- 25−26 жовтня 2016 р. представники Донецького національного 

університету Ірина Лебідь і Максим Прихненко взяли участь у Модулі 

ІІІ компоненту «Майбутні лідери» в рамках Програми розвитку лідерського 

потенціалу університетів України. Учасниками були презентовані моделі 

лідерства в період змін, також вони взяли участь в обговоренні механізмів 

впровадження змін в університетах України. Було проаналізовано вплив 

змін на людей і команди, а також роль лідера в підтримці колег у часи змін; 

- у рамках програми «Інтренаціоналізація вищої освіти» Центр між-

народних освітніх проектів у партнерстві з Кардіффським Метрополітан 

Університетом і за фінансової підтримки Британської Ради проводить 

опитування співробітників і студентів щодо міжнародної діяльності ДонНУ 

імені Василя Стуса. Основна мета опитування − розробка стратегії 

інтернаціоналізації Університету; 

- з 30 жовтня по 4 листопада делегація Донецького національного 

університету імені Василя Стуса здійснила візит до Університету Кардіфф 

Метрополітан. До складу делегації увійшли ректор Донецького національ-

ного університету імені Василя Стуса професор Р. Ф. Гринюк, проректор з 

науково-педагогічної роботи і міжнародних звязків професор Т. В. Орєхова, 

радник ректора з міжнародної проектної діяльності Т. В. Власова та провід-

ний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків А. О. Осмоловська. Під час візиту 

були обговорені подальші кроки з реалізації проекту, обмін досвідом у 

питаннях ефективної роботи міжнародних служб та підписання меморан-

думу про співпрацю. Крім інших можливих напрямів співпраці з Cardiff 

Metropolitan University і Cardiff School of Health Sciences, були обговорені 

напрями захисту навколишнього середовища, хімічного і біологічного 

впливу на харчові продукти і лікарські рослини, наукові питання харчової 

промисловості. Також під час візиту були обговорені можливості спільної 

проектної діяльності. Така співпраця допоможе університетам збагатити 

досвід своїх співробітників і студентів, розширити можливості навчання та 

зміцнити потенціал країн для їхньої ефективної присутності на глобальній 

арені; 

- 9 листопада провідний спеціаліст Центру міжнародних освітніх 

проектів Лариса Саркісян взяла участь у ІІ Міжнародній науково-прак-
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тичній конференції «Університет і лідерство» в м. Київ, на якій предста-

вила результати реалізації проекту в університеті. 

Основним здобутком участі у таких проектах є створення Стратегії 

інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя 

Стуса, який планується затвердити в наступному календарному році. 

У 2016 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса cтав 

учасником програми уряду Королівства Нідерландів «Матра», спрямованої 

на розвиток європейського партнерства. У рамках програми ДонНУ імені 

Василя Стуса отримав грант на реалізацію проекту «Освітня онлайн-плат-

форма розвитку підприємницьких і соціальних компетенцій населення 

Донбасу», який було подано економічним факультетом разом з Центром 

міжнародніх освітніх проектів. Виконання проекту планується впродовж 

2016−2017 рр. за 4 основними етапами на території Донецької та Луган-

ської областей. Бюджет проекту – 1 350 000 грн. 

Під час реалізації проекту були розроблені й викладені на онлайн 

платформу Moodle 10 освітніх онлайн курсів, розроблений сайт проекту 

step.com.ua, створені консультаційно-координаційні центри в м. Костян-

тинівка та м. Вінниця, проведена закупівля оргтехніки. 

28 вересня 2016 р. відбулась моніторингова зустріч за проектом на 

економічному факультеті. У заході взяли участь Перший секретар депар-

таменту врядування і прав людини пані Ріні Бюс та провідний спеціаліст з 

питань політики департаменту врядування і прав людини пані Катерина 

Осташкова від Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Університет 

на зустрічі представляли ректор Роман Гринюк, проректор з науково-педа-

гогічної роботи та міжнародних зв’язків Тетяна Орєхова, декан економіч-

ного факультету Лариса Шаульська, професор кафедри економіки праці та 

управління персоналом, завідувач відділу соціальних проблем ринку праці 

Інституту демографії та проблем ринку праці Національної академії наук 

України Лариса Лісогор, начальник відділу дистанційного навчання Іван 

Різниченко, а також викладачі економічного факультету. Зустріч заверши-

лася підбиттям підсумків та обговоренням подальших кроків реалізації та 

просування проекту. 

Група викладачів кафедри журналістики на чолі із завідувачем, 

доцентом О. В. Тараненко ініціювала та реалізує участь у міжнародному 

науковому проекті «Агресія та аргументація» при партнерстві кафедри жур-

налістики ДонНУ імені Василя Стуса, Інституту Славістики Дрезденського 

технічного університету – трирічна наукова програма за підтримки 

Volkswagen Foundation. У рамках проекту двоє викладачів взяли участь у 
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фаховому ворк-шопі у Дрездені, двоє пройшли там двомісячне стажування, 

підготовлено колективну наукову монографію «Дискурс смислової війни» 

за участю викладачів ДонНУ імені Василя Стуса та Інституту Славістики 

Дрезденського технічного університету, яку буде видано наприкінці 

жовтня 2016 р. 

Факультет іноземних мов вже 9 років, починаючи з 2008 р., успішно 

реалізує спільний проект «Партнерство інститутів германістики 

(Germanistische Institutspartnerschaft (GIP-Projekt)» у партнерстві з Універ-

ситетами Дуйсбург-Ессен, Рурським університетом в Бохумі за фінансової 

підтримки програми DAAD. Основними напрямами реалізації проекту є: 

розвиток міжнародних наукових зв’язків; підвищення науково-методичного 

рівня викладачів, обмін досвідом з німецькими колегами; розробка на-

вчально-методичних матеріалів для студентів різних спеціальностей та всіх 

курсів. Результатами реалізації проекту є наукове стажування викладачів 

кафедри германської філології при Університеті Дуйсбург-Ессен та Рур-

ському університеті в Бохумі (тривалість 3−4 тижні). 

 

 
7.4. Фахова підготовка іноземних громадян 

 

Стратегічним напрямом міжнародної співпраці Донецького національ-

ного університету імені Василя Стуса є підготовка фахівців для зарубіжних 

країн. Діяльність у цій сфері демонструє не лише прагнення вищого 

навчального закладу розвиватися в напрямі інтернаціоналізації освіти, але 

й забезпечує підвищення позицій Університету в загальнонаціональних і 

світових рейтингах. Залучення 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 імені 

Василя Стуса. Розроблена чітка структура діяльності міжнародної служби 

в цьому напрямі. Вона включає довузівську підготовку та навчання інозем-

них студентів на основних факультетах з обраної спеціальності. 

За звітний період Донецький національний університет імені Василя 

Стуса надавав освітні послуги 90 іноземним громадянам на основі відпо-

відної ліцензії на основних факультетах у межах загального ліцензованого 

обсягу (Рис. 7.4). 
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Рис. 7.4 − Навчання іноземних громадян на факультетах Донецького 

національного університету імені Василя Стуса* 

*Джерело: складено на основі даних ЄДБО. 

 

 

7.4.1.  Навчання іноземців на основних факультетах  

і в аспірантурі 

Протягом 2016 р. навчання іноземних студентів у Донецькому націо-

нальному університеті імені Василя Стуса проводилося за ступенями освіти 

«Бакалавр» і «Магістр» на таких факультетах: юридичний, історичний, 

економічний, фізико-технічний, хімічний, біологічний, філологічний, факуль-

тет математики та інформаційних технологій, факультет іноземних мов. 

Прийом на навчання іноземних громадян протягом 2016 р. здійсню-

вався відповідно до чинних законодавчих актів і Правил прийому. 

Навчально-науковий центр міжнародної освіти брав активну участь у 

Вступній кампанії 2016 р., завдяки чому вдалося набрати студентів 1 курсу 

з 13 країн світу. 17 іноземних громадян вступили на 1 курс СО «Бакалавр» 

на філологічному, економічному, фізико-технічному, юридичному факуль-

тетах, факультеті іноземних мов, факультеті математики та інформаційних 
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технологій. Студентами-першокурсниками хімічного, юридичного, істо-

ричного, економічного, філологічного факультету СО «Магістр» стали 

6 іноземних громадян (Рис. 7.4.1). 

 
 

Рис. 7.4.1 − Кількість іноземних громадян, що вступили на 1 курс 

 

Протягом всього 2016 р. подавалися звіти про кількісний і якісний склад 

міжнародного контингенту до Міністерства освіти і науки України, Депар-

таменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 

Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, 

Адміністрації державної прикордонної служби України, Українського дер-

жавного Центру міжнародної освіти України, Відділу боротьби зі злочи-

нами, пов’язаними з торгівлею людьми МВС України. 

Станом на 20.10.2016 р. на фізико-технічному факультеті навчаються 

6 іноземних студентів з Гани (4 особи), Гвінеї (1 особа) та Туркменістану 

(1 особа), з них 5 осіб на СО «Бакалавр», 1 особа на СО «Магістр». 

Для викладання дисциплін іноземною мовою на спеціалізації Computer 

Science (англійською мовою) у 2015−2016 н. р. було залучено 6 викладачів 

факультету, у 2016−2017 н. р. – 7 викладачів. 

Кількість іноземних студентів на економічному факультеті складає 

38 осіб: з Азербайджану (19 осіб), Російської Федерації (2 особи), Конго 

(1 особа), Нігерії (1 особа), Гани (6 осіб), Камеруну (3 особи), Гвінеї  

(2 особи), Китаю (2 особи), Грузії (2 особи), з них 27 осіб на СО «Бакалавр» 

та 11 осіб на СО «Магістр». Навчання ведеться українською та російською 

мовами, а також англійською під час викладання спеціалізованих курсів. 

Іноземні студенти навчаються на спеціальностях «Фінанси, банківська 
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6
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справа і страхування», «Управління персоналом та економіка праці», 

«Міжнародна економіка (Міжнародні економічні відносини)», «Економіка 

підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економічна кібернетика», 

«Міжнародні економічні відносини (спеціалізація «Міжнародний бізнес» 

англійською мовою», «Бізнес-адміністрування». У 2016−2017 н. р. розпо-

чато навчання на 1 курсі на англомовній бакалаврській програмі International 

Business. Набір на навчання за цією програмою триває, орієнтовний термін 

додаткового зарахування до 20.11.2016 р., на сьогодні сформована група з 

8 осіб. Географія іноземних студентів представлена країнами: Азербайджан, 

Гана, Гвінея, Грузія, Демократична Республіка Конго, Камерун, Китай, 

Нігерія, Росія. 

На біологічному факультеті навчаються два іноземні студенти з 

Камеруну (1 особа) та Шрі Ланки (1 особа), з них 1 особа − на СО 

«Магістр» та 1 особа − на СО «Бакалавр». 

На історичному факультеті навчаються 8 іноземних студентів з таких 

країн: Марокко (1 особа), Камерун (1 особа), Азербайджан (1 особа), Росій-

ська Федерація (2 особи), Туркменістан (2 особи), Сенегал (1 особа), з них 

5 осіб − на СО «Бакалавр», 3 особи − на СО «Магістр». Двоє з них прохо-

дять курс англомовної магістратури «Міжнародні відносини в гуманітарній 

сфері». 

На факультеті математики та інформаційних технологій навчаються 

4 іноземні студенти: з Гвінеї (2 особи), Камеруну (2 особи), з них на СО 

«Бакалавр» − 4 особи. 

На юридичному факультеті навчаються 12 іноземних студентів: з 

Азербайджану (6 осіб), Туркменістану (3 особи), Російської Федерації 

(1 особа), Ізраілю (1 особа), Грузії (1 особа), з них 10 осіб − на СО 

«Бакалавр», 2 особи − на СО «Магістр». 

