
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

Ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса  

Гринюка Романа Федоровича 

про роботу колективу Університету за 2017 рік 

та перспективні завдання розвитку 

 

 

17.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 

2017  





3 

ЗМІСТ 

Вступне слово ........................................................................................................... 4 

1. Освітня місія та компетентнісний підхід до навчання ................................ 5 

1.1. Профілі освітніх програм.............................................................................. 5 

1.2. Контингент студентів .................................................................................... 8 

1.2.1. Структура контингенту ....................................................................... 8 

1.2.2. Практична підготовка студентів ...................................................... 16 

1.2.3. Випуск 2016–2017 н. р. ..................................................................... 19 

1.2.4. Вступна кампанія-2017 ..................................................................... 24 

1.3. Підготовка кадрів в аспірантурі та докторантурі ..................................... 39 

1.4. Механізми забезпечення якості вищої освіти .......................................... 44 

1.5. Додаткові освітні послуги та навчання протягом життя ......................... 52 

1.6. Академічна мобільність студентів та викладачів .................................... 62 

2. Дослідницький профіль Університету .......................................................... 69 

2.1. Позиції у національних та міжнародних рейтингах ................................ 69 

2.2. Науково-дослідна робота ............................................................................ 72 

2.3. Дослідницька інфраструктура .................................................................... 73 

2.4. Підвищення кваліфікації та стажування  

наукових і науково-педагогічних працівників ......................................... 85 

2.5. Публікаційна діяльність та розвиток наукової співпраці ........................ 86 

2.6. Студентська наука ....................................................................................... 92 

3. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ..................................... 99 

3.1. Міжнародна співпраця ................................................................................ 99 

3.2. Фахова підготовка іноземних громадян .................................................. 106 

4. Інформаційно-комунікаційна діяльність ................................................... 110 

4.1. Маркетинг освітніх послуг ....................................................................... 110 

4.2. Публічний імідж Університету та популяризація діяльності ............... 117 

4.3. ДонНУ імені Василя Стуса в інформаційному просторі ...................... 127 

5. Соціальна відповідальність та відкритість освіти ................................... 133 

5.1. Студентське самоврядування ................................................................... 133 

5.2. Соціальна робота та стипендіальна політика ......................................... 135 

5.3. Працевлаштування студентів та наші випускники ................................ 139 

5.4. Виховні та корпоративні заходи .............................................................. 140 

6. Ресурсне забезпечення діяльності Університету ....................................... 144 

6.1. Кадрове забезпечення ............................................................................... 144 

6.2. Фінансовий менеджмент та контроль ..................................................... 147 

6.3. Інфраструктура та корпоративні сервіси ................................................ 159 

7. Стратегічне партнерство з владою, громадою, бізнесом ......................... 166 

Заключне слово .................................................................................................... 173 

  



4 

Шановні колеги, студенти, партнери! 

2017 рік став ювілейним для нас – він проходив під знаком 80-річчя До-

нецького національного університету імені Василя Стуса. Ми згадували славет-

ну історію нашої Alma Mater, вшановували наших героїв, втілювали мрії поко-

лінь науковців та освітян про дослідницький університет інноваційного типу. 

Затверджена наприкінці 2016 р. Стратегія розвитку 2017–2025 рр. визна-

чила наші пріоритети як класичного дослідницького університету, конкуренто-

спроможного на національному та міжнародному рівнях. 2017 рік став роком 

академічних досягнень, суспільної відкритості та соціальної відповідальності. 

Ми примножуємо наші здобутки, реагуючи на запити і потреби сучасного су-

спільства, ринку праці, громади та бізнесу.  

Опираючись на інтенсивну, прозору та результативну взаємодію універ-

ситетської спільноти та місцевої громади, ми цілеспрямовано реалізуємо свою 

стратегічну місію – формування особистості-професіонала, інтелектуальної, 

інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство. 

Систематична підтримка міської влади, взаємозв’язок між освітою, наукою та 

бізнесом є фундаментом для формування наукової та інтелектуальної еліти. За 

складних умов, у яких нині опинилась вища освіта в Україні, така узгоджена 

діяльність є надзвичайно актуальною. Про це свідчить успішна реалізація низ-

ки проектів за освітнім, науковим, технічним, спортивним, оздоровчим, гума-

нітарним напрямами, реалізованих у співпраці з громадськими та владними 

інститутами, закладами освіти, міжнародною та вітчизняною бізнес-спільно-

тою. Серед таких проектів: «Електронна бібліотека»; «Відкритий університет»; 

програми внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності студентів, ви-

кладачів і співробітників; сертифікатні освітні програми; програма спільних і 

подвійних дипломів з провідними вітчизняними та іноземними вишами; «І Все-

українська школа публічної політики та адміністрування»; «Школа молодого 

посадовця» (у співпраці з Вінницькою міською радою).  

ДонНУ імені Василя Стуса сьогодні – інноваційний університет, у якому 

плекають традиції, цінують ім’я і прагнуть досконалості задля збереження і 

розвитку вищої освіти в Україні, на благо міста, громади, регіону, країни. 

 

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса    Р. Ф. Гринюк 
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1. ОСВІТНЯ МІСІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  

ДО НАВЧАННЯ 

ДонНУ імені Василя Стуса – відкрита академічна спільнота, що є провід-

ним центром освіти, науки та інновацій. Відповідно до Стратегії розвитку Уні-

верситету в 2017–2025 рр., прагматизація освітньої діяльності з метою забез-

печення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності є першим 

стратегічним пріоритетом Університету.  

Роботу у цьому напрямі вже розпочато. Так, здійснюється дослідження 

ринку праці та запитів основних стейкхолдерів, забезпечується економічне об-

ґрунтування вартості освітніх послуг (у т. ч. і додаткових), запроваджено си-

стему внутрішнього рейтингування, сформовано концепцію внутрішньої си-

стеми забезпечення якості, її інституційних та інструментальних механізмів 

упровадження. Постійно проводиться робота над розширенням професійної 

варіативної компоненти освітніх програм, академічної мобільності студентів 

та викладачів, створенням внутрішньої системи персональних профілів викла-

дачів і підвищенням рівня їх професійної підготовки, розширенням змісту і 

форматів освітніх програм у системі «Освіта протягом життя» та формуванням 

випереджальної системи розвитку освітніх програм. 

Компетентнісний підхід передбачає спрямованість навчально-виховного 

процесу на формування та розвиток предметних і ключових компетентностей 

у студентів. 

За звітний період компетентнісний підхід у навчальному процесі реалізову-

вався, серед іншого, шляхом налагодження співпраці із підприємствами, орга-

нізаціями, установами, які є потенційними роботодавцями, зокрема: в рамках 

проходження практики, залучення до науково-дослідної діяльності, реалізації 

спільних проектів і грантів, програм, взаємного консультування, залучення лек-

торів-візитерів (практиків). 

 

1.1. Профілі освітніх програм 

Донецьким національним університетом імені Василя Стуса у звітний пе-

ріод здійснено цілу низку заходів, направлених на імплементацію Закону 

України «Про вищу освіту» в частині підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітніми програмами. 

Університет станом на 01.09.2016 р. здійснив набір здобувачів вищої 

освіти на 47 бакалаврських і на 53 магістерські освітні програми. Абітурієнтам 

запропоновані освітні програми з різних галузей знань, зокрема, культури, гу-

манітарних наук, економіки, права, соціальних та поведінкових наук, управ-

ління та адміністрування, міжнародних відносин, журналістики, природничих 
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наук, математики та статистики, інформаційних технологій, автоматизації та 

приладобудування та інших галузей науки і виробництва. В Університеті ве-

деться підготовка здобувачів вищої освіти за:  

– статичними (традиційними) освітніми програмами:  

педагогіка вищої школи; середня освіта (фізика); документознавство та 

інформаційна діяльність; історія та археологія; українська мова і література; 

мова і література (російська, англійська, німецька, французька); переклад; 

прикладна лінгвістика; культурологія; управління персоналом та економіка 

праці; економіка підприємства; прикладна економіка; економічна теорія; еко-

номічна кібернетика; психологія; політологія; міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії; міжнародна економіка; міжнародний бізнес; 

облік та оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менедж-

мент організацій та адміністрування; управління навчальним закладом у сфері 

освіти та виробничого навчання; маркетинг; бізнес-адміністрування; журналі-

стика; біологія; право; екологія; хімія; біохімія; аналітична хімія; фізична хі-

мія; фізика та астрономія, прикладна фізика та наноматеріали; математика; 

статистика; прикладна математика; комп’ютерні науки; кібербезпека; метроло-

гія та інформаційно-вимірювальна техніка; 

– новими освітніми програмами: 

бізнес-статистика та аналітика; публічне управління та адміністрування; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність; програмування та тестування, 

адміністрування і безпека, комп’ютерний дизайн та анімація; сучасні інформа-

ційні технології та програмування; інтелектуальні інформаційні технології. 

Окрім того, в Університеті започатковано такі англомовні освітні програ-

ми: інформаційні технології (Computer Sciences, Intelligent Information Techno-

logy); соціальні та поведінкові науки (International Вusiness, International Econo-

mic Cooperation); управління та адміністрування (General MBA). 

Протягом 2016–2017 н. р. колективом Донецького національного універ-

ситету імені Василя Стуса здійснено підготовку до відкриття освітніх програм, 

які запропоновані для набору здобувачів вищої освіти в 2017–2018 н. р. 

Університетом реалізовано цілу низку організаційних і методичних захо-

дів щодо чинної нормативної бази та наявного методичного забезпечення від-

повідно до сучасних викликів, зокрема: 

1) затверджені проектні групи і гаранти освітніх програм 2017 р. набору 

СО «Бакалавр», «Магістр»; 

2) проаналізовано кадровий склад заявлених освітніх програм і приведено 

його у відповідність до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності за-

кладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187; 
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3) розроблено: 

 профілі освітніх програм; 

 освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти; 

 робочі навчальні плани для здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр», СО 

«Магістр» 2017 р. набору; 

4) відкрито нові освітні програми 2017 р. набору: 

 Технології інтернету речей на спеціальності 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали; 

 Стандартизація, сертифікація та управління якістю в інформаційних  

технологіях на спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка; 

 Розробка програмного забезпечення та комп’ютерна графіка на спеці-

альності 122 Комп’ютерні науки; 

 Російська мова та література, переклад (російська, українська мови) на 

спеціальності 035 Філологія (035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад 

включно)); 

 Германські мови і літератури (англійська мова і переклад) на спеціаль-

ності 035 Філологія (035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)); 

 Германські мови і літератури (німецька мова і переклад) на спеціально-

сті 035 Філологія (035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)); 

 Романські мови і літератури (французька мова і переклад) на спеціаль-

ності 035 Філологія (035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)); 

 Міжнародні відносини, переклад у міжнародних комунікаціях на спеці-

альності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 

 Бізнес-аналітика та статистика на спеціальності 051 Економіка; 

 Економіка міст і регіонів на спеціальності 051 Економіка; 

 Управління відновленням територій та регіональним розвитком на спе-

ціальності 281 Публічне управління та адміністрування; 

 Менеджмент туризму на спеціальності 073 Менеджмент; 

 Публічна політика та адміністрування (спільно з КНУ ім. Т. Г. Шевчен-

ка) на спеціальності 052 Політологія; 

 Міжнародний фінансовий менеджмент (програма подвійних дипломів 

зі Стопанською академією імені Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія)) на спеці-

альності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Отже, у 2017 р. Донецьким національним університетом імені Василя 

Стуса були запропоновані 41 бакалаврська освітня програма і 52 магістерські, 

але принагідно необхідно зауважити, що набір студентів на деякі традиційні 
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(статичні) освітні програми з року в рік викликає певну стурбованість. Це, зо-

крема, математика, статистика, фізика та астрономія, метрологія та інформа-

ційно-вимірювальна техніка, хімія, біохімія, біологія, екологія, культурологія, 

прикладна економіка. Ураховуючи тенденції розвитку сучасної науки, потреби 

регіону та ринку праці, підготовка фахівців за цими освітніми програмами по-

требує певних трансформацій. Так, видається за необхідне: 

– вивчити можливості відкриття спільної освітньої програми на спеціаль-

ностях 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали і 

091 Біологія; 

– проаналізувати кадрові можливості факультету математики та інформа-

ційних технологій із метою започаткування освітньої програми Комп’ютерна 

математика на спеціальності 111 Математика; 

– модернізувати освітню програму Культурологія, запровадивши регіоно-

знавчий аспект. 

На спеціальності 051 Економіка, навпаки, кількість освітніх програм дещо 

збільшена, тому вважаємо за доцільне здійснити набір на освітню програму 

Економіка. 

 

 

1.2. Контингент студентів 
 

1.2.1. Структура контингенту студентів 

Враховуючи перенесення освітньої діяльності Університету до м. Вінни-

ця, показовою є динаміка змін контингенту за п’ять років. 

Станом на 01.10.2013 р. контингент студентів Університету складав 

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

го бюджету та 8 069 студентів (58 %) – за кошти фізичних та юридичних осіб. 

На момент переїзду Університету до м. Вінниці (на 01.10.2014 р.) контин-

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

державного бюджету, 2 218 (37 %) – за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Станом на 01.10.2015 р. нараховуємо 4 029 осіб: 2 368 (59 %) студентів-

бюджетників та 1 661 (41 %) студентів-контрактників, а на 01.10.2016 р. – 

5 116 осіб: 2 753 (54 %) студентів-бюджетників та 2 363 (46 %) студентів-

контрактників. 

У поточному навчальному році (станом на 01.10.2017 р.) нараховуємо 

5 270 осіб: 2 632 (50 %) студентів-бюджетників та 2 638 (50 %) студентів-

контрактників.  

Динаміку змін контингенту студентів денної та заочної форм навчання, 

що навчаються за кошти державного бюджету та кошти фізичних та юридич-

них осіб, відображено на діаграмах 1.2.1.1 та 1.2.1.2. 
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Діаграма 1.2.1.1 

 
 

Діаграма 1.2.1.2 
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Щодо здобувачів вищої освіти СО «Магістр», слід зазначити, що у попе-

редньому навчальному році їхня кількість значно зросла, у поточному на-

вчальному році маємо незначний спад: 7 % на денній формі навчання та 18 % 

на заочній. Причиною є той факт, що з 2015 р. набору студенти СО «Магістр» 

навчаються півтора року, і, відповідно, у 2016 р. не було випуску.  

Розглядаючи окремо контингент студентів денної форми навчання (3 830 

осіб), можна зробити висновок щодо переважної кількості студентів, які на-

вчаються за державним замовленням (2 307 осіб), що становить 60 %, за конт-

рактом навчаються 40 % студентів (1 523 особи). Розбіжність складає 20 % на 

користь студентів бюджетної форми навчання (у попередньому навчальному 

році мали розбіжність 32 %, тобто спостерігаємо тенденцію щодо зменшення 

чисельності студентів бюджетної форми навчання і, відповідно, збільшення 

студентів контрактної форми навчання) (Діаграма 1.2.1.3). 