На хімічному факультеті кількість іноземних студентів представлена 

однією особою з Нігерії на СО «Магістр». 

На факультеті іноземних мов навчається 5 студентів: з Азербайджану 

(1 особа), Російської Федерації (1 особа), Гвінеї (1 особа), Німеччини 

(1 особа), Сенегалу (1 особа), з них 4 особи − на СО «Бакалавр», 1 особа − 

на СО «Магістр». 

На філологічному факультеті навчаються 11 іноземних студентів: з 

Гвінеї (2 особи), Конго (2 особи), Китаю (2 особи), Російської Федерації 

(2 особи), Азербайджану (1 особа), Еквадору (1 особа) та Туреччини 

(1 особа), з них 7 осіб − на СО «Бакалавр», 4 особи − на СО «Магістр». 
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На відділені довузівської підготовки іноземних громадян навчаються 

3 іноземні студенти з Індії, Азербайджану та Пакистану. 

Детальніша інформація представлена у наступній Табл. 7.4.1. 
 

Таблиця 7.4.1 

Географічний розподіл іноземних студентів* 
 

Країна Кількість студентів на 20.10.2016 

Азербайджан 27 

Гана 10 

Гвінея 7 

Грузія 4 

Демократична Республіка Конго 2 

Ізраїль 1 

Еквадор 1 

Камерун 7 

Китай 6 

Марокко 2 

Нігерія 2 

Німеччина 1 

Російська Федерація 8 

Туреччина 1 

Туркменістан 6 

Сенегал 2 

РАЗОМ: 90 
 

*Джерело: складено на основі даних ЄДБО. 

 

Значна частина діяльності міжнародної служби пов’язана з візово-

паспортною роботою з іноземними громадянами, які здобувають освіту в 

Університеті, а також оформленням відповідної документації. Усі студенти 

зареєстровані та прописані у відповідних державних органах м. Вінниці. 

Головна функція, проте, – це створення платформи для взаємодії 

міжнародних студентів зі структурними підрозділами Університету. 

Навчально-науковий центр міжнародної освіти сформував особисті справи 

з навчальними картками. Упродовж 2016 р. здійснювався контроль за успіш-

ністю студентів. Були організовані зведений облік успішності студентів-

іноземців, підготовка звітності про контингент студентів. Середній бал 

успішності іноземних студентів є досить низьким: серед бакалаврів стано-

вить лише 69 балів, у магістрів цей показник дещо вищий – 72 бали. 

Мотивація до навчання у багатьох студентів є досить низькою, тому перс-

пективним напрямом діяльності є більш активне залучення студентів із 

країн Європи, Азії та Африки в освітній процес. 
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7.4.2.  Довузівська та мовна підготовка іноземних 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 філо-

логічного факультету. Слухачам підготовчого відділення запропоновано 

самостійно обрати мовний напрям підготовки. 

Протягом 2016 р. на відділенні довузівської підготовки іноземних 

громадян навчалося 13 студентів із Гани, Ємену, Індії, Танзанії, Тунісу, 

Туреччини. Вони вивчали російську мову як основну, проте з другого 

триместру їм викладалася українська мова та країнознавство. Довузівська 

програма підготовки іноземних громадян також передбачала обрання одного 

з чотирьох напрямів: гуманітарного, економічного, медико-біологічного, 

інженерно-технічного. Відповідно до напряму відбувся розподіл слухачів, 

які протягом третього триместру отримували знання з таких дисциплін, як 

математика, фізика, хімія, біологія, історія України, література, основи 

інформатики. Організація навчального процесу відбулася за тісної співпраці 

навчально-наукового центру міжнародної освіти з філологічним, фізико-

технічним і хімічним факультетами. 

У липні 2016 р. іноземні слухачі склали відповідні іспити й заліки та 

отримали сертифікати про завершення навчання. 21 липня 2016 р. відбу-

лася святкова церемонія вручення документів про закінчення відділення 

довузівської підготовки іноземних громадян. 

Іноземні слухачі разом з міжнародними студентами факультетів ДонНУ 

імені Василя Стуса були залучені до культурно-масової діяльності. 

Навчально-науковим центром міжнародної освіти було проведено низку 

екскурсій для слухачів довузівської підготовки іноземних громадян.  

Під час заходів вони познайомилися з українськими студентами, більше 

дізналися про історію Вінниці, відвідали музеї та галереї міста. 

Іноземні громадяни, які навчаються у ДонНУ імені Василя Стуса, 

взяли участь у святкуванні Масляної (березень 2016 р.), Дня університету 

(травень 2016 р.), Дня чаю (травень 2016 р.). За ініціативи Навчально-

наукового центру міжнародної освіти і навчально-практичного центру 

культурно-естетичного виховання та соціальних проектів відбулося уро-

чисте відкриття «Інтерклубу» у форматі презентації країн та концерту.  

В ньому взяли участь іноземні студенти й слухачі всіх факультетів ДонНУ 

імені Василя Стуса з таких країн, як Азербайджан, Гана, Гвінея, Еквато-

ріальна Гвінея, Ємен, Індія, Танзанія, Камерун, Демократична республіка 

Конго тощо. 
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7.4.3.  Англомовні курси та програми 

Наявність англомовних курсів і програм сприяє залученню до 

навчання більшої кількості іноземних громадян на дистанційній плат-

формі. Подібна практика вже впроваджена в провідних країнах світу, тому 

в 2016 р. в ДонНУ імені Василя Стуса було активізовано діяльність у 

цьому напрямі. 

Економічний, історичний і фізико-технічний факультет продовжили 

роботу з розробки англомовних курсів і програм. 

На економічному факультеті було відкрито англомовну бакалаврську 

програму «Міжнародний бізнес» (International Business), на яку набрали 

7 студентів з Нігерії, Конго та Гани. 

Фізико-технічним факультетом було продовжено роботу з іноземними 

студентами, які вступили на 1 курс англомовної програми «Комп’ютерні 

науки» (Computer Sciences) СО «Бакалавр». Викладачі історичного факуль-

тету також працювали з двома студентами-іноземцями СО «Магістр», що 

навчаються на заочній формі навчання спеціалізації «Міжнародні відно-

сини в гуманітарній сфері» (International Relations in Humanity). 

Протягом всього 2016 р. була продовжена робота зі створення 

науково-методичних комплексів англомовних програм і курсів. 

 

 

7.4.4.  Інформаційно-рекламна кампанія 

Важливим аспектом діяльності Донецького національного університету 

імені Василя Стуса є профорієнтаційна робота, спрямована на збільшення 

кількості міжнародних студентів. Наявність іноземного контингенту впли-

ває на рейтинг вищого навчального закладу в освітянському просторі, тому 

протягом звітного періоду Навчально-науковий центр міжнародної освіти 

проводив активну інформаційно-рекламну діяльність, спрямовану на залу-

чення громадян закордонних країн на навчання у ДонНУ як на відділенні 

довузівської підготовки, так і на основних факультетах. 

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 

фірмами-контрактерами та їхніми агентами щодо залучення до навчання в 

ДонНУ імені Василя Стуса іноземних громадян, з кількома було встанов-

лено контакт. 

Разом із юридичним відділом було розроблено типовий контракт про 

надання освітніх послуг між Донецьким національним університетом імені 
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Василя Стуса та особою-іноземцем. Відповідно було підписано контракти 

про набір іноземних абітурієнтів з країн Близького Сходу та Африки 

(Гани, Гвінеї, Замбії, Зімбабве, Камеруну, Кенії, Нігерії, Намібії, Марокко, 

Сенегалу) з наступними компаніями: ПП «Фрікейшналс» та ТОВ «Інтер 

Стаді Консалтінг». 

Протягом 2016 р. постійно проводилися консультації з Українським дер-

жавним центром міжнародної освіти, «Інформаційно-іміджевим центром», 

Управлінням Державної міграційної служби України у Вінницькій області, 

Адміністрацією державної прикордонної служби України. 

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 міжнародних 

зв’язків брали активну участь у заходах, присвячених питанню міжнародної 

освіти: 

- тренінгові програми розвитку лідерського потенціалу універси-

тетів України (Британська рада в Україні, лютий 2016 р., м. Київ); 

- двадцять дев’ята міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та 

кар’єра – 2016 р.», організована Товариством «Знання» України за 

підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії педагогічних наук України (квітень 2016 р., м. Київ); 

- всеукраїнський семінар «Актуальні питання навчання іноземців в 

Україні у 2016−2017 н. р.» (квітень 2016 р., м. Київ). 

 

 

7.5. Перспективні завдання 

 

1. Розширити міжнародну співпрацю Університету з зарубіжними 

ВНЗ шляхом: 

1.1. Проведення міжнародних заходів (конференції, семінари, літні 

школи тощо). 

1.2. Поширення інформації про можливості співпраці Університету 

через посольства, програми, культурно-освітні центри, прямі контакти з 

потенційними партнерами, через соціальні медіа. 

1.3. Підвищення позицій Університету в міжнародних рейтингах. 

1.4. Розширення професійних і наукових контактів співробітників. 
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2. Розширити академічну мобільність студентів та викладачів 

ДонНУ шляхом: 

2.1. Розширення участі в програмі Erasmus+. 

2.2. Участь викладачів у програмі Fullbright. 

2.3. Розширення співпраці з урядовими програмами ЄС. 

2.4. Збільшення фактів студентської мобільності за стипендіальними 

програмами університетів-партнерів. 

2.5. Розширення мобільності за рахунок участі у проектах міжнарод-

них програм. 

2.6. Підтримки ініціативної мобільності студентів, викладачів і 

співробітників. 
 

3. Підвищити рівень володіння англійською мовою викладачів 

та співробітників ДонНУ шляхом: 

3.1. Продовження курсів англійської мови для викладачів. 

3.2. Поглиблення співробітництва з Британською Радою за програмою 

«Англійська для університетів». 

3.3. Відновлення діяльності Центру іноземних мов. 

3.4. Створення умов для збільшення кредитної мобільності. 

3.5. Розширення можливостей проектної діяльності. 

3.6. Отримання міжнародних сертифікатів. 
 

4. Розширити міжнародну проектну діяльність шляхом: 

4.1. Проведення постійного моніторингу оголошень конкурсів на 

грантові заявки за програмами Європейської Комісії, Урядів європейських 

держав та США. 

4.2. Поширення інформації серед викладачів, співробітників та сту-

дентів Університету про можливості участі в подачі грантових заявок за 

міжнародними програмами. 

4.3. Запровадження постійно діючих семінарів для викладачів, співро-

бітників та студентів Університету з методики написання грантових заявок. 

4.4. Запровадження інформаційних Днів щодо відкритих конкурсів 

на подачу грантових заявок. 
 

5. Збільшити контингент іноземних студентів шляхом: 

5.1. Оптимізації роботи Навчально-наукового центру міжнародної 

освіти. 

5.2. Підвищення кваліфікації співробітників Центру міжнародної 

освіти. 
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5.3. Розширення договорів з підвищення ефективності роботи з 

фірмами-контрактерами, які привозять іноземців на навчання в Україну. 

5.4. Розширення співпраці за договорами франчайзингу з освітніми 

та консалтинговими установами інших країн. 

5.5. Збільшення кількості англомовних магістерських і бакалаврських 

програм, особливо в дистанційному форматі. 

5.6. Залучення іноземних студентів у програми подвійних дипломів, 

внутрішню та зовнішню мобільність. 

5.7. Підвищення якості навчання іноземних студентів. 

5.8. Підвищення кваліфікації викладачів відділення довузівської 

підготовки іноземних громадян. 

5.9. Розширення рекламної та інформаційної діяльності. 

5.10. Розширення сфери діяльності та підвищення ефективності Buddy 

System. 

5.11. Залучення іноземних студентів до участі в культурно-масовій 

діяльності. 

5.12. Вирішення соціально-побутових проблем іноземних студентів. 
 

6. Запровадити програми спільних та «подвійних» дипломів з 

європейськими ВНЗ шляхом: 

6.1. Поглиблення співпраці з європейськими ВНЗ-партнерами на рівні 

кафедр та факультетів. 

6.2. Конвергенції навчальних планів і програм. 

6.3. Розробки англомовних курсів і програм. 

6.4. Розробки Положення Університету зі стимулювання праці 

викладачів, які викладають на англомовних курсах і програмах. 

6.5. Підписання угод про створення консорціумів у сфері спільних та 

«подвійних» навчальних програм з ВНЗ-партнерами. 

6.6. Розробки навчально-методичного забезпечення за спільними та 

подвійними дипломами. 

6.7. Акредитації програм «подвійних дипломів» в країнах-партнерах. 
 

7. Сформувати в Університеті крос-культурне середовище 

шляхом: 

7.1. Реалізації заходів у рамках діяльності Interclub. 

7.2. Розширення Buddy System. 

7.3. Сприяння участі іноземних студентів та викладачів у культурно-

масовому житті ДонНУ імені Василя Стуса. 
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7.4. Залучення іноземних студентів до роботи в студентському 

самоврядуванні. 

7.5. Налагодження зворотного зв’язку з іноземними студентами. 
 

8. Розширити інформаційне забезпечення міжнародної діяльності 

Університету шляхом: 

8.1. Підвищення ефективності інформаційно-іміджевої політики 

Університету на міжнародній арені. 

8.2 Участі у міжнародних освітніх заходах. 

8.3. Поширення інформаційних матеріалів серед міжнародних парт-

нерів. 

8.4. Участі в освітніх виставках. 

8.5. Публікації інформаційних матеріалів в освітніх каталогах. 

8.6. Оптимізації офіційного сайту Університету. 
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РОЗДІЛ 8. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ  

СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ 
 

8.1. Внутрішня академічна мобільності 

 

На початку 2016 р. в ДонНУ імені Василя Стуса було затверджено 

«Положення про реалізацію права на академічну мобільність вітчизняних та 

іноземних учасників освітнього процесу в Донецькому національному 

університеті». 

Відбір кандидатур потенційних учасників програм внутрішньої акаде-

мічної мобільності здійснює Рада внутрішньої академічної мобільності. 

Протягом вересня–листопада 2016–2017 н. р. рішенням Ради внут-

рішньої академічної мобільності було відібрано і направлено 40 студентів 

СО «Бакалавр» та СО «Магістр» ДонНУ імені Василя Стуса для про-

ходження стажування за програмою академічної мобільності у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка у рамках напряму проекту 

«Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці 

2016» за підтримки МФ «Відродження» та сприяння Інституту соціальних 

досліджень та політичного аналізу. 

Також 2 студенти СО «Бакалавр» взяли участь у міжнародній літній 

школі «Sharing European integration know-how and CBC experience between 

Slovakia, Norway and Russia with Ukraine» («Спільне використання ноу-хау 

європейської інтеграції та досвід CBC між Словаччиною, Норвегією і 

Росією з Україною»). Всього учасниками внутрішньої академічної мобіль-

ності стали 42 студенти, з них 10 студентів – СО «Магістр» та 32 студенти – 

СО «Бакалавр» (Табл. 8.1). 
 

Таблиця 8.1 
 

Факультет 

Кількість учасників внутрішньої 

академічної мобільності 

СО 

«Бакалавр» 

СО 

«Магістр» 
Всього 

Біологічний факультет 5 1 6 

Економічний факультет 4 6 10 

Історичний факультет 7 2 9 

Факультет іноземних мов 3 – 3 

Факультет математики та інформаційних технологій 2 – 2 

Фізико-технічний факультет – – – 

Філологічний факультет 4 – 4 

Хімічний факультет 3 1 5 

Юридичний факультет 4 – 4 

Разом 32 10 42 
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Також Радою внутрішньої академічної мобільності було затверджено 

дві програми стажувань: програму стажування студентів усіх спеціальностей 

СО «Бакалавр» в рамках академічної міжуніверситетської мобільності ДонНУ 

імені Василя Стуса та ЛНУ ім. І. Франка і програму стажування студентів 

усіх спеціальностей СО «Магістр» в рамках академічної міжуніверси-

тетської мобільності ДонНУ імені Василя Стуса та ЛНУ ім. І. Франка. 

Перспективним завданням є робота щодо збільшення кількості учас-

ників внутрішньої академічної мобільності – студентів – та заохочення 

розвитку програм внутрішньої академічної мобільності для викладачів 

ДонНУ імені Василя Стуса. 

 

 
8.2. Зовнішня академічна мобільність 

 

Протягом 2016 р. стрімко розвивався напрям міжнародної академічної 

мобільності студентів, викладачів, аспірантів та співробітників Універси-

тету. За звітний період міжнародними службами Університету спільно з 

юридичним відділом та освітньо-практичним центром інноватики та страте-

гічного розвитку було розроблено та затверджено Положення «Про порядок 

реалізації права на академічну мобільність вітчизняних та іноземних 

учасників освітнього процесу в Донецькому національному університеті», 

згідно з яким була створена Рада з міжнародної академічної мобільності. 

Пріоритетними напрямами міжнародної академічної мобільності є 

включене навчання для студентів та аспірантів, стажування за кордоном для 

професорсько-викладацького складу, співробітництво з вищими навчальними 

закладами Європейського Союзу в рамках Erasmus+, залучення іноземних 

викладачів до освітнього процесу у ДонНУ імені Василя Стуса, участь у 

міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах. 

За програмою Erasmus+ у другому семестрі 2015–2016 н. р. студентка 

економічного факультету пройшла успішне навчання у Господарській 

Академії ім. Д. А. Ценова у Свіштові (Болгарія). 

За програмою Erasmus+ студент історичного факультету проходить 

семестрове навчання в Університеті Аристотеля в Салоніках (Греція), а 

студент економічного факультету за цією програмою отримав грант на 

навчання на весняний семестр 2016–2017 н. р. у Познанському університеті 

економіки та бізнесу. 
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У рамках Угоди про партнерство та співробітництво з Інститутом міжна-

родних відносин Варшавського університету 6 студентів історичного факуль-

тету у 2015–2016 н. р. пройшли семестрове навчання у цьому Інституті. 

Студент 4 курсу факультету математики та інформаційних технологій 

за підтримки проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці», що 

фінансується Міжнародним Фондом «Відродження», відвідав Познанський 

економічний університет (Польща) та Університет Томаша Баті у Зліні 

(Чехія) з метою ознайомлення із системою студентського самоврядування. 

У рамках Угоди про партнерство та співробітництво з Познанським 

університетом економіки та бізнесу та за підтримки проекту «Європейський 

розвиток ДонНУ у Вінниці», що фінансується Міжнародним Фондом 

«Відродження», 1 студент 4 курсу економічного факультету відбув на 

семестрове навчання до Польщі, а ще 3 студенти економічного факультету 

збираються відбути на навчання до Познанського університету на наступ-

ний семестр 2016–2017 н. р. 

За підтримки цього проекту та в рамках Угоди про партнерство і спів-

робітництво у 2016–2017 н. р. 2 студенти історичного факультету відбули 

на навчання до Варшавського університету (Польща), студентка факультету 

математики та інформаційних технологій та студент фізико-технічного 

факультету проходять навчання в Університеті Томаша Баті у Зліні (Чехія). 

Уряд Чеської Республіки виділив стипендії для 13 українських сту-

дентів з вищих навчальних закладів, які були переміщені з зони проведення 

АТО на семестрове навчання та проведення досліджень на літній семестр 

2016–2017 академічного року. За цією урядовою програмою четверо 

студентів (хімічний факультет, фізико-технічний та факультет математики 

та інформаційних технологій) Університету отримали стипендії на навчання 

у чеських університетах. 

Студентка 3 курсу економічного факультету взяла участь у семінарах 

із студентського самоврядування, які проходили в Університеті Нортумбрії 

(Великобританія). 

Студентка економічного факультету на осінній семестр 2016–2017 н. р. 

відбула на навчання до Університету Фрідріха-Александра (м. Нюрнберг, 

Німеччина), студент економічного факультету на осінній семестр 2016–

2017 н. р. відбув на навчання до Університету Радбауд (м. Неймеген, 

Нідерланди), а ще 1 студент економічного факультету на осінній семестр 

2016–2017 н. р. відбув на навчання до Інституту фінансів та управління у 

м. Прага (Чехія). 

Старший викладач та виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізіо-

логії людини і тварин біологічного факультет А. В. Оберемко у жовтні 
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2016 р. успішно пройшла наукове стажування на факультеті природничих 

наук Університету Вітовта Великого у Каунасі (Литва) за підтримки проекту 

«Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці» та в рамках Угоди про 

співпрацю між нашими університетами. 

Студенти та викладачі Донецького національного університету імені 

Василя Стуса у 2016 р. брали активну участь у міжнародних літніх школах 

у рамках реалізації проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці». Так, 

влітку студент філологічного факультету взяв активну участь у Міжнарод-

ній літній мовній школі, що була організована Природничо-гуманітарним 

університетом у м. Сєдльце (Польща). У вересні 6 студентів економічного 

факультету відвідали Міжнародну літню школу для студентів-економістів 

при Господарській Академії ім. Д. А. Ценова у м. Свіштов (Болгарія). Усі 

учасники таких шкіл отримали сертифікати, що засвідчують їхню плідну 

діяльність за різними науковими напрямами. 

Аспірант історичного факультету влітку був направлений до Цент-

ральноєвропейського університету (м. Будапешт, Угорщина), де він працював 

у бібліотеці над науковими дослідженнями. 

Завідувач кафедри журналістики доцент О. В. Тараненко у листопаді 

2016 р. завершила піврічне дистанційне стажування у Польсько-Українському 

міжнародному інституті інновацій, науки, освіти та розвитку у Варшаві 

(Польща). 

Доцент кафедри журналістики В. В. Борецький та старший викладач 

кафедри журналістики філологічного факультету влітку проходили стажу-

вання в Інституті славістики Дрезденського технічного університету 

(Німеччина). 

Завідувача кафедри ЕТ та РПСС економічного факультету Біркен-

тале В. В. проходила стажування у Празькому інституті підвищення 

кваліфікації (м. Прага, Чехія). 

Викладачі історичного факультету І. А. Зайченко, Ю. В. Окуньовська 

та Ю. В. Пачос проходили стажування в Академічному товаристві Міхала 

Балудянського (Словаччина) з інноваційних методів та підходів в освіті. 

Доцент кафедри всесвітньої історії історичного факультету А. О. Лягу-

ша у квітні 2016 р. проходив стажування в Інституті гуманітарних наук, 

м. Відень, Австрія (Institut für die Wissenschaften vom Menschen). 

Старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету Н. І. Гумерова проходила довгострокове стажування у Віден-

ському університеті (Австрія). 

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин економічного 

факультету Л. Г. Саркісян, в. о. завідувача кафедри ЕТ та РПСС економічного 
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факультету В. В. Біркентале та доцент кафедри міжнародних відносин істо-

ричного факультету І. Г. Лебідь восени разом зі студентами літньої школи 

відвідали Господарську Академію ім. Д. А. Ценова у м. Свіштов (Болгарія), 

в рамках якої вони домовилися про подальшу співпрацю з Академією. 

Професор кафедри вищої математики і методики викладання математики 

Н. М. Лосєва та професор кафедри вищої математики і методики викладання 

математики В. Є. Пузирьов відвідали Університет міста Лодзь (Польща) з 

метою подовження партнерських відносин між нашим університетами. За 

результатами візиту було підписано Угоду про співпрацю між університетами. 