Діаграма 1.2.1.3 

 

Аналіз контингенту заочної форми навчання (1 440 осіб) свідчить про те, 

що розрив між контингентом студентів бюджетної (325, що становить 23 %) та 

контрактної (1 115, що становить 77 %) форм навчання складає 54 %. При цьому 

слід зазначити постійну тенденцію до збільшення частки студентів контракт-

ної форми навчання, тобто поступової ліквідації державного замовлення на 

заочній формі й переходу тільки на навчання за контрактом (Діаграма 1.2.1.4). 
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Діаграма 1.2.1.4 

 

Загальну інформацію щодо контингенту студентів денної та заочної форм 

навчання, що навчаються за кошти державного замовлення та за кошти фізич-

них або юридичних осіб, подано на діаграмах 1.2.1.5 та 1.2.1.6 

Діаграма 1.2.1.5 
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Діаграма 1.2.1.6

 

Розглянемо розподіл студентів денної форми за курсами навчання (діа-

грама 1.2.1.7). Переважна кількість студентів денної форми навчається на 1, 2 

та 3 курсах (26, 24 та 20 % відповідно). Майже рівномірним є розподіл студен-

тів 4 курсу, 1 та 2 курсів магістратури. 

Діаграма 1.2.1.7 

 
 

Розподіл студентів заочної форми за курсами навчання подано на Діагра-
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пов’язано з тим, що тільки деякі напрями підготовки мають термін навчання 

5 років (переважна кількість – 4 роки).  
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Діаграма 1.2.1.8 

 
Окремо варто зазначити, що станом на 01.10.2017 р. в Університеті навча-
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Розподіл студентів за факультетами Університету наведено на Діаграмі 

1.2.1.9. 
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Переважна кількість студентів Університету навчається на економічному 

факультеті (30 %). 17 % складають студенти юридичного факультету. Значний 

відсоток дають факультети гуманітарного спрямування: філологічний – 13 %, 

історичний – 8 %, факультет іноземних мов – 8 %. Щодо природничих факуль-

тетів, то на факультеті математики та інформаційних технологій навчається 

8 % студентів, фізико-технічному – 6 %, біологічному – 6 %, хімічному – 3 %. 

До речі, у минулому навчальному році ми мали практично таку ж картину що-

до внеску факультетів до загальноуніверситетського контингенту студентів. 

Заслуговують пильної уваги й аналізу показники відрахування студентів 

упродовж року. Протягом 2016–2017 н. р. факультетами Університету було 

відраховано 364 студенти, серед яких 228 студентів (63 %) денної форми на-

вчання та 136 студентів (37 %) заочної форми навчання. Основні причини від-

рахування студентів: невиконання вимог навчального плану та графіку навчаль-

ного процесу, невиконання умов договору, академічна неуспішність тощо. 

У зв’язку з цим варто відзначити, що:  

– стабільно потужний контингент студентів є визначальним критерієм 

рейтингу Університету; 

– кількість ставок, які має Університет, безпосередньо залежить від кіль-

кості студентів і не може бути більшою за нормативи (Постанова Кабінету Мі-

ністрів України № 1134 від 17.08.2002 р.). Згідно з цією Постановою, у серед-

ньому у ДонНУ імені Василя Стуса 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 мо-

ві та літературі); ступеня освіти (бакалаври чи магістри); форми навчання (за 

заочною формою для бакалаврів норматив збільшується у 4 рази, тобто стано-

вить від 36 до 52 студентів на 1 викладача); громадянства (норматив співвід-

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

їнських студентів). Залежно від кількості студентів кожний університет має 

певну кількість ставок викладачів. Отже, постійне скорочення контингенту 

студентів призводить до зменшення кількості ставок, що, у свою чергу, зумов-

лює значне скорочення професорсько-викладацького складу. Визначальним чин-

ником збереження контингенту здобувачів вищої освіти є посилення вимог до 

абітурієнтів, тобто підвищення прохідного бар’єру при вступі до Університету. 

Завдяки цьому Університет отримає краще підготовлених студентів, що стане 

запорукою їхньої адаптації до вимог освітніх програм, підвищення якості під-

готовки і, як результат – стабільний і якісний контингент студентів. 

Загальну інформацію щодо розподілу контингенту за курсами, факульте-

тами, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання наведено у 

таблиці 1.2.1.2. 
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1.2.2. Практична підготовка студентів 

У 2016–2017 н. р. випусковими кафедрами та навчальним відділом Універ-

ситету проведена робота з актуалізації методичної документації щодо супро-

воду практичної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема наскрізних та 

робочих програм практик. На сьогодні немає суттєвого прогресу у забезпече-

ності практик навчально-методичними посібниками. Це пов’язано з тим, що 

реформування системи вищої освіти і, зокрема, майбутнє затвердження та 

впровадження нових стандартів вищої освіти спеціальностей, унеможливлює 

формалізацію змісту проведення практик, адже перелік компетентностей, яки-

ми повинен оволодіти здобувач вищої освіти, може ще змінюватися. Тому, після 

затвердження нових стандартів, методичне забезпечення практик буде оновлено. 

Важливим питанням у практичній підготовці майбутніх фахівців є забез-

печення її неперервності і послідовності, в набутті здобувачами вищої освіти 

необхідних компетентностей, отримання достатнього обсягу практичних знань 

і умінь відповідно до освітніх програм та профілів різних кваліфікаційних рів-

нів: бакалавр–магістр.  

Однією з ключових складових якісного процесу проведення практик є 

широка мережа баз практик. У 2017 р. Університетом було укладено 147 дого-

ворів, близько 80 про співробітництво з державними, фінансовими, науково-

дослідницькими установами, виробничими підприємствами та іншими органі-

заціями різних організаційно-правових форм власності (Діаграма 1.2.2.1).  

Діаграма 1.2.2.1 
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Успішність студентів за результатами захисту практик 

Загальна кількість студентів, які в 2016–2017 н. р. пройшли практичну 

підготовку, складає 1 728 осіб, із них: за СО «Магістр» – 324 особи, ОКР «Спе-

ціаліст» – 125 осіб, СО «Бакалавр – 1 279 осіб (Діаграма 1.2.2.2). 

Діаграма 1.2.2.2 

 

Успішність студентів за результатами проходження відповідних практик 

показує, що практично всі студенти мають високий рівень теоретичної підго-

товки та професійних вмінь і навичок щодо дослідження, вирішення проблем, 

пошуку найоптимальнішого варіанту самостійного рішення під час професій-

ної діяльності в реальних умовах функціонування підприємства. Зокрема, аб-

солютна успішність для всіх ступенів освіти та освітньо-кваліфікаційних рів-

нів становить 99 %, а якість знань для СО «Магістр» становить 92 %, ОКР 

«Спеціаліст» – 85 % та СО «Бакалавр» – 90 % (Діаграма 1.2.2.3). 

Діаграма 1.2.2.3 
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Якісна характеристика проведення практик 

Особи, залучені до проведення практик, зосереджені на якості цього про-

цесу. Адже практична підготовка фахівців визнається важливою складовою 

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

ня уніфікованих порівняльних критеріїв і методологій, у тому числі і до прак-

тичної підготовки студентів, відкриває можливості щодо прогнозованого за-

безпечення якості вищої освіти. 

Визначення якості будь-якого продукту спирається не тільки на норма-

тивні регулюючі документи, але і на врахування зворотного зв’язку від всіх 

учасників процесу. Стосовно практики можна виділити чотири категорії таких 

учасників: 

 відповідальні за практику в структурних підрозділах; 

 керівники практики від Університету; 

 керівники практики від підприємства; 

 здобувачі вищої освіти. 

Для отримання зворотного зв’язку було проведене опитування відповідаль-

них за практику в структурних підрозділах та анкетування керівників практики 

від Університету та підприємства і здобувачів вищої освіти. В анкетуванні 

взяли участь 221 студент та 44 керівники практики. 

Підсумовуючи результати проведеного анкетування, було виділено най-

важливіші фактори (навчально-методичні, матеріально-технічні, психологічні, 

організаційні), пов’язані з оптимізацією та покращенням організації проведен-

ня практик Університету. 

Розглядаючи питання організації та проведення практик загалом, слід від-

значити, що більшість проблем мають системний характер через відсутність у 

державі цільової стратегії практичної підготовки фахівців, яка у більшості про-

відних університетів Європи та України складається з трьох компонентів: про-

ходження практики, стажування та працевлаштування.  

У сучасних реаліях динамічного розвитку ринку праці перед вишами по-

стає нагальна вимога постійної зміни кількості і якості знань та професійних 

компетентностей їхніх випускників. Впровадження дуальної освіти є відповіддю 

на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти. У Вінниці 

активно розвивається ІТ-кластер, що об’єднує провідні міжнародні та україн-

ські компанії. У ДонНУ імені Василя Стуса є потужна кадрова база та розу-

міння необхідності спільної підготовки фахівців. Тому проект реалізації дуаль-

ної освіти та трирічного бакалаврату є найближчою перспективою. Такою зокре-

ма є експериментальна дуальна освіта зі спеціальності «Комп’ютерні науки».  
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Переваги та можливості дуальної освіти: 

 Комбіноване навчання. Теоретичне навчання відбувається в Універси-

теті згідно з навчальним планом спеціальності. Практична частина навчання 

проходитиме на базі ІТ-компанії, де студент виступатиме в якості інтерна. 

 Гарантія працевлаштування. Українські вузи щорічно випускають ве-

лику кількість ІТ-спеціалістів, тому входження випускника Університету в ІТ-

індустрію є досить складним. У процесі здобуття дуальної освіти студент отри-

мує актуальні практичні навички роботи в ІТ-компанії, що зможе підвищити 

його конкурентоспроможність на ринку праці одразу після завершення навчання.  

 Покращення фінансового становища. Студенти отримають пропозиції 

щодо працевлаштування від ІТ-компаній ще до завершення терміну навчання, 

тому матимуть можливість самостійно оплачувати своє навчання. 

Основні підготовчі етапи: 

 Скорочення терміну навчання від 3 років 10 місяців до 3 років. Швид-

кий розвиток та зміна інформаційних технологій приводять до того, що ІТ-

компанії пропонують вакансії для «вузьких» спеціалістів вже сьогодні, не ба-

жаючи чекати завершення навчання майбутнього спеціаліста. 

 Збільшення кількості кредитів ECTS з англійської мови. Знання англій-

ської мови на рівні В2 є базовою вимогою ІТ-компаній під час працевлаштування. 

 Сертифікація студентів. Підготовка студентів до ІТ-сертифікації від 

міжнародних вендорів, наприклад: Microsoft, Oracle, ISTQB від iSQI xb BCS, 

Cisco і т. д. Наявність міжнародних ІТ-сертифікатів виступає основною вимо-

гою великих ІТ-компаній під час працевлаштування молодих спеціалістів. 

 

1.2.3. Випуск 2016–2017 

Атестація здобувачів вищої освіти 

Метою підсумкової атестації є встановлення фактичної відповідності рів-

ня досягнутих здобувачем вищої освіти результатів навчання вимогам освіт-

нього стандарту та програмам підготовки за відповідним рівнем вищої освіти.  

Атестація здійснювалася на підставі оцінки рівня загально-професійної та 

спеціалізовано-професійної компетентності випускників, передбачених відпо-

відним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками фахівців за напрямом підготовки / спеціальністю. 

У 2016–2017 н. р., після закінчення відповідного циклу навчання, за ре-

зультатами підсумкової атестації екзаменаційні комісії атестували здобувачів 

вищої освіти і присвоїли відповідні ступені вищої освіти (бакалавра, магістра, 

спеціаліста) та відповідні кваліфікації 1 583 фахівцям, що перевищує показник 

попереднього навчального року на 467 студентів (42 %), що є нижчим за показ-

ники 2014–2015 н. р. (1 923 студенти). 
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У звітному році отримали:  

– диплом бакалавра – 828 випускників (із них 123 – з відзнакою); 

– диплом магістра – 543 випускників (із них 89 – з відзнакою); 

– диплом спеціаліста – 212 випускників (із них 11 – з відзнакою). 

У зв’язку зі збільшенням терміну навчання для студентів, які навчалися за 

освітнім рівнем «Магістр» з 1 року до 1 року 6 місяців та 2 років, Університет 

здійснював зимовий та літній випуски (таблиця 1.2.3.1). 

Таблиця 1.2.3.1 

Випуск фахівців у 2016–2017 н. р. 

СО / ОКР 

Лютий 2017 р. Червень 2017 р. 
Разом за 2016–2017  

н. р. 

Кількість 
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о
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Бакалавр 7 0 / 7 0 821 459 / 362 123 828 459 / 369 123 

Магістр 465 292 / 173 82 78 6 / 72 7 543 298 / 245 89 

Спеціаліст 4 0 / 4 0 208 132 / 76 11 212 132 / 80 11 

Разом 476 292 / 184 82 1107 597 / 510 141 1583 889 / 694 223 

 

Випуск фахівців за ступенем освіти «Бакалавр» збільшився, порівняно з 

минулим роком, на 32 особи, за ступенем освіти «Магістр» – на 472 особи, за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зменшився на 47 осіб. У порів-

нянні з 2014–2015 н. р. випуск фахівців за всіма ступенями освіти знизився, що 

наведено на Діаграмі 1.2.3.1. 

Діаграма 1.2.3.1 

Динаміка чисельності випускників ДонНУ імені Василя Стуса
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Чисельність студентів за всіма напрямами підготовки, які завершили від-

повідний цикл навчання і продовжують навчання в Донецькому національно-

му університеті імені Василя Стуса за наступним освітнім рівнем, складає 452 

особи, що становить 55 % від загальної кількості випускників СО «Бакалавр» у 

2017 р. (таблиця 1.2.3.2, діаграма 1.2.3.2). Тобто у порівнянні з попереднім на-

вчальним роком цей показник зменшився на 15,5 %. 

Таблиця 1.2.3.2  

Кількість студентів, які продовжили навчання 

в 2017–2018 н. р. 

Факультет 

Закінчили навчання 

за СО «Бакалавр»  

у 2017 р. 

Продовжили навчання  

за СО «Магістр»  

у 2017 р. 

Продовжили 

навчання за 

СО «Магістр»  

у 2016 р. 