Також протягом 2016 р. професор кафедри вищої математики і методики 

викладання математики Н. М. Лосєва здійснила візит до Поморської 

академії (м. Слупськ, Польща) з метою налагодження співробітництва. 

Проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародних зв’язків 

Т. В. Орєхова та декан економічного факультету Л. В. Шаульська відвідали 

Господарську Академію ім. Д. А. Ценова у м. Свіштов (Болгарія) з метою 

проведення переговорів щодо створення консорціуму та запровадження 

програм «подвійних» дипломів за напрямами «Фінанси», «Маркетинг» та 

«Міжнародні економічні відносини». 

У жовтні 2016 р. за підтримки Польського Інститут у Києві відбувся 

студійний візит наших співробітників до вищих навчальних закладів Польщі 

з метою ознайомлення з діяльністю вишів за різними напрямами. У візиті 

взяли участь проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародних 

зв’язків Т. В. Орєхова, декан філологічного факультету В. В. Мозгунов, 

завідувач навчальної частини О. В. Євтухова, головний бухгалтер Л. І. Гор-

бачова, провідний бухгалтер відділу обліку матеріальних цінностей 

Л. А. Шамаріна. За результатами візиту були досягнуті домовленості щодо 

підписання угод з провідними польськими університетами, а також окрес-

лені сфери подальшого співробітництва: розробка програм «подвійних» 

дипломів, академічна мобільність, культурний обмін, спільні наукові 

дослідження, видання спільних наукових збірок тощо. 

У листопаді проходило стажування в. о. завідувача кафедри неорга-

нічної хімії хімічного факультету Швед О. М. у Фундації Central European 

Academy Studies and Certifications (м. Лодзь, Польща). 

Також зараз готуються візити співробітників та студентів ДонНУ імені 

Василя Стуса до Технічного університету у м. Кошиця (Словаччина), до 

Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва) та до Сіле-

зького університету в Катовіцах (Польща) з метою проведення переговорів 

щодо програм «подвійних» дипломів та спільних дослідницьких проектів. 
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Протягом осіннього семестру 2016–2017 н. р. до викладання в Універ-

ситеті за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та в рамках 

реалізації проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці» було залу-

чено таких іноземних викладачів: 

1) Рут Ботінгаймер з Нью-Йоркського університету (м. Нью-Йорк, 

США) на факультет іноземних мов; 

2) Саулюс Мічкевічус з Університету Вітовта Великого у м. Каунас 

(Литва) на біологічний та хімічний факультети; 

3) Анджей Шептицький з Варшавського Університету (м. Варшава, 

Польща) на історичний факультет; 

4) Ян Польовчик з Познанського університету економіки та бізнесу 

(м. Познань, Польща) на економічний факультет; 

5) Андрій Захарієв з Господарської академії ім. Д. А. Ценова 

(м. Свіштов, Болгарія) на економічний факультет. 

До кінця року плануються візити професора Пітера Скабари з Універси-

тету Страсклайду (м. Глазгоу, Шотландія) на хімічний факультет, професора 

Романа Черняка з Університету Томаша Баті у Зліні (Чехія) на фізико-техніч-

ний та хімічний факультети та професора Паоло Колантоніо з Університету 

Тор Вергата (м. Рим, Італія) на фізико-технічний факультет Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. 

У рамках міжнародного проекту «Досвід змін: Нідерланди–Україна» 

лекцію для студентів ДонНУ імені Василя Стуса читав український вчений-

філософ, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієз-

навства Києво-Могилянської академії, президент Фонду якісної політики 

Михайло Мінаков. 

За напрямом залучення іноземних викладачів та експертів за програмою 

English Language Fellow Program (ELF), яка фінансується Державним 

департаментом США, викладач англійської мови зі Сполучених Штатів 

Америки продовжує плідно працювати на факультеті іноземних мов. 

За підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках реалізації 

проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці» у жовтні 2016 р. еконо-

мічний факультет нашого Університету виступив організатором Міжна-

родної науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні 

проблеми держави і регіонів: антикризова стратегія і сталий розвиток», яку 

відвідали делегації з Болгарії, Словаччини, Латвії, Польщі, Китаю. Конфе-

ренція стала знаковою для Університету, адже це одна з перших міжна-

родних подій такого рівня, яку Університет проводить після переміщення 

до Вінниці. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

9.1. Основні напрями інформаційно-комунікаційної діяльності 

 

У 2015 р., проведено реорганізацію структурних підрозділів, які 

відповідають за вироблення та реалізацію інформаційно-комунікаційної 

діяльності вишу. На базі Прес-центру створено Навчально-практичний 

інформаційно-комунікаційний центр (далі – Центр), до складу якого 

увійшли: Прес-центр, Навчально-практична студія корпоративного іміджу 

та внутрішніх комунікацій, Навчально-практична медіа-лабораторія, 

Навчально-виробнича лабораторія «Продакшн-студія». Основною метою 

реорганізації було створення єдиного центру, який координує іміджеву та 

інформаційно-комунікаційну діяльність Університету. 

 

9.1.1. Інформаційно-комунікаційний супровід корпоративних заходів 

 

Виш має ряд традиційних подій, які вписані в університетське корпо-

ративне життя та є цікавими для різних цільових аудиторій. До цих подій 

можна віднести: 

- День працівника освіти; 

- річниця початку навчального року у ДонНУ імені Василя Стуса; 

- 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. 

Центр продовжує забезпечувати підготовку та поширення текстового, 

графічного відео-, та фотоконтенту, забезпечує залучення журналістів та 

поширення інформації в ЗМІ. 

Створена у 2015 р. у рамках проекту «Європейський розвиток ДонНУ 

у Вінниці», підтриманого МФ «Відродження» продовжує працювати 

продакшн-студія. Завдяки отриманому обладнанню вдалося забезпечити 

вироблення складного текстового фото-, відео- та графічного контенту, 

який забезпечує діяльність не лише апарату управління, а й структурних 

підрозділів. 
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9.1.2. Газета «Університетські вісті» 

Одним із пріоритетних напрямів роботи Центру є корпоративна 

газета – ефективний засіб 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 імені Василя 

Стуса: факультетів, підрозділів, керівництва вишу – ректорату та органів 

студентського самоврядування.  

Сьогодні «Університетські вісті» – це конвергентне видання, інфор-

маційно-комунікаційний комплекс друкованої та електронної версії, який 

інформує аудиторію вишу, підтримує у колективі університетську культуру. 

Цей комплекс покликаний налагоджувати зв’язок між структурними 

підрозділами, факультетами та керівництвом вишу, висвітлювати наукову, 

освітню, культурну, спортивну та соціальну сфери життя Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. 

Враховуючи складну фінансово-економічну ситуацію, цього року газета 

«Університетські вісті» виходить в основному в електронному вигляді. 

Друкований варіант газети випускається до знакових подій (День універ-

ситету, вручення дипломів випускникам, посвята у студенти тощо) та задля 

проведення профорієнтаційної роботи (День відкритих дверей, профорієн-

таційні зустрічі). З листопада 2015 р. було видано 6 друкованих і 

5 електронних номерів газети «Університетські вісті». 

Було активізовано роботу над оновленням складу редакції газети 

«Університетські вісті», залученням фахових можливостей викладачів та 

студентів шляхом створення експертного осередку з факультетських кадрів 

та спеціальних корпунктів із числа студентів кафедри журналістики; ство-

рено умови для проходження виробничої практики студентами спеціаль-

ності «Журналістика»; посилено ефективність університетських ЗМК. 

Спостерігається позитивна динаміка відвідування сайту газети «Уні-

верситетські вісті». Якщо з листопада 2014 р. по листопад 2015 р. на сайті 

було 118 669 відвідувань, то наприкінці жовтня 2016 р. ці показники 

складають 126 541 відвідування. Зростання за минулий рік зафіксовано на 

рівні 6 %. 

За 2015–2016 рр. редакцією сформовано збалансоване співвідношення 

представленості факультетів у внутрішньому інформаційному просторі. 
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Редакція газети продовжує та налагоджує роботу в усіх ланках співпраці зі 

структурними підрозділами та факультетами. 

Пріоритетними жанрами для газети «Університетські вісті» є інтерв’ю 

та історичні нариси. Впроваджено розміщення інфографіки яка передає 

великі масиви даних у зручному та простому графічному форматі. 

Перший випуск газети у новому 2016–2017 н. р. був спрямований на 

допомогу студенту-першокурснику, містив довідкову інформацію про 

факультети Університету, традиції вишу, матеріали щодо можливостей 

розвитку наукових та творчих здібностей студентів. 

Редакція газети проводить акції для активізації співробітництва не 

тільки зі студентами-журналістами, а й з усіма охочими. Якщо порівню-

вати із минулим роком, активність та ініціатива з боку структурних 

підрозділів щодо тематики та участі у підготовці матеріалів зростає.  

Рішенням Ректорату від 25.10.2016 р. затверджені технічні вимоги до 

текстових та фотоматеріалів для розміщення на сайті газети «Універси-

тетські вісті», які почали впроваджуватись з листопада 2016 р. 

 

 

9.1.3. Формування візуального іміджу Університету 

 

Велике значення для формування позитивного іміджу Університету 

має візуальний компонент. 

Після надання Університету імені Василя Стуса у жовтні 2016 р. Центр 

розпочав роботу над розробкою та наповненням знаково-символічної 

системи. На сьогодні співробітниками Центру ведеться робота з підготовки 

оновленого гайдлайну – документу, що містить інструкції, які регламен-

тують правила використання елементів фірмового стилю з урахуванням 

змін у назві вишу. У взаємодії зі структурними підрозділами Університету 

було підготовлено макети поліграфічної та сувенірної продукції, зокрема: 

буклети, проспекти, поліграфію, чашки, календарі, магніти, картини, доку-

менти для нагородження (сертифікати, дипломи, посвідчення тощо).  

У жовтні 2016 р. за підтримки Юридичного відділу проведена дер-

жавна реєстрація знаку для товарів і послуг, а саме – гербу Донецького 

національного університету.  
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9.2. Університет в інформаційному просторі 

 

Протягом 2015–2016 рр. Прес-центр Донецького національного уні-

верситету імені Василя Стуса значно збільшив інформаційну активність та 

представленість вишу в регіональному і національному інформаційному 

просторах. 

Це надало можливість більш повно та об’єктивно висвітлювати по-

точну діяльність і перспективні напрями діяльності Університету, привер-

тати увагу до проблем, налагоджувати пряму комунікацію з цільовими 

аудиторіями (студенти, абітурієнти, представники академічного середовища, 

органи влади, донорські структури, місцева громада тощо). 

Розширюється пул спікерів (члени адміністрації та представники 

факультетів – викладачі і студенти), які оперативно і послідовно доносять 

до ЗМК позицію вишу з різних питань, поширюють інформацію про 

позитивні здобутки вишу, іміджеві заходи та міжнародні зв’язки. 

Продовжується системний моніторинг інформаційної присутності 

ДонНУ імені Василя Стуса у ЗМК із щотижневим дайджестом для ректора 

та щомісячними моніторинговими звітами, які використовуються для 

корекції тактичних інформаційних заходів. 

Наповнюється база контактів ЗМІ (регіональних та всеукраїнських), 

на які регулярно розсилаються прес-анонси заходів, що відбуваються в 

Університеті, 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, їхнє залучення до заходів, які прово-

дяться у ДонНУ імені Василя Стуса. 

Регулярно оновлюється контент офіційних сторінок соціальних мереж 

ДонНУ: Facebook, ВКонтакте, Google+, Twitter, а також каналу Універ-

ситету в Youtube. Слід зазначити, що у кожного факультету, кафедри 

філософії, а також структурних підрозділів, які мають публічний характер 

(наприклад, Навчально-практичний центр іноватики та стратегічного 

розвитку, Приймальна комісія, Центр культурно-естетичного розвитку та 

соціальних проектів), створені власні сторінки у соціальних мережах, в 

основному у «Facebook» та «ВКонтакте», де розміщуються новини із життя 

підрозділу, анонси подій (внутрішні заходи, конференції, відкриті лекції 

тощо), додаткова профільна інформація. Матеріали зі сторінок структурних 

підрозділів, які мають загальноуніверситетський інтерес, перепощуються на 

офіційних сторінках Університету. Це дає можливість більш широко 
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інформувати цільові аудиторії та популяризувати профільні універси-

тетські ресурси. Також важливі події із життя Університету розміщені на 

офіційних ресурсах, поширюються на сторінках структурних підрозділів. 

Системно відстежуються факти професійних успіхів та підвищення 

кваліфікації викладачів – захисти дисертацій, членство у редакційних радах 

провідних видань України та світу, виступи на міжнародних симпозіумах, 

участь у міжнародних проектах. Інформація знаходить відображення на офі-

ційних інформаційних ресурсах ДонНУ імені Василя Стуса, а також у ЗМІ. 

 

 

9.2.1. Взаємодія із засобами масової інформації 

 

Із листопада 2015 р. по жовтень 2016 р. у національних та регіональних 

ЗМІ вийшло 1036 матеріалів, серед яких 760 позитивно висвітлювали нашу 

діяльність, 203 – нейтрально, 73 – негативно. Якщо порівнювати із 

попереднім моніторинговим періодом, то кількість матеріалів у ЗМІ зросла 

на 48 % (з 536 до 1 036 матеріалів). 

Процес перейменування Університету і його підсумки принесли більше 

третини всіх позитивних публікацій зі згадуванням Університету за звітний 

період. Вибір нового імені, відкритий процес перейменування, дотримання 

всіх правил тривалої процедури створили позитивний інформаційний фон. 

Крім того, саме перейменування дозволило уникнути плутанини у ЗМІ, 

коли псевдо-виш у Донецьку і ДонНУ в публікаціях називали одним іменем. 

Іншими значущими позитивними інформаційними приводами є: від-

критий лист-звернення до Президента України щодо забезпечення Універ-

ситету в екзилі; заяви чиновників різних рівнів про те, що наш переїзд у 

Вінницю має позитивний ефект для регіону; день пам’яті і відкриття мемо-

ріальної дошки Юрію Матущаку; місця в рейтингу QS World University 

Rankings 2015 р., у топ-100 ВНЗ країн, що розвиваються в 2015 р., 17 місце 

в рейтингу Scopus, рейтинг «Топ-200 Україна», визнання кращим ВНЗ 

Центральної України в консолідованому рейтингу від Освіта.ua; успішна 

вступна кампанія 2016 р. і лідерство за кількістю заявок на вступ серед 

університетів Вінниці; підписання угод про співпрацю з УжНУ та КНУ, 

спільне святкування Дня народження Тараса Шевченка студентами ДонНУ 

та ЛНУ, візит делегації Європейського гуманітарного університету, від-

криття спільно з ЛНУ «Літньої школи політичної журналістики», відкриття 

спільної магістерської програми з УжНУ та інше. 
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Всього за звітній період у позитивному контексті було відпрацьовано 

більше 25 тем. 

Нейтральні публікації складають порівняно невелику кількість від 

загальної маси повідомлень про Університет. Велика частина таких публі-

кацій містить непрямі згадки про Університет: як географічного орієнтира, 

у «беках» новин на суміжні теми. Про проведення тендерів та інші технічні 

моменти у співпраці з фондом «Віджродження» та іншими організаціями 

(оголошення, анонси). 

Частина нейтральних інформаційних публікацій були також присвячені 

перейменуванню Університету. У матеріалах про можливості присвоєння 

ДонНУ імені Василя Стуса були різні точки зору, і в цілому нейтральні. 

Також до нейтральних можна віднести матеріали у першу чергу іно-

земних медіа, зокрема, «Німецької хвилі», автори яких намагалися описати 

картину того, що сталося у Донецьку, поточний стан тих ВНЗ, що виїхали і 

освіти у Донецьку. Тема виїзду з Донецька загалом була однією з найбільш 

суперечливих. Меседжи від Університету були позитивними, великі медіа 

намагалися розібратися в ситуації і випускали в цілому нейтральні мате-

ріали, а вінницькі політики намагалися спекулювати на проблемах Універ-

ситету з приміщеннями і розпалювати скандали при кожній нагоді. 

Майже півтора десятка негативних публікацій були пов’язані з мате-

ріалом на сайті «Країна» про те, кого спонсорує Джордж Сорос в Україні. 

У публікації містилася неправдива інформація про те, за скільки коштів 

відзвітував ДонНУ у рамках проекту. Матеріали в цілому були витримані в 

негативному тоні. 

Невелика кількість публікацій стосувалася теми зв’язків ДонНУ з 

«сім’єю» Януковичів, сепаратизму в Університеті; були необґрунтовані 

припущення про можливість швидкого повернення Університету у Донецьк 

і обману студентів. Також було кілька публікацій про те, що студент 

виграв у ДонНУ суд про розмір стипендій. 

Вінницькі політики активно використовували проблеми Університету 

з приміщеннями: депутат облради і директор заводу «Кристал» Юрій 

Мазур заявляв, що шкодує про рішення надати Університету приміщення 

заводу, а депутат міськради Ганна Давиденко активно брала участь у кам-

панії проти ДонНУ в конфлікті навколо будівлі на вулиці Грушевського. 

Серед ТОП-5 спікерів, які представляли Університет були: Роман 

Федорович Гринюк (153 згадування) (саме ректор у звітний період став 

основним спікером), Олена Валеріївна Тараненко (47), Тетяна Леонтіївна 
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Нагорняк (32), Ростислав Юрійович Подольський (19), Володимир Порфи-

рович Кіпень (17), Віталій Володимирович Матущак (13). 

У звітний період спікери коментували події, пов’язані із переїздом, 

виживанням вишу у нових умовах, адаптацією викладачів та студентів у 

Вінниці як ВПО, присвоєнням Університету імені Василя Стуса, реалі-

зацією проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці», підтриманого 

МФ «Відродження», Днем пам’яті Юрія Матущака та відкриттям мемо-

ріальної дошки. 

За звітний період у ЗМІ сформований образ Університету як лідера та 

успішного кейсу переміщеного ВНЗ. Крім того, наш Університет позиціо-

нувався як один із провідних вишів Центральної України. 

9.2.2. Інформаційно-комунікаційна діяльність Університету 

в соціальних мережах 

Значно активізувалась інформаційно-комунікаційна діяльність у 

соціальних мережах. З листопада 2015 р. по листопад 2016 р. охоплення 

аудиторії на соціальних сторінках ДонНУ імені Василя Стуса склало 731245 

зареєстрованих користувачів у «Facebook» (532 588) та «ВКонтакте» (198 

657). Це більше, ніж у попередній період, на 6 %. 

Спостерігається зменшення на 24 % охоплення у соціальній мережі 

«ВКонтатке». У «Facebook» навпаки, ця частка зросла на 25 %. Це пов’язано 

з тим, що молодь поступово переходить з «ВКонтатке» на «Facebook», а 

також за рахунок нових користувачів у віці від 25 до 55 років. 

Велика кількість інформації, розміщеної на наших сторінках у соціаль-

них мережах, використовується ЗМІ для підготовки власних матеріалів. 

Це стосується як текстового контенту, так і фото- та відеоматеріалів. 

Серед найактивніших дописувачів у соціальних мережах можна від-

значити юридичний, економічний, філологічний, історичний факультет, 

факультет іноземних мов та кафедру філософії. Активно у соціальних 

мережах працюють Приймальна комісія, Освітньо-практичний центр іно-

ватики та стратегічного розвитку (у т. ч. їхні проекти – Школа публічної 

політики та адміністрування, СОП з християнського богослов’я тощо) 

та Центр культурно-естетичного розвитку та соціальних проектів ДонНУ 

імені Василя Стуса. Причому саме ці структурні підрозділи зосереджені на 

виробленні власного контенту, який використовує Прес-центр для поши-

рення інформації про діяльність Університету. 
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9.2.3. Сайт Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

За період 1 листопада 2015 р. по 1 листопада 2016 р. на офіційний сайт 

ДонНУ імені Василя Стуса (www.donnu.edu.ua) було зроблено 1 043 888 

заходів (сеансів), переглянуто 3 393 453 сторінки 436 099 користувачами. 

Порівняно з минулим моніторинговим періодом спостерігається у серед-

ньому на 4 % зростання сеансів. Серед негативу є зниження на 10 % перег-

лядів та на 1 % – відвідувачів. Існує припущення, що це пов’язано з тим, що 

користувачі намагаються отримувати інформацію через соціальні мережі. 

Крім того, на зниження показників може впливати складна структура сайту, 

незручна навігація та проблеми з пошуком необхідної інформації на ньому. 

Пік відвідування традиційно припадає на період Вступної кампанії. 

Серед популярних є сайти наступних структурних підрозділів (проек-

тів, напрямів): платформи Moodle (70 299 сеансів), факультету математики 

та інформаційних технологій (57 107), дистанційного навчання ДонНУ 

(37 813), юридичного (24 274), економічного (20 543), філологічного 

(15 367), історичного (11 509) факультетів та факультету іноземних мов 

(10 577). Решта структурних підрозділів не вийшла на показники більше 

10 000 сеансів на рік, що є вкрай низьким показником. 

 

 

9.3. Перспективні завдання 

 

Основними завданнями щодо підвищення ефективності інформаційно-

комунікаційної діяльності ДонНУ імені Василя Стуса у 2017 р. є: 

- сформувати єдину концепцію інформаційної та іміджевої політики 

ДонНУ імені Василя Стуса в рамках затвердженої Стратегії розвитку 

Донецького національного університету імені Василя Стуса до 2025 р. 

Переосмислити або наново розробити тактичні кроки відтворення загально-

університетського духу, зовнішніх взаємодій із ЗМІ та громадськістю, 

ґрунтуючись на принципах відкритості, взаємної поваги та корпоративної 

єдності; 

- на основі запропонованого офіційного Стилю, Місії та Цінностей 

ДонНУ імені Василя Стуса сформувати цільову програму вдосконалення 

корпоративної культури Університету і відповідний індикативний план 

корпоративних заходів ДонНУ імені Василя Стуса; 

- вдосконалити інформаційно-комунікаційну складову діяльності 

ДонНУ імені Василя Стуса через вироблення та реалізацію спільних 
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інформаційних проектів структурних підрозділів, які безпосередньо сто-

суються інформаційно-комунікативної діяльності, з метою підвищення 

рівня обізнаності про діяльність та освітньо-наукові продукти вишу; 

- підвищити кількість та якість власного контенту з використанням 

потужностей продакшн-студії задля поширення оперативної та повної 

інформації про діяльність Університету як у внутрішньому інформацій-

ному середовищі, так і в зовнішньому, а також вироблення навчального 

аудіо- та відеоконтенту для курсів дистанційного навчання; 

- провести модернізацію сайту Університету та сайтів структурних 

підрозділів задля забезпечення максимально комфортного, легкого та 

інформативного користування цільовими аудиторіями. 
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РОЗДІЛ 10. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. 

КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

 

10.1. Студентське самоврядування 

 

Упродовж звітного періоду органи студентського самоврядування в 

ДонНУ імені Василя Стуса пройшли кілька етапів реформування. На Кон-

ференції студентів Університету було затверджено нове «Положення про 

органи студентського самоврядування в Донецькому національному універ-

ситеті» (Протокол № 3 від 14.09.2016), яке відповідає вимогам Закону 

«Про вищу освіту». 

У грудні 2015 р. відбувся Форум з міжнародною участю «Студентське 

лідерство в ДонНУ», в якому взяли участь студенти ДонНУ імені Василя 

Стуса, керівники Європейського студентського союзу, студенти Національ-

ного університету «Острозька академія» та Вінницького національного 

технічного університету. 