Д. ф. н. З. ф. н. Усього Д. ф. н. З. ф. н. Усього % % 

Математики та ІТ 50 15 65 46 0 46 71 87 

Фізико-технічний  47 6 53 31 0 31 58 62 

Хімічний 17 1 18 15 0 15 83 81 

Біологічний 17 3 20 16 3 19 95 82 

Історичний  47 7 54 28 3 31 57 82 

Філологічний 57 59 116 27 13 40 34 56 

Іноземних мов 45 4 49 22 0 22 45 69 

Економічний  165 100 265 127 43 170 64 73 

Юридичний 109 79 188 46 32 78 41 69 

Разом 554 267 828 409 152 452 55 70,5 

 

Діаграма 1.2.3.2 

 

У 2016–2017 н. р. високі показники щодо продовження навчання за освіт-

нім рівнем «Магістр» (більше 55 %) мали 5 факультетів: математики та інфор-

маційних технологій, хімічний, біологічний, історичний та економічний. 
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Показником якості підготовки фахівців є результати підсумкової атеста-

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

Показники успішності випускників 2017 р. такі: абсолютна успішність 

становить 98,8 %, якість знань становить 83,3 %, тобто знизилася на 3,9 % у 

порівнянні з показниками попереднього періоду. Відсоток студентів, які отри-

мали дипломи з відзнакою у 2016–2017 н. р. становить 14,1 % від загальної  

кількості випускників (таблиця 1.2.3.3, діаграма 1.2.3.3). 

Таблиця 1.2.3.3 

Порівняння результатів випуску фахівців по факультетах 

у 2015–2016 та 2016–2017 н. р. 

Факультет 

2015–2016 н. р. 2016–2017 н. р. 

в
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 у тому числі одер-

жали дипломи з 
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ів
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о
г
о

 у тому числі  

одержали дипломи 

з відзнакою 

осіб % осіб % 

Математики та ІТ 54 3 5,7 94 6 6,4 

Фізико-технічний 53 6 11,3 82 10 12,2 

Хімічний  31 3 9,7 51 13 25,5 

Біологічний 43 5 11,6 44 3 6,8 

Філологічний 194 26 13,4 244 23 9,4 

Іноземних мов 65 15 23,1 94 12 12,8 

Історичний 106 26 24,5 113 24 21,3 

Економічний 368 60 16,3 538 75 13,9 

Юридичний 202 47 23,3 303 54 17,8 

Кафедра педагогіки  

і управління освітою 
– – – 20 3 15,0 

Разом 1116 191 17,1 1583 223 14,1 

 

Діаграма 1.2.3.3 
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У порівнянні з попереднім 2015–2016 н. р. відсоток отриманих дипломів з 

відзнакою знизився на 3 % (діаграма 1.2.3.4). 
 

Діаграма 1.2.3.4 

 
Вищу освіту за ступенем «Бакалавр» у 2016–2017 н. р. одержали 828 ви-

пускників. Показник успішності становить 99,7 % (не склали атестацію 2 сту-

денти історичного факультету, 1 – юридичного), якість знань – 77,4 %, дипло-

ми з відзнакою одержали 123 випускники (14,9 %). Проте виявили посередні 

(задовільні) знання при проходженні атестації 243 випускники, що становить 

22,6 %. 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» Університет закінчили 

212 випускників. Показник успішності становить 95,7 % (не склали атестацію 

2 студента на фізико-технічного факультету, по 1 студенту юридичного та фі-

лологічного факультетів, 3 студенти на економічного факультету), якість 

знань – 71,1 %, дипломи з відзнакою одержали 11 осіб (5,2 %). Оцінку «задо-

вільно» отримали 52 особи, що становить 24,6 %.  

Найкращі показники у випускників ступеня освіти «Магістр». Дипломи 

одержали 543 особи, успішність становить 98,4 %, якість знань – 98,0 %, 89 осіб 

одержали дипломи з відзнакою, що становить 16,4 %. 
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Показники успішності наведені у таблиці 1.2.3.4. 

Таблиця 1.2.3.4 

Порівняльні показники успішності випускників 

2015–2016 та 2016–2017 н. р. 

 

Показники 

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

2015–16 

н. р. 

2016–17 

н. р. 

2015–16 

н. р. 

2016–17 

н. р. 

2015–16 

н. р. 

2016–17 

н. р. 

Усього випускників 796 828 259 212 61 543 

Успішність, % 100 99,7 100 95,7 100 98,4 

Якість знань, % 79,4 77,4 82,2 71,1 100 98,0 

Дипломів з відзнакою, % 19,9 14,9 0,8 5,2 21,3 16,4 

 

Підсумовуючи аналіз успішності і якості знань випускників 2016–

2017 н. р. слід звернути увагу на те, що: 

– показники успішності на ОКР «Спеціаліст» і СО «Магістр» перевищу-

ють позначку 95 %; 

– показники якості знань на усіх рівнях освіти знизились: СО «Бакалавр» 

та СО «Магістр» – зниження на 2 %, при цьому суттєво знизилися на 

ОКР «Спеціаліст» – на 11 %, але, незважаючи на це, загалом витримані акре-

дитаційні вимоги до якості підготовки фахівців; 

– кількість дипломів із відзнакою знизилася: СО «Бакалавр» – на 5 %, на 

СО «Магістр» – на 4,9 %; а на ОКР «Спеціаліст» збільшилася на 4,4 %, що, бе-

зумовно, стало предметом обговорення на вчених радах факультетів для вияв-

лення резервів поліпшення показників успішності та якості знань підготовки 

фахівців у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

У цілому випускники Університету показали високий рівень володіння 

програмним матеріалом, уміння застосовувати теоретичні знання у приклад-

них аспектах, достатньо вільне володіння сучасними методами дослідження 

фахових питань. Екзаменаційними комісіями зазначено, що переважна біль-

шість досліджень є підсумком тривалої наполегливої праці студентів, що на-

дихалася позитивним впливом наукових шкіл випускових кафедр.  

Робота всіх екзаменаційних комісій у 2017 р. повністю відповідає чинним 

вимогам Міністерства освіти і науки України. 

 

1.2.4. Вступна кампанія-2017 

На організацію та проведення вступної кампанії у 2017 р., на відміну від 

попереднього року, найбільший вплив мали чинники зовнішнього характеру. 

З основних зовнішніх чинників, які суттєвим чином впливали на органі-

зацію вступної кампанії, необхідно відзначити такі: 
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 найбільшим викликом вступної кампанії 2017 р. залишалася вкрай не-

сприятлива демографічна ситуація. Чисельність випускників старшої школи 

досягла історичного мінімуму за останні сімдесят років і склала близько 

202,6 тисяч осіб; 

 уведення в експлуатацію нового програмного забезпечення Єдиної дер-

жавної електронної бази з питань освіти; 

 запровадження в Умовах прийому нових елементів, які впливали на кон-

курсний бал вступників (регіональний, галузевий та сільський коефіцієнти); 

 доведення обсягу державного замовлення до ВНЗ відбулось фактично 

після початку прийому документів. 

До внутрішніх чинників слід віднести організаційно-технічні питання, по-

в’язані із запровадженням, організацією та супроводом вступної кампанії з 

урахуванням усіх зовнішніх чинників, що мало негативний вплив на поперед-

ньо відпрацьовані організаційно-технічні процеси та нормативні терміни ви-

конання. Уведення в експлуатацію нового програмного забезпечення ЄДЕБО 

відбулося напередодні вступної кампанії та унеможливило використання ін-

формаційно-аналітичних програмних систем Університету, які були налашто-

вані на роботу зі старою версією ЄДЕБО, що призвело до необхідності розроб-

ки та тестування нових програмних модулів безпосередньо під час вступної 

кампанії. Відкритим залишається питання щодо подальшого вдосконалення 

елементів розроблених програмних інструментів та розробка повноцінної ін-

формаційно-аналітичної системи Університету. 

З метою належного проведення та організації вступної кампанії були за-

лучені практично усі підрозділи Університету. Враховуючи те, що Приймаль-

на комісія не є структурним підрозділом вишу і не має у своєму розпорядженні 

достатньої кількості комп’ютерної та оргтехніки, для забезпечення функціону-

вання довелося задіяти технічні ресурси усіх факультетів та багатьох підрозді-

лів, розташованих у головному корпусі Університету. 

Прийом заяв і документів відбувався відповідно до визначених Правила-

ми прийому строків і розпочався 10.07.2017 р. зі вступників на навчання для 

здобуття СО «Магістр» та СО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

Прийом заяв і документів у паперовій та електронній формі від вступни-

ків на навчання для здобуття СО «Бакалавр» на базі повної загальної середньої 

освіти відбувався з 12.07.2017 р. по 27.07.2017 р. 

З метою логістизації потоків абітурієнтів було запроваджено прийом до-

кументів від різних категорій абітурієнтів у різних приміщеннях, що позитив-

но вплинуло на ефективність роботи відповідних комісій. 
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У 2017 р. було продовжено використання практики «єдиного вікна» у 

процесі прийому документів на навчання на базі повної загальної середньої 

освіти, але у зв’язку з розширенням у 2017 р. електронного вступу і на заочну 

форму навчання, виникає необхідність у перегляді структури відбіркової комі-

сії з метою корегування співвідношення технічних операторів та осіб, відпові-

дальних за обробку електронних заяв. 

У забезпеченні роботи Приймальної комісії та організаційних заходах із 

прийому заяв і документів упродовж всієї вступної кампанії брали участь сту-

денти фізико-технічного, хімічного, історичного, юридичного, економічного 

факультетів та факультету іноземних мов. Студенти активно працювали на на-

прямах розгалуження та формування черг, інформування абітурієнтів та їхніх 

батьків про покроковість дій із подання документів, первинного вирішення 

конфліктних ситуацій. Як показала практика, наявність саме студентських груп 

ефективна як для проведення оперативної профорієнтаційної роботи, так і для 

популяризації іміджу Донецького національного університету імені Василя 

Стуса серед абітурієнтів та їхніх батьків. 

Результативною виявилась і робота з проведення профорієнтаційних за-

ходів на місці формування черг та подання документів вступниками на на-

вчання через систему консультаційних пунктів факультетів. 

Наведені у таблицях чисельні показники вступної кампанії 2017 р. не є 

остаточними та можуть несуттєво змінюватися, враховуючи продовження 

прийому заяв та документів від іноземних громадян, але кількість змін не буде 

мати суттєвого впливу на наведений якісний аналіз зарахування. 

Як видно з таблиці 1.2.4.1, загальна конкурсна ситуація має тенденцію до 

зменшення загальної кількості поданих заяв (на 20,1 %), що зумовлюється 

зменшенням максимально можливої кількості заяв на базі повної загальної се-

редньої освіти з 15 до 9, а також тим, що у 2017 р. заяви за денною та заочною 

формою навчання однієї спеціальності вважались різними заявами. При цьому 

слід зауважити, що у таблиці наведена кількість саме заяв, а не абітурієнтів – з 

огляду на те, що один абітурієнт мав право подавати декілька заяв, то реальна 

кількість абітурієнтів є дещо меншою. 

Таблиця 1.2.4.1 

Загальна кількість заяв, поданих на вступ на перший курс у 2015–2017 рр. 

СО / ОКР 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

СО «Бакалавр» 5 960 9 480 6 152 280 327 407 

СО «Магістр» 608 874 894 501 771 729 

ОКР «Спеціаліст» 383 447  318 327  

СО «Бакалавр (на базі МС)» 218 227 660 216 223 416 

Загальна кількість 6 951 10 801 7 706 1 099 1 425 1 552 
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Таблиця 1.2.4.2 

Загальна кількість абітурієнтів, які подавали заяви на вступ  

на початковий цикл навчання у 2015–2017 рр. 

СО / ОКР 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

СО «Бакалавр» 2 589 4 407 3 433 148 185 247 

СО «Магістр» 250 307 572 313 374 371 

ОКР «Спеціаліст» 232 197  220 175  

Загальна кількість 3 071 4 911 4 005 681 734 618 

 

У 2015 р. вступники подавали по 2,26 заяви на денну форму навчання та 

2,2 на заочну форму навчання, у той час як у 2016 р. це співвідношення зміни-

лося у бік зменшення – 1,61 на денну форму навчання та 1,94 на заочну форму 

навчання, а у 2017 р. – 1,79 на денну, 1,64 на заочну форму навчання, що відо-

бражено у таблиці 1.2.4.3. 

Таблиця 1.2.4.3  

Середня кількість заяв, поданих одним абітурієнтом  

на початковий цикл навчання у 2015–2017 рр. 

СО / ОКР 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

СО «Бакалавр» 2,30 2,15 1,79 1,89 1,77 1,32 

СО «Магістр» 2,43 2,85 1,56 1,60 2,06 2,07 

ОКР «Спеціаліст» 1,65 2,27  1,45 1,87  

 

Загальні дані за результатами зарахувань до Університету у 2015–2017 рр. 

наведені у таблиці 1.2.4.4. Розподіл зарахованих на денну форму навчання за 

типом фінансування наведено у таблиці 1.2.4.5. 

Таблиця 1.2.4.4 

Результати зарахування у 2015–2017 рр. 

СО/ОКР 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

СО «Бакалавр» 825 865 887 68 108 115 

СО «Магістр» 341 445 416 255 318 229 

ОКР «Спеціаліст» 139 133 – 146 83 – 

СО «Бакалавр (на базі МС)» 120 225 127 166 165 120 

СО «Бакалавр» (друга вища, 

паралельне навчання) 
3 0 0 47 46 49 

Загальна кількість: 1 428 1 668 1 430 682 720 513 
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Таблиця 1.2.4.5 

Результати зарахування на 1 курс денної форми навчання  

за типом фінансування у 2015–2017 рр. 

СО / ОКР 

Денна форма навчання 

За державним  

замовленням 

За кошти фізичних  

та юридичних осіб 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

СО «Бакалавр» 555 275 417 270 590 470 

СО «Магістр» 285 401 313 56 44 103 

ОКР «Спеціаліст» 127 121  12 12  

СО «Бакалавр (на базі МС)» 55 167 79 65 58 48 

СО «Бакалавр» (друга вища) 0 0  3 0 0 

Загальна кількість: 1 022 964 809 406 704 621 

Різниця з попереднім роком 58 155 +298 83 

 

У 2017 р. не відбувався прийом на ОКР «Спеціаліст», що зменшило кіль-

кість зарахованих на СО «Магістр» за державним замовленням на 36,1 %. 

Усього за всіма рівнями та формами навчання у 2017 р. до Донецького 

національного університету імені Василя Стуса зараховано 1 943 студенти (без 

урахування іноземних студентів, набір яких триває до листопада). Розподіл 

зарахованих студентів за формами навчання та джерелом фінансування наве-

дений на рисунку 1.2.4.1. 

 

Рис. 1.2.4.1 – Розподіл зарахованих за формами навчання та джерелом фінансування 
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За ступенем освіти «Бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти) 

зараховано 1 002 особи – 887 за денною формою навчання та 115 за заочною. 

Слід звернути увагу, що відповідно до Умов прийому до вищих навчаль-

них закладів у 2017 р. Університету, як переміщеному вищому навчальному 

закладу, було встановлено фіксований обсяг державного замовлення. Під не-

виконанням державного замовлення слід розуміти різницю між наданими ре-

комендаціями до зарахування і зарахованими студентами. 

Аналізуючи виконання державного замовлення, слід зазначити, що на від-

міну від попереднього року, за кожним ступенем освіти за деякими спеціаль-

ностями наявне перевищення доведеного Університету обсягу державного замов-

лення, що зумовлюється переведенням на вакантні бюджетні місця студентів 

пільгових категорій та наданням додаткових бюджетних місць для таких кате-

горій студентів за рішенням Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 

України. 

Розподіл зарахованих за формами навчання та джерелом фінансування у 

розрізі факультетів наведено на рисунках 1.2.4.2 та 1.2.4.3. 

 

 

Рис. 1.2.4.2 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» за денною формою навчання  

за джерелом фінансування у розрізі факультетів 
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На рисунку 1.2.4.2 під державним замовленням слід розуміти рекоменда-

цію до зарахування на місця державного замовлення, надані у результаті про-

ведення широкого конкурсу та автоматизованого розподілу абітурієнтів. Ана-

лізуючи наведені показники, слід зробити такі висновки: 

1. Повне виконання державного замовлення (тобто надання оригіналів до-

кументів абітурієнтами, які були рекомендовані на навчання за державним  

замовленням) відбулося на 5 факультетах: економічному, юридичному, істо-

ричному, біологічному та факультеті іноземних мов. Найменший відсоток ви-

конання державного замовлення – на фізико-технічному факультеті – 70 %. 

Загальне невиконання державного замовлення по Університету – 17 місць. 

2. Максимальну кількість студентів зараховано на економічний факуль-

тет, мінімальну – на хімічний. 

 

 

Рис. 1.2.4.3 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» за заочною формою навчання  

за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

Аналізуючи наведені показники зарахування на заочну форму навчання, 

слід зробити такі висновки: 

1. Повне виконання державного замовлення відбулося на трьох факульте-

тах – юридичному, філологічному та економічному. Найменший відсоток ви-

конання державного замовлення – на історичному факультеті – 87,5. Загальне 

перевиконання державного замовлення – 31 місце. 
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2. Максимальну кількість студентів зараховано на економічний факуль-

тет, мінімальну – на факультет математики та інформаційних технологій. На 

трьох факультетах – хімічному, фізико-технічному та факультеті іноземних 

мов – відсутній набір на заочною формою навчання. 

За ступенем освіти «Магістр» зараховано 645 студентів – 416 на денну 

форму навчання та 229 на заочну. Розподіл зарахованих за формами навчання 

та джерелом фінансування у розрізі факультетів наведено на рисунках 1.2.4.4 

та 1.2.4.5.  

 

Рис. 1.2.4.4 – Розподіл зарахованих за СО «Магістр» за денною формою навчання  

за джерелом фінансування у розрізі факультетів 
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1. Повне виконання державного замовлення відбулося на семи факульте-

тах, крім фізико-технічного та хімічного факультетів. Найменший відсоток ви-

конання державного замовлення – на хімічному факультеті – 83 %. Загальне 

перевиконання державного замовлення – 5 місць. 

2. Кількість осіб, зарахованих за кошти фізичних або юридичних осіб,  

перевищує відповідну кількість зарахованих за державним замовленням лише 

на двох факультетах – юридичному та факультеті іноземних мов. 

3. Максимальну кількість студентів зараховано на економічний факуль-

тет, мінімальну – на хімічний. 
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Рис. 1.2.4.5 – Розподіл зарахованих за СО «Магістр» за заочною формою навчання  

за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

Аналізуючи наведені показники, слід зробити такі висновки: 

1. Повне виконання державного замовлення відбулося на усіх факульте-

тах. Загальне перевиконання державного замовлення – 4 місця. 

2. Окремо слід зазначити кількість зарахованих на навчання за кошти фі-

зичних або юридичних осіб на кафедру педагогіки та управління освітою – 25 

осіб, що є четвертим показником по Університету. 

3. Максимальну кількість студентів зараховано на економічний факуль-

тет, мінімальну – на історичний. Актуальним залишається питання доцільності 

зарахування на заочну форму навчання невеликої кількості студентів, що у по-

дальшому зумовлює створення малокомплектних груп. 

За ступенем освіти «Бакалавр» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст») на перший курс зі скороченим терміном навчання 

зараховано 194 студенти – 111 за денною формою навчання та 83 за заочною. 

Розподіл зарахованих за формами навчання та джерелом фінансування у розрі-

зі факультетів наведено на рисунках 1.2.4.6 та 1.2.4.7. 
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Рис. 1.2.4.6 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» (на базі МС)» за денною формою  

зі скороченим терміном навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

Аналізуючи наведені показники, слід зробити такі висновки: 

1. Повне виконання державного замовлення відбулося на трьох факульте-

тах – економічному, юридичному та біологічному. Найменший відсоток вико-

нання державного замовлення – на фізико-технічному факультеті – 49 %. За-

гальне невиконання державного замовлення – 29 місць. 

2. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, зара-

ховані на усіх факультетах, які здійснювали набір цієї категорії абітурієнтів. 

3. Максимальну кількість студентів зараховано на юридичний факультет, 

мінімальну – на біологічний. 
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Рис. 1.2.4.7 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» (на базі МС) за денною формою  

зі скороченим терміном навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

Аналізуючи наведені показники, слід зробити такі висновки: 

1. Державне замовлення виконане майже у повному обсязі. 

2. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, зара-

ховані на усі факультети, які здійснювали набір. 

3. Максимальну кількість студентів зараховано на економічний та юриди-

чний факультети, мінімальну – на хімічний. 

За ступенем освіти «Бакалавр» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст») на другий (третій) курс із нормативним терміном на-

вчання зараховано 53 студенти – 16 за денною формою навчання та 37 за заоч-

ною. Розподіл зарахованих за формами навчання та джерелом фінансування у 

розрізі факультетів наведено на рисунках 1.2.4.8 та 1.2.4.9. 
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Рис. 1.2.4.8 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» (на базі МС)» за денною формою  

з нормативним терміном навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

На рисунку 1.2.4.8 під державним замовленням слід розуміти вакантні міс-

ця державного замовлення відповідних років набору. Аналізуючи наведені по-

казники, можна зробити такі висновки: 

1. Вакантні місця повністю заповнені на усіх факультетах, які здійснюва-

ли набір цієї категорії вступників. 

2. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, зара-

ховані на усі факультети. 

3. Максимальну кількість студентів зараховано на економічний факуль-

тет, мінімальну– на хімічний. 
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Рис. 1.2.4.9 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» (на базі МС) за денною формою  

з нормативним терміном навчання за джерелом фінансування у розрізі факультетів 

 

На рисунку 1.2.4.9 під державним замовленням слід розуміти вакантні міс-

ця державного замовлення відповідних років набору. Аналізуючи наведені по-

казники, можна зробити такі висновки: 

1. Вакантні місця повністю заповнено на економічному факультеті. 

2. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, зара-

ховані на усі факультети, які здійснювали набір. 

За ступенем освіти «Бакалавр» для отримання другої вищої освіти зарахо-

вано 49 студентів – 41 на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня та 8 

на паралельне навчання. Розподіл зарахованих у розрізі факультетів наведено 

на рисунку 1.2.4.10. 
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Рис. 1.2.4.10 – Розподіл зарахованих за СО «Бакалавр» для отримання другої вищої освіти 

за заочною формою навчання у розрізі факультетів 
 

У 2017 до Університету зараховано 1 052 студенти на навчання за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб: 621 – за денною формою навчання, 431 – 

за заочною. 

Планові загальноуніверситетські надходження за перший рік навчання за 

денною та заочною формами навчання наведено на рисунку 1.2.4.11. 
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Отже, загальна сума надходжень за навчання студентів контрактної форми 

навчання, зарахованих у 2017 р., яку може отримати Університет за перший 

рік навчання, – 13 702 150 гривень. Співвідношення планових надходжень між 

денною та заочною формами навчання складає 55 % на 45 %. У порівнянні з 

минулим роком на фоні зменшення загального контингенту студентів, які на-

вчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на 171 особу, відбулося збіль-

шення планових надходжень за перший рік навчання на 942 928 грн, що зумов-

люється підвищенням вартості навчання. 

Планові загальноуніверситетські надходження за усі роки навчання за 

денною та заочною формами навчання наведено на рисунку 1.2.4.12. 

 
Рис. 1.2.4.12 – Планові надходження за усі роки навчання 

 

Отже, загальна сума надходжень за навчання студентів-контрактників, за-

рахованих у 2017 р., яку може отримати Університет за усі роки навчання, – 

40 541 290 гривень. Слід зазначити, що фактичне досягнення цих планових 

показників можливе лише за умови збереження зарахованого контингенту сту-

дентів впродовж усього терміну навчання. 
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809 на бюджет денної форми навчання, 82 – на бюджет заочної форми навчан-

ня, 621 – на контракт денної форми навчання, 431 – на контракт заочної форми 

навчання. За ступенем освіти «Бакалавр» (на базі повної загальної середньої 

освіти) зараховано 1 002 студенти – 887 за денною формою навчання та 115 за 

заочною. За ступенем освіти «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») 

зараховано 247 студентів – 127 за денною формою навчання та 120 за заочною. 

За ступенем освіти «Магістр» зараховано 645 студентів – 416 за денною фор-

мою навчання та 229 за заочною. Для отримання другої вищої освіти було за-

раховано 49 осіб.  

 

 

1.3. Підготовка кадрів в аспірантурі та докторантурі 

В Університеті проводиться цілеспрямована робота з підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів. 

Специфікою аспірантури на сьогоднішній день є її одночасне функціону-

вання в двох режимах. Для аспірантів 3–4 років навчання аспірантуру відкрито 

за 65 спеціальностями. У 2016 р., після запровадження нового переліку галузей 

знань і спеціальностей та процедури ліцензування аспірантури, було ліцензо-

вано 13 спеціальностей. 

У 2017 р. до аспірантури було прийнято 43 аспіранти (2012 р. – 104, 

2013 р. – 95, 2014 р. – 65, 2015 р.– 75, 2016 р. – 46), у тому числі: 

– з відривом від виробництва – 16 аспірантів (2012 р. – 76, 2013 р. – 74, 

2014 р. – 44, 2015 р. – 43, 2016 р. – 23), із них за держзамовленням – 15 аспіран-

тів (2015 р.– 36, 2016 р. – 22), на контрактній основі – 1 аспірант (2015 р. – 7, 

2016 р. – 1); 

– без відриву від виробництва – 27 аспірантів (2015 р. – 32, 2016 р. – 23), 

із них за держзамовленням – 0 аспірантів (2015–2016 рр. – 0), на контрактній 

основі – 27 аспірантів (2015 р. – 32, 2016 р. – 23). 

Відсутність аспірантів без відриву від виробництва за державним замов-

ленням серед зарахованих у 2016 р. пояснюється змінами в нормативних доку-

ментах. Згідно з п. 31 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових уста-

новах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р., 

№ 261, підготовка за державним замовленням здійснюється виключно в аспі-

рантурі за очною формою навчання. 

Фактичний випуск у 2016 р. становив 33 аспіранти (2015 р. – 46), у тому 

числі 31 – за державним замовленням, 2 – на контрактній основі. 
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За формою навчання випускники розподіляються таким чином:  

– з відривом від виробництва – 24 аспіранти (2015 р. – 35), із них із захи-

стом кандидатської дисертації – 1 аспірант (2015 р. – 2); 

– без відриву від виробництва – 9 аспірантів (2015 р. – 11), із них із захи-

стом кандидатської дисертації – 6 аспірантів (2015 р. – 1).  

Із захистом дисертації та наданням до спеціалізованої ради до захисту з 

аспірантури в 2016 р. випущено 7 аспірантів (2015 р. – 6). Серед них 4 – випуск-

ники аспірантури 2016 р. та 3 – аспіранти, які мали закінчити аспірантуру в 

2017 та 2018 рр., але захистилися достроково. 

Звертає на себе увагу той факт, що серед 7 аспірантів, які захистилися 

цього року, 3 – навчалися на контрактній основі.  

Ефективність аспірантури 

Якщо брати до уваги лише випускників аспірантури 2016 р. та аспірантів, 

які захистилися достроково, то ефективність аспірантури становить 21,2 %. 

Цей показник є вищим за 2014 р. та 2015 р. (2014 р. – 10,8 %, 2015 р. – 15,2 %). 

Відносно невисокий відсоток ефективності аспірантури пояснюється низ-

кою причин: 

1) зменшенням кількості спеціалізованих вчених рад в Університеті у 

зв’язку з вимушеним переїздом та кадровими змінами професорсько-виклада-

цького корпусу; 

2) перереєстрацією спеціалізованих вчених рад; 

3) втратою традиційних лабораторій, експериментальних майданчиків 

(перш за все для аспірантів природничих спеціальностей). 

Усі перелічені причини призвели до того, що чимало аспірантів подають 

кандидатські роботи із запізненням, тобто мають місце відтерміновані захисти. 

Так, загалом за 2016 р. аспірантами, випускниками аспірантури поперед-

ніх років, здобувачами та співробітниками захищено та затверджено 34 канди-

датські дисертації. З них 21 дисертація була захищена особами, які навчалися в 

аспірантурі Університету або були здобувачами. У тому числі: 3 – дострокові 

захисти аспірантів, які мали закінчити аспірантуру в 2017 та 2018 рр.; 4 – ви-

пускники аспірантури 2016 р., із них 2 – достроково; 6 – випускників 2015 р.;  

5 – випускників 2014 р.; 3 – випускники попередніх років. 

З урахуванням таких захистів ефективність аспірантури суттєво збільшу-

ється і складає майже 61,8 %. 

За 2017 р. аспірантами, випускниками аспірантури попередніх років та 

здобувачами захищено ще 7 кандидатських дисертацій, серед яких 1 дисерта-

ція – достроково. 
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Контингент 

На кінець жовтня 2017 р. кількість аспірантів становить 189 осіб (2015 р. – 

210, 2016 р. – 244 ), у тому числі: 

– з відривом від виробництва – 113 осіб (2015 р. – 127, 2016 р. – 146), із 

них за державним замовленням – 106 осіб (2015 р. – 119, 2016 р. – 137), на конт-

рактній основі – 7 осіб (2015 р. – 8, 2016 р. – 9); 

– без відриву від виробництва – 76 осіб (2015 р. – 77, 2016 р. – 78), із них 

за державним замовленням – 14 осіб (2015 р. – 38, 2016 р. – 27), на контрактній 

основі – 62 особи (2015 р. – 39, 2016 р. – 51).  

В Університеті продовжують навчання 8 здобувачів наукового ступеня, 

які є його співробітниками. 