Представники студентського самоврядування в рамках академічної 

мобільності відвідали наступні університети: Нортумбрійський університет 

(Велика Британія), Познанський університет економіки та бізнесу (Польща), 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний 

університет «Львівська політехніка», Національний університет «Києво-

Могилянська академія». У рамках академічної доброчесності відбулась 

зустріч студентського самоврядування з дебатним клубом Університету 

імені Адама Міцкевича у Познані. 

Завдяки академічній мобільності студентське самоврядування отримало 

можливість подивитись на успішні моделі студентських спільнот і наразі 

активно реформує студентське самоврядування в нашому Університеті. 

У жовтні 2016 р. вперше в історії Університету відбулись прямі таємні 

вибори до органів студентського самоврядування та було обрано представ-

ників від студентства до Вчених рад, Конференцій трудового колективу 

факультетів та Університету. Керівництво Університету сприяло проведенню 

цих виборів та надало матеріально-технічну й консультативну допомогу.  

На різні вакансії свої кандидатури подали 108 студентів всіх курсів. Участь 

у голосуванні взяли 459 студентів денної форми навчання. 

Вибори проходили з використанням сучасних технологій та відбува-

лися в електронному форматі. Це дозволило оголосити результати виборів 

вже через 2 години після закриття виборчих дільниць. За результатами 

виборів було обрано новий склад органів студентського самоврядування, 
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який майже повністю оновився. Сьогодні близько 70 % Студентської ради 

Університету складають студенти 2 та 3 курсів. 

У співпраці зі Студентською радою Університету в ДонНУ імені Василя 

Стуса створюється коворкінг-центр, який допоможе підвищити ефектив-

ність роботи студентських служб, адже на базі коворкінгу створюється 

можливість для проведення тренінгів, зустрічей, відкритих лекцій тощо.  

Варто зазначити, що студентське самоврядування бере активну участь 

у житті Університету. Представники Студентської ради постійно працюють 

у різних дорадчих органах Університету: робочих групах з певних питань, 

стипендіальній та конкурсній комісіях тощо. Студентська рада вийшла з 

ініціативою змінити порядок призначення іменних стипендій, і наразі 

тривають обговорення цих змін. 

У співпраці з органами студентського самоврядування було віднов-

лене право студентів на вибіркові дисципліни. За допомогою Студентської 

ради було проведено опитування студентів та сформовані міжфакуль-

тетські потоки за найпопулярнішими дисциплінами. 

Студентська рада активно співпрацює з Міською молодіжною радою 

та подала заяву на членство в Українській асоціації студентського самовря-

дування. Наші студенти є постійними учасниками різноманітних тренінгів, 

форумів та програм з антикорупційної, соціальної та громадської діяль-

ності. 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, Вінницькою обласною державною 

адміністрацією та органами місцевого самоврядування. Представники Сту-

дентської ради активно працюють на засіданнях Ради ректорів переміщених 

навчальних закладів та підтримують зв’язки з більшістю органів студент-

ського самоврядування переміщених університетів. 

Протягом цього року Студентська рада разом з деканатами факуль-

тетів провела два опитування: 

- серед першокурсників після їхньої першої сесії для визначення 

рівня їхньої адаптації, визначення їхніх пріоритетів тощо; 

- серед студентів та викладачів Університету щодо академічної 

доброчесності в Університеті. 

Студентське самоврядування бере активну участь в університетських, 

міських та обласних культурно-масових подіях. У співпраці зі студент-

ським самоврядування було проведено традиційні свята: Екватор 2016, 

День університету, Посвяту в першокурсники тощо. Студенти представляли 
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Університет на різноманітних фестивалях, у тому числі й на Дні Європи та 

Дні міста Вінниці. 

Високий рівень студентського самоврядування засвідчує те, що пред-

ставники Студентської ради регулярно отримують подяки, грамоти, 

дипломи на університетському, міському та обласному рівнях, отримують 

іменні стипендії. 

Найважливішим завданням на наступний рік вважаємо реєстрацію 

органу студентського самоврядування як громадської організації. Адже це 

підвищить ефективність роботи студентського самоврядування та дозволить 

студентам брати участь у великій кількості проектів, грантових програм 

тощо. Також потрібно й надалі працювати над покращенням умов для 

функціонування студентського самоврядування й налагодження комунікації 

між Студентською радою та структурними підрозділами Університету й 

факультетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

200 

 

10.2. Виховна та культурно-масова робота 

 

У 2016 р. у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

розпочав свою роботу Центр культурно-естетичного розвитку та соціальних 

проектів, який було утворено на базі Відділу корпоративних комунікацій, 

Студентського клубу, Відділу з соціальної та виховної роботи та Відділу 

щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників під керів-

ництвом проректора з науково-педагогічної, виховної та соціальної роботи. 

Центр організує, координує та розвиває всі напрями позааудиторної роботи, 

забезпечує художню діяльність студентів та співробітників Університету, 

організує різні заходи для проведення дозвілля співробітників. Силами 

співробітників центру проводяться традиційні університетські заходи: 

- День Університету; 

- Посвята в студенти; 

- студентські фестивалі «Дебют першокурсника» та «Екватор»; 

- відкриття університетської новорічної ялинки; 

- вручення дипломів випускникам; 

- проведення Урочистого прийому ректора з нагоди Міжнародного 

дня студента; 

- святкування Нового року, Масляної, Свята весни тощо. 

Головною метою діяльності Центру є здійснення виховної, соціальної 

та позанавчальної роботи зі студентами, спрямованої на інтелектуальний, 

моральний та особистісний розвиток, формування атмосфери поваги та 

академічної культури, громадянської відповідальності та професійно-діло-

вих якостей, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій, сприяння 

розвитку студентського самоврядування, збереження та примноження куль-

турних традицій Університету, формування та підтримка університетського 

духу. 

Впродовж року з виховної роботи зі студентством Донецького націо-

нального університету імені Василя Стуса було проведено низку заходів, 

що можна розподілити на декілька основних напрямів. 

Заходи національно-патріотичного та історичного спрямування: 

- у головному корпусі Університету проведено фотовиставку 

«Відомий невідомий Василь Стус»; 

- спільно з бібліотекою ДонНУ імені Василя Стуса організовано 

виставку книг з нагоди річниці народження та смерті Івана Франка та Лесі 

Українки; 

- проведено зустрічі з письменником, дослідником історії Воло-

димиром Білінським та з політичним і громадським діячем, народним 
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депутатом України І скликання, учасником ліквідації аварії ЧАЕС, заступ-

ником Голови національної спілки письменників України Володимиром 

Шовкошитним; 

- проведено конкурс стендів «Воїнам АТО»; 

- організовано низку заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії 

Бабиного Яру, Днем визволення Вінниці від німецьких окупантів, Днем 

пам’яті Небесної сотні, Днем пам’яті жертв голодомору; 

- до 125-ї річниці від дня народження Євгена Коновальця проведено 

тематичну лекцію; 

- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав та 27-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки 

Афганістан організовано відвідання студентством музею воїнів-афганців 

та виставки фотопроекту «Рани», присвяченої річниці подвигу українських 

«кіборгів» під час оборони Донецького аеропорту. 

Окрім цього, студенти та співробітники Університету брали активну 

участь у Вечорі пам’яті «Як народжувались герої» та заходах до Дня 

захисника України, Свята Покрови та Дня Українського козацтва. Сту-

дентство ДонНУ імені Василя Стуса брало участь у марші-параді до Дня 

вишиванки, у дискусійному обговоренні між молодіжним активом Вінниці 

та учасниками акції «Потяг Єднання України «Труханівська Січ». 

Заходи культурно-естетичного спрямування: 

- організовано участь студентів Університету у Всеукраїнському 

фестивалі мистецтв «Сурми Звитяги» (ІІ місце в номінації «Бандуристи», 

ІІІ місце в номінації «Читці»), у благодійних концертах; 

- організовано виставку та лекцію «Шлях культури», яка презен-

тувала репродукції картин видатного художника, мислителя, громадського 

діяча М. К. Реріха; 

- організовано відвідування низки театральних вистав у Вінницькому 

обласному театрі імені М. К. Садовського; 

- підготовлено та відкрито у головному корпусі Університету фото-

виставку «ANNO SECUNDO – Рік другий» з нагоди другої річниці 

переміщення ДонНУ імені Василя Стуса до Вінниці; 

- організовано участь у міжвузівському фестивалі «Студентська 

ліга 2016» (команда ДонНУ імені Василя Стуса посіла ІІІ місце за резуль-

татами змагань з дебатного турніру, боулінгу, пейнтболу, настільного 

тенісу, спортивного присідання та віджимання); 

- організовано та забезпечено участь студентів ДонНУ у міському 

заході «Студентська весна», присвяченому святкуванню Дня Європи у 

Вінниці; 
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- студенти вишу, за підтримки Центру, взяли участь у відкритому 

кубку міста з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» (ІІІ місце) та 

загальноміському студентському змаганні «Хто? Кого?» (команда дівчат – 

ІІ місце, команда хлопців – ІІІ місце). 

Спільно з Навчально-науковим центром міжнародної освіти було 

відновлено роботу Інтерклубу і проведено перше засідання для іноземних 

студентів Університету у квітні 2016 р. 

З ініціативи Центру до традиційного свята «День університету» у 

травні 2016 р. було створено та відкрито музейну експозицію «Нові сто-

рінки історії ДонНУ». На сьогодні музейна експозиція успішно функціонує, 

має попит серед студентів, співробітників і гостей Університету завдяки 

екскурсіям, розробленим співробітниками Центру. 

У вересні проведено захід «Перша студентська вечірка року», в рам-

ках якого відбулася презентація Центру культурно-естетичного розвитку та 

соціальних проектів ДонНУ імені Василя Стуса, знайомство першокурсників 

зі студентською радою Університету. 

У жовтні 2016 р. було започатковано нову традицію – виїзне святку-

вання «DonNU Family Day» з нагоди Дня працівника освіти. 

Центр культурно-естетичного розвитку та соціальних проектів про-

довжує роботу над створенням аматорських творчих колективів (інстру-

ментального ансамблю, вокальної, волонтерської студій, студії творчого 

мистецтва) та працює над забезпеченням учасників гуртків необхідними 

матеріалами та інструментами, проте ця робота ускладнена відсутністю в 

Університеті вільних приміщень та обладнання. 

 

 
10.3. Соціальна робота 

 

Соціальна робота Центру включає в себе комплекс заходів, спрямова-

них на роботу з пільговими категоріями студентів, викладачів та співробіт-

ників Університету. На сьогодні у Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса навчається 114 осіб пільгових категорій (54 сироти, 

60 інвалідів). Студенти категорії дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт, які 

потребують житло, поселяються в гуртожиток безкоштовно. Студенти-

сироти, або особи з їхнього числа, отримують допомогу на харчування, на 

придбання навчальної літератури, на придбання одягу, взуття та м’якого 

інвентарю, щорічну матеріальну допомогу та допомогу випускникам при 
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працевлаштуванні. Також для дітей-сиріт були оформлені Єдині квитки. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випла-

чується соціальна стипендія від Вінницького обласного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Робота Центру не обмежується внутрішньоуніверситетським спряму-

ванням. Зокрема: 

- було виграно конкурс на отримання гранту від Міської ради 

Вінниці на реалізацію проекту зі створення «Студентського скверу» біля 

Головного корпусу Університету; 

- організовано роботу камери схову на період літніх канікул у 

головному корпусі Університету; 

проведено: 

- зустріч з представниками Товариства Червоного Хреста; для 

студентів-сиріт та співробітників Університету із числа ВПО Товариство 

Червоного Хреста надало матеріальну допомогу у вигляді грошових серти-

фікатів; 

- тиждень безпеки дорожнього руху за участі представників Голов-

ного управління національної поліції у Вінницькій обл. та УПД ГУНП у 

Вінницькій обл.; 

організовано участь студентів Університету: 

- у проекті «Буккросинг по-студентськи»; 

- у проекті «Молодь Вінниччини ЗА легальну заробітну плату»; 

- у Форумі української молоді діаспори; 

- у Всеукраїнському марафоні «Біжу заради здоров’я дітей» в 

рамках проведення акції «Серце до серця»; 

- в акції із санітарного очищення території міста «Студентська 

молодь Вінниці – за чисте довкілля», в якій взяли участь понад 200 осіб, та 

в суботнику в рамках щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За 

чисте довкілля»; 

- у загальноміському культурно-масовому фестивалі «Smile-fest» з 

нагоди Всесвітнього дня посмішки. 

Уся діяльність Центру здійснюється у співпраці з активною студент-

ською молоддю Університету, зокрема Студентської радою ДонНУ, а 

також Незалежною профспілкою студентів та викладачів ДонНУ. 

З ініціативи Центру у співпраці зі Студентською радою в Університеті 

реалізується проект зі створення креативного простору для навчання, 

роботи та відпочинку студентів, викладачів та співробітників – коворкінгу 
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«Університет – наш дім». Цей проект отримав схвалення та фінансову 

підтримку міжнародного фонду «Відродження». 
 

Поселення студентів у гуртожитки 

Як і в попередні роки, діють угоди з готелями «Південний Буг» та 

«Енергетик» щодо можливості поселення студентів ДонНУ імені Василя 

Стуса за зниженими цінами на проживання. 

У травні 2016 р. проведено підготовчі заходи зі збереження місць у 

гуртожитку за студентами ДонНУ, які проживали там протягом навчаль-

ного року. Для цього було розроблено зразки заяв, які заповнили понад 

250 студентів, що мали намір залишити за собою вже займані місця. 

Із серпня 2016 р. почалась підготовка до поселення студентів на новий 

навчальний рік. За результатами моніторингу гуртожитків міста знайдено 

три приватні гуртожитки, з якими Університет не співпрацював у минулому 

році. 

Для зручності зацікавлених осіб розроблено та розміщено на офіцій-

ному сайті ДонНУ інтерактивну мапу розташування гуртожитків та 

навчальних корпусів із фотографіями та загальною інформацією про 

гуртожиток, умови та ціни на проживання. 

З початку навчального року і до теперішнього часу в 12 гуртожитках 

вінницьких навчальних закладів та в 5 приватних гуртожитках м. Вінниці 

на постійне проживання було заселено понад 500 осіб. Поселення триває й 

надалі. Створено базу студентів ДонНУ імені Василя Стуса, які прожи-

вають у гуртожитках вінницьких навчальних закладів, де у кожному гурто-

житку обрані старости та їхні заступники із числа студентів Університету. 

 

 
10.4. Працевлаштування студентів та випускників 

 

Відділом щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

спільно з Лівобережним міжрайонним центром зайнятості м. Вінниці та 

Ленінським районним центром зайнятості м. Вінниці проводяться: моні-

торинг потреб ринку праці в робочих місцях з подальшим інформуванням 

факультетів і студентів випускних курсів про наявні вакансії, а також 

викладення інформації щодо вакансій на офіційний сайт ДонНУ імені 

Василя Стуса у розділ «Кар’єра». 

Продовжується поповнення бази потенційних працедавців Вінниці, 

Вінницької області та України, з якими Університет налагоджує співпрацю, 
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у тому числі з питань проходження практики, стажування, працевлашту-

вання студентів та випускників. 

Здійснюється постійне інформування студентів про наявність вакансій, 

проведення відповідних заходів та зустрічей за допомогою прес-центру 

ДонНУ та 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 

навчальних закладів України та Європи. 

 

 
10.5. Перспективні завдання 

 

Виховна та соціальна робота в Університеті потребує постійного 

вдосконалення, впровадження новітніх інтерактивних методів у виховний 

процес та розширення комунікативного простору. Саме тому серед основ-

них завдань, пов’язаних із удосконаленням виховного процесу, є: 

- підтримка та розвиток культурно-мистецького напряму через студії: 

вокальна, інструментальна, театральна, спортивна та інші; 

- залучення до участі в університетських, міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах творчої молоді 

Університету; 

- розширення та поповнення експозиції музею «Нові сторінки 

історії ДонНУ», підготовка груп екскурсоводів, які володіють іноземними 

мовами; 

- реалізація проекту «Студентський сквер» до ювілею Університету; 

- відновлення та організація ефективної роботи інституту кура-

торства; 

- налагодження зв’язків з гуртожитками навчальних закладів м. Він-

ниці; 

- надання допомоги студентам, які проживають у гуртожитках; 

- проведення ярмарків вакансій, круглих столів для студентів 

Університету з питань першого працевлаштування; 

- продовження роботи над реалізацією наступних етапів проекту 

коворкінгу «Університет – наш дім»; 

- активна участь в організації та проведенні 80-річного ювілею 

Університету. 
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РОЗДІЛ 11. ІНФРАСТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

11.1 Матеріально-технічна база 

 

Для якісного забезпечення навчального процесу, наукової діяльності 

необхідно мати розвинену матеріально-технічну базу. 

Враховуючи відсутність власних будівель у м. Вінниці, Донецький 

національний університет імені Василя Стуса для здійснення навчально-

освітнього процесу орендує приміщення в чотирьох будівлях. 

Загальна площа, порівняно з попереднім навчальним роком, збіль-

шилась на 7,5 % і складає 19 тис. 969 кв. м (Табл. 11.1.1). 
 

Таблиця 11.1.1 
 

Корпус Факультети Адреса 

Загальна 

площа,  

кв. м 

Навчальний 

корпус № 1 

1. Ф-т математики  

та інформаційних технологій 

2. Хімічний ф-т 

3. Фізико-технічний ф-т 

вул. 600-річчя, 21 10 100,83 

Навчальний 

корпус № 2 

4. Економічний ф-т 

5. Філологічний ф-т 

6. Біологічний ф-т 

вул. Ак. Янгеля, 4 6 670,66 

Навчальний 

корпус № 3 

7. Юридичний ф-т 

8. Історичний ф-т 
вул. Грушевського, 2 2 268,9 

Навчальний 

корпус № 4 
9. Факультет іноземних мов вул. С. Зулінського, 46 929,01 

РАЗОМ: 19 969,4 

 

У навчальному корпусі № 2 протягом 2015–2016 рр. орендована площа 

постійно збільшувалась, і станом на 1 вересня 2016 р. складає 6 671 кв. м, 

що майже на 46,5 % більше порівняно з попереднім навчальним роком. 

Також було укладено договір з орендодавцем про спільне використання 

7 аудиторій Університету сучасних знань та ДонНУ імені Василя Стуса. 

Наприкінці травня 2016 р. було укладено договір оренди приміщень у 

будівлі по вул. Грушевського, 2. Влітку проведено ремонтні роботи з 

облаштування аудиторій і кабінетів до нового 2016–2017 н. р. для юридич-

ного та історичного факультетів. 

Факультет іноземних мов розташувався в будівлі Вінницької філії 

Київського інституту бізнесу і технологій (КІБІТ) за адресою: вул. С. Зулін-

ського, 46. 
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Загальна площа для 3 факультетів: історичного, юридичного та 

факультету іноземних мов, порівняно з попереднім навчальним роком, 

зменшилась на 18 % (Табл. 11.1.2). 

 

Таблиця 11.1.2 
 

Навчальні корпуси 

Загальна площа, кв. м 

Δ 
Станом  

на 1 вересня 

2015 р. 

Станом  

на 1 вересня 

2016 р. 

Навчальний корпус № 1 

(вул. 600-річчя, 21) 
10 101 10 101 0 % 

Навчальний корпус № 2 

(вул. Ак. Янгеля, 4) 
4 553 6 408 +40 % 

Навчальний корпус № 3 

(вул. Київська, 14 / вул. Грушевського, 2) 
3 990 2 355 

3 284 –18 % 
Навчальний корпус № 4 

(вул. С. Зулінського, 46) 
 929 

Загальна площа 18 644 19 793 +6 % 

 

Після ремонту системи опалення в приміщенні їдальні (вересень–

жовтень 2016 р.) у нові кабінети переїхали: 

 Прес-центр; 

 Приймальна комісія; 

 Відділ сучасних освітніх технологій; 

 Інформаційно-обчислювальний центр; 

 Відділ корпоративних заходів та культурно-естетичного забезпе-

чення. 

У навчальному корпусі № 1 відкрито «Польський клуб». 

Слід зазначити, що в навчальному корпусі № 1 є приміщення, які 

орендуються, але не використовуються у зв’язку з їхнім непридатним 

станом для навчання і робочого процесу. Загальна площа цих приміщень 

(склади, підвальні приміщення, кабінети, виробничий цех, обідня зала 

тощо) складає близько 2 000 кв. м. 

За призначенням приміщення: 

- навчальні (аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи) – 26 %; 

- навчально-допоміжні (кафедри, деканати, приймальні, кабінети 

проректорів і ректора, актовий зал) – 27 %; 

- допоміжні (відділи, коридори, сходи, склади та інше) – 43 %. 
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У середньому на одного студента денної форми навчання приходиться 

3,16 кв. м площі (за виключенням допоміжної). 

 

АУДИТОРНИЙ ФОНД ТА КОМП’ЮТЕРНІ КЛАСИ 

 

Навчальний корпус № 1. Навчально-адміністративний корпус (факультет 

математики та інформаційних технологій, хімічний факультет, фізико-

технічний факультет, кафедра філософії, кафедра педагогіки та управління 

освітою, адміністрація та відділи, наукова бібліотека, актовий зал, музейна 

експозиція, буфет). 

Обладнано 19 навчальних аудиторії (S – 1 080 кв. м) на 509 місць,  

8 комп’ютерних класів (1 комп’ютерний клас з інтерактивною панеллю)  

на 74 робочі місця, лабораторії для хімічного та фізико-технічного факуль-

тетів, електронний читальний зал, приміщення Польського клубу. 

Навчальний корпус № 2 (економічний, філологічний, біологічний 

факультети, кафедра фізичного виховання і спорту, читальний зал, спор-

тивні зали, актовий зал). 

Облаштовано і використовуються 44 аудиторії (S – 1 930 кв. м) на  

1 450 місць, 6 комп’ютерних класів на 96 місць (1 комп’ютерний клас з 

інтерактивною панеллю, орендуємо 3 комп’ютерні класи на 15 комп’юте-

рів), лабораторія біологічного факультету (S – 109,4 кв. м), зала засідань на 

26 місць та читальний зал на 40 місць. 
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Навчальний корпус № 3 (юридичний факультет, історичний факультет, 

актовий зал). Облаштовано і використовуються 17 аудиторій (S – 940,5 кв. м) 

на 573 місця, 1 комп’ютерний клас на 16 місць з інтерактивною панеллю. 

Навчальний корпус № 4 (факультет іноземних мов). Для студентів 

факультету іноземних мов облаштовано лінгафонний кабінет на 16 робочих 

місць. Використовуються 19 аудиторій (S – 560 кв. м) на 408 місць. 

Станом на 1 листопада 2016 р. маємо 99 аудиторій на 2 941 місце та  

16 комп’ютерних класів на 202 місця. 

 

 
 

Завдяки проекту «Європейський розвиток Донецького національного 

університету у м. Вінниці» за підтримки фонду «Відродження» Донецький 

національний університет імені Василя Стуса отримав лабораторне облад-

нання (45 одиниць) для фізико-технічного факультету на загальну суму 

270 тис. грн. 