Працевлаштування 

Із 31 випускника аспірантури 2016 р., які навчалися за державним замов-

ленням, 5 аспірантів вже працюють в Університеті (2015 р. – із 43 – 5), що ста-

новить 16 %. У порівнянні з попереднім роком цей показник дещо покращився: 

у 2015 р. він дорівнював 11,6 %. Працевлаштування випускників аспірантури в 

Університет ускладнюється кількома факторами: 

 постійним скороченням навантаження по кафедрах, яке унеможливлює 

прийняття до штату нових викладачів; 

 згортанням фінансування держбюджетних НДР, що призводить до ско-

рочення кількості наукових співробітників; 

 укомплектованістю кафедр професорсько-викладацькими кадрами, вна-

слідок чого випускникам аспірантури не можуть запропонувати працевлашту-

вання на повну ставку. 

Слід мати на увазі, що чимало аспірантів уже під час навчання працюють 

в Університеті. Так, у 2016 р. зі 107 аспірантів денної форми навчання 43 осо-

би (тобто 40 %) були співробітниками Університету. Значна частина з них – 28 

осіб, що складає 65 % від працевлаштованих в Університеті та 26 % від загаль-

ної кількості аспірантів денної форми навчання, – вже є викладачами Універ-

ситету. З них 14 – асистенти, 4 – викладачі, 10 – старші викладачі. 

Із 78 аспірантів заочної форми навчання в Університеті працює 12 осіб, 

третина з яких на викладацьких посадах. 

Рівень відрахувань з аспірантури 

За 2016 р. відраховано 34 аспіранти (17 – без відриву від виробництва,  

17 осіб – з відривом від виробництва), з них 5 – у зв’язку з достроковим захи-

стом; 19 – за власним бажанням, 8 – за невиконання індивідуального плану, 2 – 

за порушення умов договору. Серед відрахованих аспірантів 17 осіб навчалися 

за рахунок коштів державного бюджету, 11 – на контрактній основі. Із загаль-

ної кількості відрахованих 11 осіб (32 %) були аспірантами першого року на-
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вчання; 10 (29 %) – аспірантами другого року навчання, 9 (27 %) – аспірантами 

третього року навчання, 4 (12 %) – аспірантами четвертого року навчання. 

Поточного року (з 01.01.2017 р. дотепер) з аспірантури було відраховано 

18 осіб (12 – без відриву від виробництва, 6 – з відривом від виробництва).  

З них 6 осіб відраховані за порушення умов контракту; 6 – за невиконання ін-

дивідуального плану; 5 – за власним бажанням; 1 – у зв’язку з достроковим 

захистом. Серед відрахованих аспірантів 9 осіб навчалися за державним замо-

вленням, 9 – на контрактній основі. З числа відрахованих 8 осіб були аспіран-

тами другого року навчання, по 4 особи були аспірантами третього та четвер-

того року, 2 – навчалися перший рік. 

Аспіранти з інших країн 

У 2016 р. в аспірантурі Університету не навчалися аспіранти з інших кра-

їн. У 2015 р. до аспірантури було зараховано, а у 2016 р. відраховано здобува-

ча-іноземця з Конго, за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. 

Конкурсні стипендії 

У 2016 р. четверо аспірантів Університету отримували конкурсні стипен-

дії. З них 3 було призначено на термін з 01.12.2015 р. по 30.11.2016 р.: стипен-

дію Президента України отримувала А. Ф. Руденко (історичний факультет, 

спеціальність 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси»); стипендію Кабіне-

ту Міністрів України – А. С. Кухлєв (історичний факультет, спеціальність 

07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплі-

ни»); стипендію ім. М. С. Грушевського – Д. Ю. Шульженко (економічний фа-

культет, спеціальність 08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні еконо-

мічні відносини»). З 01.11.2016 р. стипендію Президента України було призна-

чено аспірантці О. Ю. Марійчак (хімічний факультет, спеціальність 02.00.01 – 

«Неорганічна хімія»). 

Академічна мобільність 

На жаль, аспіранти майже не використовують можливості академічної мо-

більності. Цього року лише аспірантка третього року навчання О. Ю. Марійчак 

(хімічний факультет) проходила стажування в Талліннському технічному уні-

верситеті (Естонська Республіка) з 11.01.2017 р. по 09.06.2017 р. Стажування 

здійснювалося за грантовою програмою European Regional Development Fund’s 

Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa Plus, що фінансується 

Archimedes Foundation. 

Недостатню активність аспірантів у цьому напрямі частково можна поясни-

ти прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипен-

діального забезпечення» від 28.12.2016 р., № 1050. Вона передбачає припинення 

виплати стипендії аспірантам, які реалізують право на академічну мобільність, 

на строк їх навчання в іншому навчальному закладі, якщо фіксована фінансова 

підтримка у цьому закладі перевищує розмір призначеної їм стипендії. 
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Випуск 

Запланований випуск із аспірантури у 2017 р. становить 33 особи (2015 р. – 

46, 2016 р. – 33), із захистом дисертації та наданням до спеціалізованої ради до 

захисту – 2 аспіранти (2015 р. – 4, 2016 р. – 5), у тому числі: 

– з відривом від виробництва – 29 аспірантів (2015 р. – 37, 2016 р. – 25), із 

них із захистом кандидатської дисертації – 3 аспіранти (2015 р. – 2, 2016 р. – 3); 

– без відриву від виробництва – 4 аспіранти (2015 р. – 9), із них із захи-

стом кандидатської дисертації – 2 аспірантів (2015 р. – 0, 2016 р. – 8). 

Одним із завдань на найближчий час є продовження роботи з відкриття 

аспірантури на біологічному факультеті, а також на кафедрі педагогіки. 

Досить високим є рівень відрахування з аспірантури, особливо з першого 

року навчання, що свідчить про недостатній рівень підготовки здобувачів нау-

кового ступеня. 

Наявна практика відрахування аспірантів останнього року навчання за  

кілька місяців до закінчення терміну навчання. Вважаємо такий підхід, коли 

аспіранта, який не виконує індивідуальний план, з року в рік атестують умов-

но, є неправильним. Необхідно підвищити вимоги до атестації аспірантів, а 

саме: поновити практику обов’язкової прилюдної їх атестації на засіданнях рад 

факультетів, а докторантів – на засіданні Вченої ради університету. 

З метою уніфікації вимог до атестації аспірантів розроблено Положення 

про атестацію здобувачів наукових ступенів. 

Докторантура в Університеті, як і аспірантура, наразі функціонує в двох 

режимах, що обумовлено зміною переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка, а також терміном підготовки докторантів. 

Особи, які вступили в докторантуру до 2016 р., навчаються згідно з Переліком 

2011 р. за 25 спеціальностями та протягом трьох років; за Переліком 2015 р. 

кількість спеціальностей скорочується до 13, а термін навчання – до двох років. 

Крім того, за новими правилами бюджетні місця у докторантуру МОН України 

надає лише на спеціальності, з яких у закладі існують спеціалізовані вчені ра-

ди, що значно обмежує можливості нашого Університету. 

На кінець жовтня 2017 р. загальна кількість докторантів становить 11 осіб, 

серед яких 10 навчаються за бюджетним замовленням та 1 – на контрактній 

основі (2015 р. – 15, 2016 р. – 10). 

У 2017 р. до докторантури прийнято 4 особи (2015 р. – 8, 2016 р. – 2). 

Фактичний випуск у 2016 р. становив 5 докторантів (2015 р. – 3), із захис-

том дисертації та наданням до спеціалізованих рад до захисту – 2 докторських 

дисертації. Ефективність докторантури у 2016 р. становить 40 % (у 2015 р. – 

33 %). 
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За перше півріччя 2017 р. докторантами та випускниками докторантури 

було захищено 2 докторські дисертації, з них 1 – достроково. 

Працевлаштування. Із випуску 2016 р. в Університеті вже працює 3 док-

торанти. 

Запланований випуск. У 2017–2018 н. р. з докторантури планується випус-

тити 1 докторанта. Крім того, 1 докторант був випущений у зв’язку з достро-

ковим захистом. 

Університет майже повністю забезпечує потреби в підготовці наукових 

кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру з подальшим за-

хистом кандидатських та докторських дисертацій у своїх спеціалізованих вче-

них радах або в спецрадах інших вищих навчальних закладів і наукових уста-

нов України. 

Необхідно звернути увагу на підготовку докторів наук за природничими 

спеціальностями, особливо з огляду на відсутність штатних докторів біологіч-

них наук на біологічному та докторів технічних наук на фізико-технічному 

факультетах. 

 

 

1.4. Механізми забезпечення якості вищої освіти 

Система забезпечення якості вищої освіти 

Університет працює згідно зі Стратегією розвитку Донецького національ-

ного університету імені Василя Стуса на 2017–2025 рр., вимог Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, (ст. 16 розділу 5), Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцен-

зійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та інших актів, 

якими передбачається впровадження Стандартів вищої освіти щодо забезпе-

чення якості вищої освіти. 

Система забезпечення якості вищої освіти Університету включає: 

1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти  

В Університеті розроблено «Положення про систему внутрішнього забез-

печення якості вищої освіти» та «Система заходів внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти». 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

визначає: 

 Організацію внутрішнього забезпечення якості. 

 Політику Університету і процедури забезпечення якості. 

 Моніторинг і перегляд освітніх програм. 

 Оцінювання здобувачів вищої освіти. 
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 Забезпечення якості кадрового складу. 

 Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації навчально-

го процесу. 

 Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяльністю. 

 Забезпечення публічності інформації. 

 Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в 

наукових працях працівників Університету та здобувачів вищої освіти. 

Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти розроб-

лена відповідно до з п. 2 статті 16 Закону України «Про вищу освіту», що роз-

криває перелік заходів, періодичність їх проведення, нормативні показники 

діяльності, відповідальних осіб. 

2. Здійснення моніторингу та перегляду освітніх програм 

Передумовою цього напряму роботи було проведення у січні–лютому 

2017 р. внутрішнього аудиту, що дозволило з’ясувати реальну об’єктивну кар-

тину освітньої діяльності Донецького національного університету імені Василя 

Стуса щодо кадрового складу проектних груп, випускових кафедр і якості за-

безпечення провадження освітньої діяльності та розробити превентивні заходи 

на шляху оптимізації кадрової політики, сприяння науковій активності ПВС, а 

також проходження ліцензування у майбутньому. 

У 2016–2017 н. р. проведена потужна робота, зокрема: 

 Створені проектні групи, визначені гаранти освітніх програм, які за-

тверджені наказом ректора. 

 Розроблено профілі освітніх програм та освітні програми для СО «Ба-

калавр» та СО «Магістр». 

 У відповідності до освітніх програм розроблено навчальні плани на 

2017–2018 рр. 

3. Оцінювання здобувачів вищої освіти 

Одним із найважливіших елементів стандартів вищої освіти є оцінювання 

знань студентів, яке передбачає послідовне використання оприлюднених кри-

теріїв, правил і процедур. Система оцінювання включає вхідний, поточний, 

семестровий, ректорський контроль знань, комплексні контрольні роботи та 

атестацію здобувачів вищої освіти. 

Показники оцінювання здобувачів вищої освіти (студентів) визначені згід-

но з Порядком призначення стипендій. Аспіранти (докторанти) проходять що-

семестрово атестацію. 

У цьому напрямі розпочато системну роботу з організації проведення рек-

торського контролю знань, комплексних контрольних робіт. 
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4. Забезпечення якості кадрового складу та система внутрішнього 

рейтингування 

В Університеті проводяться такі заходи: 

1. Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних 

працівників визначається «Положенням про порядок заміщення посад науково-

педагогічних працівників у Донецькому національному університеті імені Ва-

силя Стуса». 

2. Оцінювання науково-педагогічних працівників щодо їхньої професійної 

діяльності здійснюється шляхом визначення рейтингу. Складовою моніторин-

гу якості освітньої діяльності також є визначення рейтингів кафедр. У 2017 р. 

у ДонНУ імені Василя Стуса розроблено та впроваджено систему внутрішнього 

рейтингування. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII 

від 01.07.2014 р. щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних кад-

рів ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів на офіційних ресурсах є важ-

ливою складовою системи забезпечення якості. Внутрішня система рейтингу-

вання передбачена Стратегією розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017–2025 

у контексті реалізації першого пріоритету – прагматизації освітньої діяльності.  

Процес розробки і впровадження системи рейтингового оцінювання ви-

кладача, кафедри і факультету – результат тривалої роботи.  Він включав у се-

бе вивчення позитивного досвіду провідних українських та зарубіжних вишів; 

аналіз індикаторів національних та міжнародних рейтингів («ТОП-200 Украї-

на», «Scopus», «Вебометрикс», QS World University Rankings); розробку пере-

ліку індикаторів для оцінювання персональної діяльності викладачів та їх ваго-

вих коефіцієнтів; тестування системи внутрішнього рейтингування; розробку 

програмного забезпечення; навчальні тренінги з основ користування інструмен-

тами веб-сервісу для збору та обробки персональних анкет викладачів ДонНУ 

імені Василя Стуса і рейтингування кафедр та факультетів.  

Підсумком стало введення в дію «Положення про рейтингування показ-

ників діяльності викладача, кафедри, факультету у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса» (наказ ректора № 108/05 від 06.04.2017 р.). 

Згідно з ним перелік показників для розрахунку рейтингу є гнучким і може ко-

регуватись відповідно до зміни методики міжнародних та національних рейтин-

гів, науково-технічного прогресу, виникнення нових видів освітньої, наукової, 

організаційної діяльності та змін у законодавстві України. Сама ж система рей-

тингування повністю автоматизована і позбавлена людського фактора чи сто-

роннього втручання.  

Система внутрішнього рейтингування викладачів максимально збалансо-

вана і визначається як сума відповідних балів за чотирма кластерами роботи: 

 навчально-методична робота (30 балів); 
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 наукова та інноваційна робота (40 балів); 

 організаційна та виховна робота (10 балів); 

 показники досягнутої кваліфікації та інші заохочувальні бали (20 балів). 

Персональний рейтинг викладачів кафедри впливає на рейтинг кафедр.  

У свою чергу, рейтинг кафедр формує рейтинг факультету, до якого належать 

ці кафедри.  

У 2017 р. в рейтингуванні взяли участь понад 80 % викладачів (354 штат-

них і сумісників) та всі кафедри Університету (51). 

У результаті було виявлено низку тенденцій. Зокрема, наскрізною тенден-

цією на всіх рівнях рейтингу є той факт, що більшість зусиль викладачі спря-

мовують на наукову та інноваційну роботу. Також показовим є те, що викла-

дачі на адміністративних посадах успішні і в науково-інноваційній, навчально-

методичній та організаційно-виховній діяльності. Так, із 41 викладача, які 

продемонстрували найвищі позиції в Університеті (набрали зі 100 можливих 

балів від 19 до 39), 26 займають адміністративні посади. Цікавою виявилася 

тенденція, що серед топ-40 кількість представників факультетів природничого, 

гуманітарного та економіко-правового напряму є однаковою.  