З метою покращення матеріально-технічної бази адміністрація Універ-

ситету разом з деканами залучають до співпраці спонсорів та меценатів, 

беруть участь у міжнародних проектах. 

Протягом 2015–2016 н. р. отримано матеріальних цінностей у вигляді 

безповоротної допомоги, подарунків майже на 3 млн 900 тис. грн (до жовтня 

2015 р. отримано ТМЦ у вигляді безповоротної допомоги, подарунків на 

суму 4 млн 350 тис. грн). 
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ПІДСУМОК 

 

Якщо підбити підсумки, то: 

 

 
 

Ліфтове господарство 

У вересні 2016 р. проведено експертне обстеження 2-х ліфтів 

навчального корпусу № 1. Після проведення технічних робіт експлуатацію 

ліфтів подовжено ще на 4 роки. 
 

Спортивне виховання 

З 1 вересня Університет орендує 2 спортивні зали (великий та мале-

нький) і роздягальні. Незалежна профспілка студентів та працівників закупила 

спортивний інвентар на суму 54,5 тис. грн. 
 

У всіх корпусах Університету своєчасно розпочато опалювальний 

сезон. 

 

ПРОБЛЕМИ 

 

1. Проаналізувавши набір студентів за останні два роки, спостері-

гаємо збільшення контингенту, а проаналізувавши матеріальну базу, – дефіцит 

аудиторного фонду. 

2. Питання щодо облаштування архівів для відділу кадрів та загаль-

ного відділу стоїть вже не перший рік і затверджене в рішенні Вченої ради. 
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3. Не вистачає меблів для співробітників та парт для студентів. 

4. У навчальних корпусах № 3 та № 4 відсутні читальні зали. 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ 

 

1. Знайти додаткові приміщення для організації навчального 

процесу. 

2. Закупити обладнання та меблі для покращення матеріально-

технічної бази Університету: 

- парти; 

- дошки; 

- меблі для забезпечення робочих місць для співробітників. 

3. Розробити план виконання поточних ремонтних робіт на 2017 р.: 

- заміна вікон в навчальному корпусі № 3; 

- ремонт системи опалення в навчальному корпусі № 1; 

- інше. 

 

 
11.2. Розвиток ІТ-інфраструктури Університету в 2016 р. 

 

11.2.1. ІТ-обладнання 

За період з початку 2016 р., як і в 2015-му р., всі нові надходження 

комп’ютерного та офісного обладнання здійснювалися завдяки залученню 

спонсорської допомоги та участі Університету в міжнародних проектах. 

У рамках реалізації міжнародного проекту «Матра» за участю Коро-

лівства Нідерландів було забезпечено обладнання комп’ютерного класу на 

15 робочих місць на економічному факультеті, а також додаткове облад-

нання для забезпечення навчального процесу на кафедрах факультету: 

4 ноутбуки, 3 проектори та 3 пристрої БФП. 

 

 

11.2.2. Розвиток локальної мережі, Інтернет та ІP-телефонії 

Інформаційно-обчислювальним центром (ІОЦ) постійно здійснюються 

роботи з підвищення рівня забезпечення працівників та студентів зв’язком 

інтернет. 
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У 2016-му р. відбувалися подальші зміни і розвиток інфраструктури 

Університету: було здійснено переїзд з навчального корпусу на вул. Київ-

ській до двох нових корпусів на вул. Грушевського, 2 та вул. Зулінського, 31. 

Довелося виконати демонтаж мережевого обладнання у старому корпусі на 

вул. Київській, внести зміни у договори з провайдерами, проектувати, 

підключати і забезпечувати працездатність мережі у 2-х нових корпусах. 

Крім того, мережеву інфраструктуру на вул. Грушевського, 2 довелося ство-

рювати з нуля (на відміну від попереднього корпусу на Київській, де така 

інфраструктура частково існувала раніше). Це спричинило додаткові витрати 

на матеріали та мережеве обладнання. Проектування та монтаж мережі в 

нових корпусах здійснювалися паралельно із закінченням вступної кампанії, 

переїздом факультетів та початком нового навчального року. Тим не менше, 

вже 26 серпня у навчальному корпусі на вул. Грушевського, 2  були завер-

шені роботи з монтажу комутаційного ядра та розгортання бездротової 

мережі. Це дозволило у повному обсязі поновити роботу всіх корпоративних 

сервісів, зокрема доступ до мережі Інтернет як з корпоративних пристроїв, 

так і з особистих. Розроблено проект і розрахунок побудови локальної дро-

тової мережі. Це видається доцільним з урахуванням подальшого переходу 

будівлі у власність Університету. Проте постає питання про фінансування і 

проведення цих робіт у комплексі з роботами по електричній мережі. 

Відновлення роботи всіх сервісів у 4-му корпусі, на Зулінського, 31, 

зайняло трохи більше часу, що пов’язано з труднощами для провайдера при 

підключенні через невдале розташування будівлі. Також довелося в екст-

реному режимі знайти і налаштувати обладнання для нового комутаційного 

ядра, оскільки старе ядро у повному складі було перенесено у 3-й корпус. 

Було також проведено ряд заходів (підключено додаткові лінії та вста-

новлено додаткове мережеве обладнання) для підвищення якості інтернету 

у головному корпусі, на 600-річчя, 21, та у 2-му корпусі, на Янгеля, 4. 

Для подальшого покращення якості локальної мережі необхідні додат-

кові матеріальні витрати: придбання мережевого обладнання та матеріалів. 

У лютому 2016 р. було запущено нову ІТ-послугу byod.donnu.edu.ua – 

захищену бездротову корпоративну мережу для співробітників, які 

працюють на особистих пристроях. Мережа byod має цілий ряд переваг: 

- безпека; 

- висока швидкість: доступ до інтернет до 30 Мб/с, доступ у 

локальній мережі (сайти і портали ДонНУ імені Василя Стуса, Office 365 і 

Google Apps, Moodle) на швидкості до 100 Мб/с; 
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- велике покриття – послуга доступна* у всіх навчальних корпусах 

ДонНУ імені Василя Стуса, якість покриття вища за покриття у мережі 

open.donnu.edu.ua; 

- автоматичне налаштування; 

- автоматичне підключення до мережі на території корпусів ДонНУ 

імені василя Стуса; 

- автоналаштування пошти, календаря і контактів; 

- автоматичне «отримання» ПЗ, що рекомендоване для роботи з  

ІТ-службами ДонНУ імені Василя Стуса. 

IP-телефонія: придбано 30 міських номерів, на сьогодні встановлено 

13 телефонних IP-апаратів з підтримкою скайп для бізнесу. Тим самим 

забезпечено можливість дзвінків як всередині Університету (для всіх 

користувачів, в яких на ПК встановлено клієнт-скайп для бізнесу та є  

IP-телефон або гарнітура), так і дзвінків по місту та по Україні (за наявності 

доступу до зовнішнього телефонного номеру). Ще 5 телефонних апаратів 

буде придбано найближчим часом. 

 

 

11.2.3. Сервісне ІТ-обслуговування 

Працівниками ІОЦ постійно проводиться обслуговування факультетів 

та підрозділів з використання комп’ютерної техніки та ІТ-сервісів. Впро-

ваджуються нові технології з метою підвищення якості обслуговування та 

обліку виконання запитів користувачів. 

На початку кожного навчального року завдяки спеціальній програмі 

створюються облікові дані для всіх новозарахованих студентів всіх форм 

навчання та всіх ступенів освіти. Було сформовано та надіслано на факуль-

тети електронні інструкції з обліковими даними для всіх нових користу-

вачів, що дало їм можливість швидко підключитись до IT-сервісів ДонНУ 

та відразу почати ними користуватися. 

Наприкінці березня цього року ІОЦ було запроваджено тікетну систему 

на базі продукту Spiceworks, яка автоматизує процеси обслуговування, доз-

воляє оперативно реагувати на запити до служби техпідтримки, призначати 

відповідальних виконавців, вчасно вирішувати проблеми користувачів та 

проводити постійний моніторинг виконання запитів. За цей період було 

оброблено біля 750-ти запитів користувачів (студентів, викладачів, аспі-

рантів, методистів тощо). 
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11.2.4. WEB-розробки 

Створений і постійно оновлюється сайт http://it.donnu.edu.ua/, який 

вміщує корисну інформацію та новини про IT-сервіси, доступні користу-

вачам ДонНУ імені Василя Стуса. Це має полегшити адаптацію нових 

співробітників і студентів до корпоративних стандартів, а також може 

слугувати довідковим центром щодо всіх сервісів та служб. 

Створена і впроваджена платформа для публікації наукових журналів 

ДонНУ імені Василя Стуса http://journals.donnu.edu.ua. 

Розроблена єдина точка входу до внутрішніх сервісів ДонНУ імені 

Василя Стуса https://dnu.sharepoint.com. 

Розроблений веб-додаток для Приймальної комісії з керуванням 

процесом прийому вступників «ІАС Абітурієнт». 

 

http://it.donnu.edu.ua/
http://journals.donnu.edu.ua/
https://dnu.sharepoint.com/
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

 

Багато зроблено, і ще більше потрібно зробити. Стратегія розвитку 

Університету-2025 є запорукою подальшого становлення ДонНУ імені 

Василя Стуса як центру освітньої і науково-дослідної діяльності та транс-

формації у дослідницький університет інноваційного типу. 

Ми не зупиняємось на досягнутому. У часи особливих викликів та 

випробувань для України ми бачимо свою місію у формуванні особистості-

професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифі-

кованої, Інтегрованої у суспільство (Homo-І). 

Бачення ДонНУ імені Василя Стуса-2025: 

- відкрита елітарна академічна спільнота, що є провідним центром 

освіти, науки та інновацій; 

- класичний дослідницький університет, конкурентоспроможний на 

національному та міжнародному рівнях; 

- надійний та соціально відповідальний партнер для громадських і 

владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти; 

- університетська родина з власним корпоративним духом; 

- світоглядний простір, який надає можливості жити, працювати, 

навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і 

доброчесності, професійної гідності та патріотизму. 

 

Стратегічні пріоритети: 

1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, 

студентоорієнтованості та конкурентоспроможності. 

2. Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу. 

3. Створення університетського світоглядного простору як living-

learning-community (спільноти, що живе і навчається разом). 

 

Стратегічні пріоритети, напрями і завдання 

Пріоритет 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забез-

печення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності: 

1.1. Сформувати гнучкі практико-орієнтовані освітні програми, зміст 

яких відповідає запитам громади і світу. 

1.2. Створити систему професійного зростання та забезпечення 

гідних умов праці викладача. 
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1.3. Диверсифікувати освітні програми за змістом, форматом та 

цільовою аудиторією. 

1.4. Запровадити внутрішню систему забезпечення якості освіти. 

 

Пріоритет 2. Трансформація у дослідницький університет іннова-

ційного типу: 

2.1. Забезпечити багаторівневу систему розвитку інтелектуального 

капіталу. 

2.2. Сформувати креативну територію для популяризації науки та 

дослідницької діяльності. 

2.3. Створити територію професіоналів як складову індустрії науки. 

2.4. Розробити внутрішні стандарти науково-дослідницької діяльності 

на шляху відповідності критеріям дослідницького університету. 

 

Пріоритет 3. Створення університетського світоглядного простору 

як living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом): 

1.1. Визначити і запровадити ціннісну парадигму взаємовідносин: 

учень–учитель–колега–партнер–учень. 

1.2. Створити кластер світоглядного простору – «Університетський 

спорт». 

1.3. Розробити та реалізувати соціальні та інфраструктурні кластери 

академічного містечка – І-Кампусу, – відкритого для нових можливостей і 

становлення особистості. 

 

Тільки спільними зусиллями університетської родини ми зможемо 

досягти стратегічних вершин. 

На благо Університету, громади, України мріємо, творимо, будуємо! 
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