Найбільшу активність викладачі в минулому році проявили в таких видах 

діяльності:  

 монографії та публікації у фахових та інших наукових виданнях; 

 керівництво науковою діяльністю студентів;  

 рецензування, експертиза та підготовка відгуків матеріалів НДР, канди-

датських і докторських дисертацій, авторефератів, наукових статей, видань, 

збірників;  

 доповіді з публікацією матеріалів на конференціях, симпозіумах, семі-

нарах;  

 робота в редакційних колегіях наукових видань;  

 розробка методичного забезпечення навчального процесу;  

 участь у профорієнтаційних заходах.  

Недостатніми виявилися: 

 публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз;  

 кількість цитувань;  

 рівень внутрішньої та міжнародної академічної мобільності студентів і 

викладачів; 

 кількість іноземних студентів; 

 репутація серед абітурієнтів та роботодавців.   
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Індикатори діяльності, які слід взяти до уваги на наступний навчальний рік: 

 асистування і переклад запрошеним професорам, відповідно покращен-

ня англійської мови та викладання дисциплін англійською мовою; 

 викладання навчальних дисциплін у якості професора-візитера; 

 отримання сертифікатів тренера; 

 виступи у ЗМІ, пов’язані з професійною діяльністю; 

 членство в спеціалізованих радах із захисту дисертацій; 

 опонування кандидатських і докторських дисертацій; 

 участь у роботі науково-методичних комісій та експертних рад МОН 

України; 

 розробка конкурсних завдань до шкільних та студентських олімпіад, 

конкурсів МАН;  

 організація регіональних, всеукраїнських, міжнародних виставок. 

На основі отриманих рейтингових показників у травні 2017 р. на Вченій 

раді Університету було оприлюднено підсумки рейтингу та визначено кращих 

викладачів, кафедри і факультети: 

 12 викладачів у чотирьох напрямах – гуманітарному, природничому, 

економічному та правовому; 

 ТОП-40 кращих викладачів; 

 4 кафедри (по одній кафедрі в кожному з чотирьох зазначених напрямів);  

 3 кращі факультети в гуманітарному, природничому, економіко-право-

вому напрямах. 

Система рейтингового оцінювання діяльності викладачів, кафедр, факуль-

тетів покликана підвищити якість освіти, активізувати види діяльності, спря-

мовані на підвищення рейтингу Університету в цілому, стимулювати нові на-

прями наукових досліджень та вдосконалити науково-методичні основи викла-

дацької діяльності. Результати, отримані в ході внутрішнього рейтингування,  

є основою для самоаналізу колективом результативності власної праці, раціо-

нального планування своєї роботи, вдосконалення науково-методичних основ 

викладацької діяльності, окреслення перспективних напрямів і стимулювання 

наукових досліджень. 

3. Опитування студентів щодо якості роботи викладачів. 

4. Складання графіків проходження курсів підвищення кваліфікації (ста-

жування), плани захистів дисертацій. 

Щодо подальшої системної та послідовної роботи передбачено такі кроки 

у забезпеченні якості кадрового складу: 

 започаткування системи персональних профілів викладачів і запрова-

дження електронного обліку усіх співробітників у Єдиній електронній базі да-

них з питань освіти; 
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 оцінювання професійної діяльності не тільки науково-педагогічних, а й 

педагогічних працівників; 

 створення робочої групи Науково-методичної ради щодо контролю 

якості викладання навчальних дисциплін усіма викладачами Університету; 

 проведення опитування серед випускників Університету щодо якості 

освіти та оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників; 

 складання графіків проходження курсів підвищення кваліфікації педа-

гогічними працівниками Університету. 

5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації навчаль-

ного процесу 

До ресурсів входять бібліотеки, комп’ютери, матеріально-технічна база, 

облаштовані аудиторії, навчально-методичне забезпечення тощо, а також інди-

відуальна допомога різного роду консультантів. 

В Університеті створено умови для доступу до мережі Internet, у всіх кор-

пусах створено зони Wi-Fi, використовуються хмарні технології. Освітній про-

цес у достатній мірі забезпечено комп’ютерною технікою та пакетами приклад-

них комп’ютерних програм, достатньою кількістю навчальної, методичної та 

наукової літератури на паперових та електронних носіях завдяки фондам нау-

кової бібліотеки та веб-ресурсам. 

За результатами аналізу рівня забезпечення освітнього процесу відповід-

ними ресурсами в Університеті здійснюються заходи  з розширення та онов-

лення матеріально-технічної бази. 

Для оцінювання навчальних ресурсів в Університеті передбачені: 

 аналіз якості навчально-методичного, інформаційного, матеріально-тех-

нічного, фінансового забезпечення; 

 система аналізу якості науково-педагогічних, науково-технічних дослі-

джень; 

 система аналізу результативності науково-дослідної роботи та викори-

стання її здобутків у навчальному процесі; 

 система запобігання плагіату.  

6. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяль-

ністю 

У структуру загальної інформаційної системи управління Університетом 

входять ряд підсистем, як автономних, так і інтегрованих з внутрішніми та зо-

внішніми базами даних:  

 підсистема збору, обробки та збереження інформації «Єдина електрон-

на база даних з питань освіти»; 

 підсистема забезпечення функціонування кадрової служби; 
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 бухгалтерська й планово-економічна підсистеми; 

 підсистема забезпечення електронного документообігу; 

 бібліотечна інформаційна підсистема; 

 підсистема управління Е-навчанням тощо. 

Інформаційні підсистеми забезпечують основні напрями діяльності Уні-

верситету: 

 формування контингенту та організація освітнього процесу; 

 науково-методичне забезпечення навчального процесу; 

 науково-дослідна діяльність; 

 ресурсне забезпечення освітнього процесу. 

Інформаційні підсистеми дозволяють забезпечити моніторинг якості ді-

яльності Університету та прийняття ефективних управлінських рішень щодо їх 

покращення. 

Для подальшого ефективного управління освітньою діяльністю передба-

чено створення: 

 підсистеми диспетчеризації навчального процесу та розробки розкладів 

навчальних занять; 

 підсистеми управління методичним забезпеченням навчального процесу; 

 підсистеми управління науково-дослідною роботою. 

7. Забезпечення публічності інформації 

Публічність інформації про діяльність Університету забезпечується згідно 

із Законом України «Про вищу освіту», з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про 

діяльність ВНЗ». 

Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» на сайті Донецько-

го національного університету імені Василя Стуса відбувається постійне онов-

лення інформації щодо діяльності Університету про внутрішнє забезпечення 

якості вищої освіти. 

8. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіа-

ту в наукових працях працівників Університету та здобувачів вищої освіти 

У цьому напрямі передбачається: 

1. Перевірка наявності в освітніх програмах загальних компетентностей з 

дотримання етичних норм і принципів при роботі з первинними та вторинни-

ми інформаційними ресурсами та об’єктами інтелектуальної власності. 

2. Перевірка наявності видань та розповсюдження методичних матеріалів 

із визначенням вимог щодо належного оформлення посилань у навчальних та 

наукових працях. 
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3. Сприяння органам студентського самоврядування, первинній профспіл-

ковій організації студентів, аспірантів та докторантів і молодих вчених в озна-

йомленні осіб, які навчаються, з правилами академічної доброчесності. 

4. Періодична перевірка протоколів засідань кафедр, факультетів Вченої 

ради, науково-технічної та науково-методичної рад щодо розгляду питань із 

запобігання та виявлення плагіату. 

5. Для технічної підтримки перевірки наукових та навчальних праць на 

наявність плагіату розміщується посилання на сервіс перевірки на плагіат 

«Unicheck». 

Дотримання академічної доброчесності 

У березні 2016 р. Донецький національний університет імені Василя Сту-

са приєднався до Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – 

SAIUP. Проект адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти 

і спрямований на зміцнення ролі чесного навчання та викладання в Універси-

теті як важливих чинників, які впливають на якість освіти у вищому навчаль-

ному закладі. 

Співпраця з Проектом SAIUP допомогла Університету ще раз перегляну-

ти уже наявні механізми із забезпечення академічної доброчесності у ВНЗ та 

сформувати певний «план дій» на найближчі кілька років. 

Представники Донецького національного університету імені Василя Стуса 

взяли участь у робочій групи при МОН із розробки методичних рекомендацій 

щодо курсу академічного письма. Згодом відповідний курс був розроблений, 

його впровадження в Університеті відбулося у вересні 2017 р. для аспірантів 

першого курсу. 

Наступним кроком стала розробка Кодексу корпоративної етики та ака-

демічної доброчесності – консенсус між усіма учасниками освітнього процесу. 

Такого роду співпраця довела свою ефективність при вирішенні нагальних пи-

тань життя нашого Університету, тим більше, що залучення всіх учасників 

освітнього процесу є однією з вимог закону України «Про вищу освіту». 

Особлива увага в забезпеченні академічної доброчесності та якості освіти 

приділена питанням плагіату – боротьбі з його проявами та створенню умов, за 

яких використання плагіату стає практично неможливим. У рамках Проекту спри-

яння академічній доброчесності встановлені партнерські стосунки Донецького 

університету імені Василя Стуса з компанією «Антиплагіат» (Unicheck.com), 

яка надає можливість перевіряти роботи на плагіат та взаємні цитування, про-

понує методичну підтримку при формуванні внутрішнього репозитарію робіт 

Університету. Отже, антиплагіатна політика поступово стає системним чинни-

ком, який впливає на якість викладання і навчання в Університеті. 



52 

Ще одним позитивним моментом у реалізації Проекту SAIUP в Універси-

теті стала взаємодія і посилення співпраці між українськими ВНЗ – учасника-

ми Проекту. Українські університети, об’єднані спільною метою покращення 

якості освіти, активно допомагають один одному, спілкуються, налагоджують-

ся особисті контакти, і Донецький національний університет імені Василя 

Стуса бере участь у цій роботі. 

Реалізація Проекту сприяння академічній доброчесності стала цікавим ви-

кликом і для студентів, вони відчули себе повноправними учасниками, які мо-

жуть впливати на розвиток рідного ВНЗ. 

Студенти беруть участь у конкурсах проектів від Американських Рад з 

міжнародної освіти та Британської Ради, вчаться проектному плануванню та 

реалізації власних ідей. Зокрема, наші студенти виграли конкурс на кращий 

проект з академічної доброчесності та реалізували його, отримавши грантове 

фінансування. Під час міні-проекту «Доброчесність в освіті» була проведена 

інформаційна кампанія щодо академічної доброчесності. Проводилося опиту-

вання щодо порушень академічної доброчесності студентами та викладачами.  

Перспективи академічної доброчесності 

По-перше, наміри щодо формування на основі академічної доброчесності 

прикладних бізнесових практик через мережу підприємств, засновником яких 

є Університет, наприклад, через «Науковий парк ДонНУ-Поділля». 

По-друге, створення міжуніверситетського об’єднання з питань академічної 

доброчесності задля поширення цих практик і на інші ВНЗ Вінниці та регіону. 

По-третє, розробка університетської політики відкритого доступу, яка до-

зволить не тільки розширити обізнаність громади щодо освітньої та наукової 

діяльності в Університеті, а й сприятиме зміцненню та підтримці іміджу від-

повідального партнера, відкритого громаді та всьому світові, покращенню по-

зицій Університету в національних та світових рейтингах. 

 

 

1.5. Додаткові освітні послуги та навчання протягом життя 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та вимог постанови Ка-

бінету міністрів України зі змінами та доповненнями № 796 від 27.08.2010 р. 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчаль-

ними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що нале-

жать до державної і комунальної форми власності» та Наказу Міністерства 

освіти і науки України № 646 від 18.06.2015 р. «Про затвердження порядків 

надання платних послуг державними та комунальними навчальними заклада-

ми» Наказом ректора ДонНУ імені Василя Стуса був затверджений Перелік 
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платних послуг та Положення про порядок їх надання у ДонНУ імені Василя 

Стуса. 

Через провадження додаткових освітніх послуг і навчання протягом життя 

ДонНУ імені Василя Стуса реалізовує свою освітню місію та є в тренді законо-

давчого закріплення видів додаткової освіти в Україні. Компетентнісний під-

хід та інноваційні методи навчання є основою впровадження безперервної осві-

ти, сертифікатних освітніх програм, курсів підвищення кваліфікації керівних 

та педагогічних працівників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. 

Основними структурними підрозділами, окрім факультетів, що надають 

додаткові освітні послуги та провадять навчання протягом життя, є Центр без-

перервної освіти (далі – ЦБО), Освітньо-практичний центр інноватики та страте-

гічного розвитку (далі – ОП ЦІСР), кафедра педагогіки та управління освітою. 

Безперервна освіта 

Розмаїття освітньо-інформаційних запитів різних верств населення немож-

ливо задовольнити в межах існуючих форм традиційної освіти, тому важливе 

місце відводиться освіті протягом життя. ДонНУ імені Василя Стуса створює 

умови для формування гнучких освітніх траєкторій, надає доступ до якісної 

довузівської освіти та забезпечує вибір різних освітніх програм, що відповіда-

ють динамічному розвитку прагнень і потреб особистості ХХІ століття. 

Основними напрямами роботи є: 

 курси підготовки до вступу у ВНЗ; 

 «Англійська на все життя»; 

 комп’ютерні курси; 

 «Математика – це просто»; 

 «Ділова українська мова»; 

 «Бухгалтерський облік»; 

 «Педагогічна майстерність» (сертифікатна освітня програма). 

Високий рівень навчання за всіма програмами ЦБО забезпечують викла-

дачі ДонНУ імені Василя Стуса: проф. Лосєва Н. М., проф. Швед О. М., доц. 

Урсані Н. М., доц. Отземко О. В., доц. Лихачова Л. Б., доц. Григошкіна Я. В., 

Стрельніков Д. І., Ханкішиєва Ю. Я., Різниченко І. В., Ігнатова Л. Б. та інші. 

Організація навчальної роботи зі слухачами різних програм базується на 

позитивному ставленні до них: поваги до особистості та підтримки почуття 

власної гідності; визнання права особистості на індивідуальність; надання мож-

ливостей свободи вибору та реалізації творчих здібностей особистості. Успіхи 

в роботі ЦБО також пов’язані з урахуванням запитів і побажань слухачів, ор-

ганізацією навчального процесу, що органічно включає нові освітні потреби 

людини у звичний для неї графік життя, постійною увагою фахівців Центру до 
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відвідування занять, наданням необхідної навчальної інформації та індивіду-

альної консультації у випадку відсутності слухача на занятті тощо.  

У 2016–2017 н. р. ЦБО було укладено 230 договорів на навчання, з них 

153 – це договори курсів підготовки до вступу у ВНЗ (впродовж 8 місяців).  

У квітні–травні слухачі склали підсумкову атестацію та одержали посвідчення. 

Особливо результативним цього року був набір на підготовчі конкурси до твор-

чого конкурсу «Журналістика», де з 22 осіб, що навчалися, 21 слухач вступив 

на філологічний факультет. 

Загалом, у цьому році 60 % випускників підготовчих курсів із високими 

середніми прохідними балами стали студентами ДонНУ імені Василя Стуса за 

державним замовленням («Міжнародні відносини» Бабій Дар’я – 198 б., «Хі-

мія» Макоцька Ольга – 200 б., «Право» Заремба Анна – 189 б. та інші). Також 

випускники наших курсів вступили до різних вишів України, у тому числі і на 

бюджетні місця кращих ВНЗ – Київський національній університет імені Тараса 

Шевченка («Журналістика» – Ласкорунська Софія), Вінницький медичний уні-

верситет ім. М. І. Пирогова, Вінницький національний технічний університет 

тощо. Отже, курси підготовки до вступу у ВНЗ Донецького національного уні-

верситету імені Василя Стуса посідають гідне місце серед аналогічних інсти-

туцій і завойовують усе більше поваги серед батьків і школярів Вінниччини.  

У Центрі безперервної освіти ефективно працюють комп’ютерні курси та 

курс «Англійська на все життя» (окрім наших студентів їх відвідують і мешкан-

ці Вінниці, які надають схвальні відгуки щодо програм курсів та організації 

навчання). У минулому навчальному році на курсі «Англійська на все життя» 

навчалися 29 осіб у двох різнорівневих групах (рівень А2 та В1). Успішно 

склали випускові тести з англійської мови і одержали посвідчення 25 осіб. 

Найкращі випускники цих курсів, які мали високий рівень знань з англійської 

мови та з навчальних дисциплін факультету (Курбет Г., Прилипко Г. – ФМІТ), 

змогли пройти конкурсну співбесіду з представниками закордонного вишу та по-

їхали на семестр за програмою мобільності в університет міста Лодзь, Польща.  

Комп’ютерні курси різного спрямування протягом 2016–2017 рр. вивчали 

та отримали посвідчення 19 осіб. Курси підготовки до ЗНО спеціальності 081 

«Право» закінчили 10 осіб. На підрозділі «Математика – це просто» навчались 

7 вінницьких школярів молодших класів.  

За вересень–жовтень 2017 р. укладено 121 договір, із них 81 договір – під-

розділ «Курси підготовки до вступу у ВНЗ»; 25 договорів – курс «Англійська 

на все життя»; 15 договорів – «Основи програмування Java». Продовжується 

набір слухачів на всі наявні в ЦБО програми. 

Порівняно з минулорічними показниками спостерігається позитивна ди-

наміка набору. Набір на підготовчі курси станом на звітний період порівню-
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ється з показниками попереднього року, а попит на комп’ютерні курси та «Анг-

лійська на все життя» зростає у зв’язку з бажанням слухачів вдосконалити  

навички спілкування іноземними мовами та знання комп’ютерних мов для по-

будови успішної кар’єри в сучасному інформаційному суспільстві. 

Проте не всі запропоновані освітні програми ЦБО є затребуваними. Не-

зважаючи на значне підвищення рівня знань вінницьких школярів, які відвіду-

вали підрозділ «Математика – це просто» та їх позитивні відгуки, навчання ще 

не розпочато, оскільки недостатньою є кількість учнів для відкриття групи. 

Продовжується профорієнтаційна робота серед вінницьких школярів та 

батьків, рекламуються освітні програми в школах, на підприємствах, у мі-

ському транспорті та у соціальних мережах. Рекламні заходи здійснюються й 

через випускників, успіхи яких є найкращими доказами якісної підготовки на 

програмах ЦБО.  

 

КУРСИ 
КІЛЬКІСТЬ ДОГОВОРІВ  

ЗА 2016–2017 Н. Р. 

Підготовчі курси до вступу у ВНЗ 153 

Підготовчі курси до творчого конкурсу «Журналістика» 22 

«Англійська на все життя» 29 

Комп’ютерні курси 19 

«Математика – це просто» 7 

Курси підготовки до ЗНО спеціальності 081 «Право» 10 

«Ділова українська мова» 0 

«Бухгалтерський облік» 0 

Разом 240 

 

КУРСИ  

КІЛЬКІСТЬ ДОГОВОРІВ 

 ЗА 2017–2018 Н. Р. 

(вересень–жовтень) 

Підготовчі курси до вступу у ВНЗ 75 

Підготовчі курси до творчого конкурсу «Журналістика» 0 

«Англійська на все життя» 24 

Комп’ютерні курси 8 

«Математика – це просто» 0 

Курси підготовки до ЗНО спеціальності 081 «Право» 0 

«Ділова українська мова» 0 

«Бухгалтерський облік» 0 

Разом 107 

 

Сертифікатні освітні програми 

Сертифікатні освітні програми (далі – СОП) широко впроваджуються в 

ДонНУ імені Василя Стуса вже третій начальний рік поспіль. Успішність реалі-

зованих СОП базується на практико-орієнтованих та проектних методиках і 

методах навчання, залученні широкого кола фахівців, експертів, практиків, ви-
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вченні потреб ринку праці, співпраці з партнерами Університету – місцевою 

владою, громадою, бізнесом. СОП у ДонНУ імені Василя Стуса – це високо-

якісна відповідь вишу, що прагне до інноваційності, на соціальний запит і за-

пит ринку праці. 

Керуючись національними та локальними (Положення про сертифікатні 

освітні програми у ДонНУ імені Василя Стуса, Положення про процедуру, по-

рядок виготовлення і підстави для видачі власних освітніх документів у Доне-

цькому національному університеті імені Василя Стуса) нормативними актами, 

ДонНУ імені Василя Стуса протягом 2016–2017 н. р. реалізовував сертифікатні 

освітні програми: «Політична журналістика», «І Всеукраїнська школа публіч-

ної політики та адміністрування», «Основи християнського богослов’я», «Шко-

ла молодого посадовця». Набір та навчання здійснюється на базі Освітньо-

практичного центру інноватики та стратегічного розвитку (далі – ОП ЦІСР). 

СОП «Політична журналістика» – дворічна сертифікатна освітня програ-

ма (2015–2017 рр.), яка завершилася випуском 4 компетентних слухачів. Ця 

програма була першою СОП в Університеті після 2014 р. і продемонструвала, 

що ефективнішими для слухачів є короткотермінові й інтенсивні СОП. Це бу-

ло враховано в подальшій роботі ОП ЦІСР. 

Першими випускниками СОП «Основи християнського богослов’я», яка 

розроблена та реалізується ДонНУ імені Василя Стуса спільно з Вінницькою 

єпархією Української Православної Церкви, стали 16 слухачів. Програма отри-

мала позитивні відгуки та через високий соціальний запит була відкрита вдру-

ге. Станом на 20.10.2017 р. на ній навчається 15 слухачів. 

Справжнім нововведенням стала сертифікатна освітня програма «Публіч-

на політика та адміністрування» у форматі І Всеукраїнської школи публічної 

політики та адміністрування. Цей інноваційний міжуніверситетський проект був 

розроблений та реалізований спільно з Ужгородським національним універси-

тетом у рамках проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці-2016» за 

підтримки МФ «Відродження» та сприяння ГО «Інститут соціальних дослі-

джень та політичного аналізу».  

Програма тривала з 29.10.2016 р. по 04.02.2017 р. Випускниками стали 

15 слухачів, що здобули навички публічних управлінців та втілюють їх у своїй 

роботі в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадському 

секторі, юриспруденції, менеджменті освіти, журналістиці. Серед 22 спікерів 

Школи: провідні викладачі ДонНУ імені Василя Стуса, УжНУ, знані експерти-

практики (Р. Бахтиєв, О. Клюжев, А. Марусов, І. Мацишина, Н. Наталіна, П. Ше-

ремета), представники місцевої влади (А. Гижко, В. Скальський). 

Продовженням проекту стала «Школа молодого посадовця», цільова освіт-

ня програма, спрямована на підготовку кадрів для Департаменту економіки і 
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інвестицій Вінницької міської ради за підтримки Німецького товариства між-

народного співробітництва GIZ. Програма включала три складові: академічний 

модуль на базі ДонНУ імені Василя Стуса, стажування у Вінницькій міській 

раді та підготовка власних проектів розвитку міста. Академічний модуль за-

безпечували найкращі експерти-практики ДонНУ імені Василя Стуса.  

З 11.03.2017 р. по 11.06.2017 р. 33 учасники проходили навчання у Школі 

молодого посадовця, 22 найкращих них отримали рекомендації щодо працев-

лаштування у Департаменті економіки і інвестицій. Станом на жовтень 2017 р. 

співробітниками Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради 

є 13 випускників. 

У жовтні 2017 р. була відкрита перша у Вінниці сертифікатна освітня про-

грама «Медичне право» спільно з Вінницьким національним медичним універ-

ситетом імені М. І. Пирогова за підтримки Департаменту охорони здоров’я та 

курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Набір здійснено у дві 

групи: у першій групі навчаються 14 студентів біологічного та юридичного 

факультетів ДонНУ імені Василя Стуса, у другій групі – 16 керівників та юри-

стів державних медичних закладів Вінниці й Вінницької області (дані станом 

на 20.10.2017 р.). У викладанні дисциплін програми задіяні провідні викладачі 

обох вишів, професійні юристи та практикуючі лікарі, управлінці у сфері охо-

рони здоров’я. 

Таблиця 1.5.1  

Випуск СОП у ДонНУ імені Василя Стуса, 2016–2017 н. р. 

Сертифікатна освітня програма Кількість випускників 

Політична журналістика 4 

Основи християнського богослов’я 16 

Публічна політика та адміністрування 15 

Школа молодого посадовця 33 

Усього 68 
 

Продовжила свою роботу поновлена у 2016 р. СОП «Переклад науково-

технічної літератури» на філологічному факультеті. Слухачами другого року 

навчання є 6 осіб, а у 2017 р. набрано 9 слухачів. 

Крім того, відкриті набори на СОП «Еколог-економіст», «Туристичний  

бізнес», «Політична журналістика» на базі ОП ЦІСР, «Педагогічна майстер-

ність» на базі ЦБО, «Підготовка до міжнародних іспитів з іноземної мови» на 

базі факультету іноземних мов. 

Реалізація сертифікатних освітніх програм в Університеті продемонстру-

вала, що це дієвий метод реалізації права на надання додаткових освітніх по-

слуг, а також зміцнення міжфакультетської комунікації, впровадження між-

дисциплінарного та компетентнісного підходу у навчальні програми, міцні 
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зв’язки з академічним середовищем України, експертами-практиками, обмін 

інтелектуальним, соціальним та культурним капіталом. 

Таблиця 1.5.2 

Кількість слухачів СОП у ДонНУ імені Василя Стуса,  

станом на 20.10.2017 р. 

Сертифікатна освітня програма Кількість слухачів 

Основи християнського богослов’я 15 

Медичне право 30 

Переклад науково-технічної літератури (набір 2017 р.) 9 

Переклад науково-технічної літератури (набір 2016 р.) 6 

Усього 60 

 

Курси підвищення кваліфікації керівними та педагогічними працівниками 

Протягом 2017 р. кафедра педагогіки та управління освітою Донецького 

національного університету імені Василя Стуса продовжувала здійснювати 

курсову підготовку керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового 

резерву, викладачів вишів за такими програмами: 

 «Управління навчальним закладом» (для керівників, заступників керів-

ників загальноосвітніх, вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації; 

підготовка кадрового резерву);  

 «Педагогіка вищої школи» (для педагогічних працівників вишів I–IV 

рівнів акредитації).  

Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників здійс-

нюються у рамках виконання навчального навантаження викладачів кафедри. 

Кафедра забезпечує викладання навчальних модулів із циклу загальної та про-

фесійної підготовки. Плани складаються на підставі освітніх програм за спеці-

альностями 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом у сфері освіти 

та виробничого навчання), 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи). 

Навчально-тематичним планом підвищення кваліфікації за програмою 

«Управління навчальним закладом» передбачено такі дисципліни: «Правові 

аспекти управління навчальним закладом», «Управління фінансово-економіч-

ною діяльністю навчального закладу», «Управлінська діяльність керівника на-

вчального закладу», «Управління інформаційними зв’язками», «Основи систем-

ного підходу», «Психологія управління», «Освітні технології», «Техніка управ-

лінської діяльності» тощо; за програмою «Педагогіка вищої школи» – «Моде-

лювання діяльності фахівця. Педагогічна майстерність», «Теорія і практика 

вищої професійної освіти», «Освітні технології навчально-виховного процесу 

у вищій школі», «Педагогічна та професійна психологія», «Інформаційні тех-

нології в освіті», «Організація навчально-виховного процесу у вищій школі», 

«Виховна робота у вищій школі», «Методика викладання у вищій школі» тощо.  
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У період з 01.01.2017 р. по 21.10.2017 р. на кафедрі педагогіки та управ-

ління освітою пройшли курси підвищення кваліфікації 94 керівних педагогіч-

них працівники загальноосвітніх і вищих навчальних закладів (директори, за-

ступники директора, кадровий резерв) і 100 викладачів вищих навчальних за-

кладів (див. таблицю 1.5.3): 

Таблиця 1.5.3 

Кількісний склад проходження курсів підвищення кваліфікації  

керівними та педагогічними працівниками 
 

Навчальні заклади 

Програми підвищення кваліфікації 

Управління  

навчальним закладом 

Педагогіка  

вищої школи 

Загальноосвітні  

та вищі навчальні заклади 
94 100 

 

Кафедра педагогіки та управління освітою підтримує активні зв’язки з 

Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, загальноосвіт-

німи та вищими навчальними закладами Вінницької та Донецької областей. 

З метою постійного супроводу та підтримки керівників шкіл, викладачів 

вишів викладачі кафедри педагогіки та управління освітою проводять консуль-

тування, семінари для директорів, заступників директорів, щодо організації і 

системи управління навчальним закладом тощо. 

Дистанційна освіта 

Усіма процесами, пов’язаними з впровадженням та розвитком дистанцій-

ної освіти в Університеті, займається відділ сучасних освітніх технологій. 

На сьогодні розроблено та розміщено на платформі Moodle 1 406 курсів, 

які використовуються у навчальному процесі. 

Спільно з відділом охорони праці розроблено та впроваджено інтерактив-

ний курс з цивільного захисту, на який зареєструвалося 134 слухачі з числа 

працівників Університету. 

У 2017 р. на курси підвищення кваліфікації «Платформа дистанційної осві-

ти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу» було зарахова-

но 74 особи з числа викладачів та працівників Університету (67 осіб у 2016 р.).  
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Рис 1.5.1 – Кількість працівників, зарахованих на курси підвищення кваліфікації, осіб 

 

Окрім основної платформи Moodle для внутрішнього користування (викла-

дачі, працівники та студенти) розгорнуто тестовий сервер Moodle для зовніш-

нього користування. За допомогою цього серверу реалізовано такі і проекти: 

1. Підготовка абітурієнтів до ЗНО (реалізовано в рамках проекту «Євро-

пейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці-2016», 

за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»). Підготовка велася за 7 

основними предметами (англійська мова, біологія, історія України, математи-

ка, українська мова та література, фізика, хімія). У проекті взяли участь більше 

400 слухачів з Вінницької, Донецької та Луганської областей (Рис. 1.5.2). 
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Рис. 1.5.2 – Кількість слухачів курсів підготовки до ЗНО, осіб 

 

2. Проведено онлайн-олімпіади для потенційних абітурієнтів з культуро-

логії (45 осіб) та психології (87 осіб). 

3. У період проведення Вступної кампанії 2017 р. було проведено майже 

2 тисячі вступних випробувань за допомогою платформи Moodle для вступ-

ників до магістратури на базі вищої освіти та бакалаврату на базі рівня молод-

шого спеціаліста (Рис. 1.5.3). 

 

Рис. 1.5.3 – Кількість проведених вступних випробувань, одиниць 

 

  

англійська мова; 159

біологія; 113

історія України; 262

математика; 186

українська мова та 

література; 338

фізика; 84
хімія; 71

Іноземна мова для 

вступників до 

магістратури; 642 

Біологічний; 82
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Історичний; 72

Кафедра педагогіки та 

управління освітою; 62

Філологічний; 179

Факультет 

іноземних мов; 143 

Факультет математики 

та інформаційних 

технологій; 125 

Фізико-технічний; 48 Хімічний; 41
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Окремо проводилися вступні випробування за проектом «Донбас-Украї-

на» для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (Рис. 1.5.4). 

 

Рис. 1.5.4 – Проведення вступних випробувань за проектом «Донбас-Україна»  

за предметами конкурсного циклу, одиниць 

За звітний період 2016–2017 н. р., було проведено 1 868 вступних випро-

бувань для вступників на загальних умовах та 197 для вступників за проектом 

«Донбас-Україна», на курси підвищення кваліфікації «Платформа дистанцій-

ної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу» було 

зараховано 67 осіб з числа працівників ДонНУ імені Василя Стуса, з них 7 осіб 

успішно склали залік. 

 

 

1.6. Академічна мобільність студентів та викладачів 

Академічна мобільність студентів та викладачів є невід’ємною частиною 

реалізації освітньої місії ДонНУ імені Василя Стуса як відкритої академічної 

спільноти. Обмін академічним досвідом, посилення інтелектуального, культур-

ного та соціального капіталу, розширення освітніх та наукових можливостей 

студентів та викладачів – це основні завдання академічної мобільності.  

Внутрішня академічна мобільність 

Внутрішня академічна мобільність є інструментом створення та зміцнен-

ня зв’язків між академічними школами України, налагодження діалогу між 

студентством різних регіонів, обміну інтелектуальним, культурним та соціаль-

ним капіталом. 

Протягом 2016–2017 н. р. відбулося шість засідань Ради внутрішньої ака-

демічної мобільності. Всього учасниками внутрішньої академічної мобільності 

стали 55 студентів денної форми навчання, з них: 

Українська мова та 

література; 52

Хімія; 2

Біологія; 5

Географія; 19

Математика; 44

Фізика; 3

Англійська 

мова; 29

Історія України; 43
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 40 студентів СО «Бакалавр» та СО «Магістр» у період з вересня по листо-

пад 2016 р. проходили 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 ГО «Інститут со-

ціальних досліджень та політичного аналізу»; 

 2 студенти у жовтні 2016 р. СО «Бакалавр» взяли участь у міжнародній 

літній школі «Sharing European integration know-how and CBC experience bet-

ween Slovakia, Norway and Russia with Ukraine» («Спільне використання ноу-

хау європейської інтеграції та досвід CBC між Словаччиною, Норвегією і РФ з 

Україною») в рамках співпраці з Ужгородським національним університетом; 

 7 студентів СО «Бакалавр» та СО «Магістр» у січні 2017 р. проходили 

стажування за програмою внутрішньої академічної мобільності «в УКУ – за 

досвідом» в Українському Католицькому Університеті (м. Львів) у рамках на-

пряму проекту «Європейський розвиток Донецького національного універси-

тету у Вінниці-2016» за підтримки МФ «Відродження» та сприяння ГО «Інсти-

тут соціальних досліджень та політичного аналізу»; 

 6 студентів СО «Бакалавр» у лютому 2017 р. стали учасниками Міжна-

родної зимової школи для студентів у м. Свалява за підтримки ГО «Центр 

стратегічного партнерства» і Словацької Асоціації Зовнішньої Політики в рам-

ках співпраці з Ужгородським національним університетом. 

Таблиця 1.6.1 

Внутрішня академічна мобільність у 2016–2017 н. р. 

Факультет 

Кількість учасників  

внутрішньої академічної мобіль-

ності 

СО  

«Бакалавр» 

СО  

«Магістр» 
Всього 

Біологічний факультет 5 1 6 

Економічний факультет 4 6 10 

Історичний факультет 16 2 18 

Факультет іноземних мов 3 – 3 

Факультет математики та інформаційних технологій 2 – 2 

Фізико-технічний факультет 3 – 3 

Філологічний факультет 4 1 5 

Хімічний факультет 3 1 4 

Юридичний факультет 4 – 4 

Всього 44 11 55 

 

У 2017 р. здійснено набір на першу в ДонНУ імені Василя Стуса магістер-

ську програму подвійних дипломів з КНУ імені Тараса Шевченка «Публічна 

політика та адміністрування» в межах спеціальності 052 «Політологія». Не-
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від’ємною частиною цієї програми у другому семестрі буде внутрішня акаде-

мічна мобільність п’яти студентів. 

Перспективним завданням залишається робота щодо збільшення кількості 

учасників внутрішньої академічної мобільності (студентів) та заохочення роз-

витку програм внутрішньої академічної мобільності для викладачів ДонНУ 

імені Василя Стуса. 

Зовнішня академічна мобільність 

Протягом 2017 р. продовжував стрімко розвиватися напрям міжнародної 

академічної мобільності студентів, викладачів, аспірантів та співробітників 

Університету. Пріоритетними напрямами міжнародної академічної мобільно-

сті є включене навчання для студентів та аспірантів, стажування за кордоном 

для професорсько-викладацького складу, співробітництво з вишами Європей-

ського Союзу в рамках Erasmus+, залучення іноземних викладачів до освітньо-

го процесу у ДонНУ імені Василя Стуса, участь у міжнародних конференціях, 

семінарах та круглих столах. 

ДонНУ імені Василя Стуса розширює співпрацю з європейськими універ-

ситетами в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ KA1. Серед 

партнерів Університету в рамках цієї програми можна виділити провідні вищі 

навчальні заклади Польщі, Болгарії, Греції, Великобританії, Угорщини та ін. 

За звітний період за програмою Erasmus+ семестрове навчання у провід-

них європейських університетах пройшли 2 студенти.  

Гранти на навчання від Господарської академії ім. Д. А. Ценова (Болга-

рія), Познанського університету економіки та бізнесу (Польща) та Центрально-

Європейського університету (Будапешт) за тією ж програмою на весняний  

семестр 2017–2018 н. р. вже отримали 4 студенти. Також проводиться конкурс 

на викладання в Господарській академії ім. Д. А. Ценова для викладачів еко-

номічного факультету в рамках Erasmus+.  

Уряд Чеської Республіки виділив стипендії для 13 українських студентів з 

вишів, які були переміщені із зони проведення АТО на семестрове навчання та 

проведення досліджень протягом весняного семестру 2016–2017 академічного 

року. За цією урядовою програмою 4 студенти (хімічний факультет, фізико-тех-

нічний і факультет математики та інформаційних технологій) Університету отри-

мали стипендії та успішно пройшли навчання у провідних чеських університетах. 

У рамках угод про партнерство 2 студентки факультету математики та ін-

формаційних технологій проходять навчання в Лодзинському національному 

університеті (Польща), 1 студент історичного факультету – в Університеті Ми-

коласа Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), 1 студент хімічного факультету – в Уні-

верситеті Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (Франція). 5 студентів історичного факуль-

тету у 2016–2017 н. р. пройшли семестрове навчання в Інституті міжнародних 
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відносин Варшавського університету, та ще 3 студенти були направлені на на-

вчання на осінній семестр 2017–2018 н. р.  

У рамках Угоди про партнерство та співробітництво з Познанським уні-

верситетом економіки та бізнесу та за підтримки проекту «Європейський роз-

виток ДонНУ у Вінниці», що фінансується Міжнародним Фондом «Відро-

дження», 3 студенти економічного факультету пройшли включене семестрове 

навчання у Познанському університеті в Польщі протягом весняного семестру 

2016–2017 н. р. та осіннього семестру 2017–2018 н. р. 

Велика кількість студентів шукає гранти та бере участь у програмах ака-

демічної мобільності за власною ініціативою. Студенти економічного факуль-

тету проходять семестрове навчання в Університеті Вища школа економіки в 

Празі (Чехія), в Університеті INSEEC Bachelor в Парижі (Франція), в універси-

теті Business & Hotel Management School в м. Люцерн (Швейцарія), в Універ-

ситеті фінансів та управління м. Варшава (Польща), в Університеті міста Ман-

гейм (Німеччина), Університеті Хуманітас у м. Сосновец (Польща), а студентка 

філологічного факультету навчається в Університеті прикладних наук у Верхній 

Австрії. Студент 3 курсу історичного факультету проходить включене навчан-

ня в Американському університеті (м. Вашингтон, США). 5 студентів факуль-

тету іноземних мов проходили мовне стажування в Німеччині та Словаччині. 

Таблиця 1.6.2 

Зовнішня академічна мобільність у 2016–2017 н. р. 

Факультет 

Кількість учасників  

міжнародної академічної мобільності 

СО  

«Бакалавр» 

СО  

«Магістр» 
Разом 

Біологічний факультет    

Економічний факультет 16 5 21 

Історичний факультет 10 10 10 

Факультет іноземних мов 2 3 5 

Факультет математики та інформаційних технологій 4  4 

Фізико-технічний факультет 1 1 2 

Філологічний факультет 1  1 

Хімічний факультет 1 1 2 

Юридичний факультет    

Разом 25 20 45 
 

Викладачі та співробітники Університету беруть участь у короткостроко-

вих та довгострокових стажуваннях у рамках різних проектів та програм. 

Навесні 2017 р. 2 викладачі та 1 співробітник відділу міжнародних зв’язків 

отримали гранти на участь в Erasmus+ Days в Центрально-Європейському уні-

верситеті в м. Будапешт (Угорщина) та Познанському університеті економіки 

та бізнесу (Польща). 
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Викладачі ДонНУ імені Василя Стуса брали участь у зустрічах німецько-

го фізичного товариства 2017 (м. Дрезден, Німеччина), у роботі наукового ко-

мітету конференції «Мова і комунікація: цифровий виклик» в Політехнічному 

університеті в м. Тимішоара (Румунія), у щорічній Конференції та загальних 

зборах Європейської ради аспірантів і молодих учених в м. Осло (Норвегія), у 

міжнародній науковій конференції «Smart Bio» в Університеті Вітовта Велико-

го (м. Каунас, Литва), у 6-му засіданні Національних контактних пунктів Марії 

Склодовської-Кюрі в м. Брюссель (Бельгія), у Міжнародній науковій конфере-

нції Open Readings 2017 (Литва), у Міжнародній конференції «Startups: Israeli 

experience. Collaboration opportunities» (Польща), у Проекті Ради Європи «По-

силення Захисту прав людини ВПО в Україні» (Словаччина). 

Викладачі та співробітники Університету проходили довгострокове ста-

жування в Університеті Стоні Брук (США) на факультеті європейських мов, у 

Віденському університеті (Австрія) на хімічному факультеті, в Талліннському 

технічному університеті (Естонія). 

У грудні 2016 р. відбувся візит 4 представників Університету до Європей-

ського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва) та Університету Мико-

ласа Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) з метою проведення переговорів щодо про-

грам «подвійних» дипломів, спільних дослідницьких проектів та викладання 

лекцій для студентів. 

Наприкінці 2016 р. за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та 

в рамках реалізації проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці» від-

бувся візит делегації ДонНУ імені Василя Стуса у складі представників усіх 

факультетів та адміністрації Університету (10 осіб) до провідних польських 

університетів. Серед них Ягеллонський університет (м. Краків), Університет 

Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава), Познанський університет еко-

номіки та бізнесу (м. Познань). Результатами такого візиту було встановлення 

нових контактів, підписання угоди про співпрацю та розроблення подальших 

напрямів співробітництва. 

Загалом, 6 викладачів та співробітників із різних факультетів пройшли 

довгострокові та короткострокові стажування та мали можливість викладати у 

таких країнах: Німеччина, США, Польща, Угорщина, Естонія. 

За звітний період участь у міжнародних наукових конференціях та захо-

дах взяли 25 співробітників та викладачів ДонНУ імені Василя Стуса. 

Протягом 2016–2017 н. р. та осіннього семестру 2017–2018 н. р. за під-

тримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках реалізації проекту «Єв-

ропейський розвиток ДонНУ у Вінниці» та в рамках Угод про співпрацю між 

університетами було залучено 8 іноземних викладачів для проведення лекцій: 

 Саулюс Мічкевічус, професор Університету Вітовта Великого у м. Кау-

нас (Литва), на біологічному та хімічному факультетах; 
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 Анджей Шептицький, професор Варшавського університету (м. Варша-

ва, Польща), на історичному факультеті; 

 Ян Польовчик, професор Познанського університету економіки та біз-

несу (м. Познань, Польща), на економічному факультеті; 

 Андрій Захарієв, професор Господарської академії імені Д. А. Ценова 

(м. Свіштов, Болгарія), на економічному факультеті; 

 Пітер Скабара, професор Університету Страсклайду (м. Глазгоу, Шот-

ландія) на хімічному факультеті; 

 Паоло Колантоніо, професор Університету Тор Вергата (м. Рим, Італія), 

на фізико-технічному факультеті; 

 Божена Марта Зінкевич-Томанек, професор Ягеллонського університе-

ту в Кракові (Польща), на філологічному факультеті; 

 Марюс Ланскоронкіс, професор Університету Миколаса Ромеріса 

(м. Вільнюс, Литва), на біологічному та економічному факультетах. 

У листопаді 2017 р. в рамках програми Erasmus+ запланований візит про-

фесора Андрія Захарієва з Господарської академії імені Д. А. Ценова (м. Свіш-

тов, Болгарія) з метою п’ятиденного викладання на економічному факультеті.  

Підбиваючи підсумки реалізації освітньої місії Університету, слід зазна-

чити, що динаміка змін контингенту, кадрового складу та напрямів освітньої 

діяльності свідчить про стабільну привабливість Стусівського Університету і 

про те, що скорочення державного замовлення не вплинуло на загальні показ-

ники Університету. Зміна методики розподілу навантаження ПВС на поточний 

рік мала наслідком певне скорочення диференціації та вирівнювання обсягу 

навантаження за посадами. Хоча не можна зупинятись на досягнутому, для 

чого діяльність Університету необхідно спрямувати на реалізацію таких завдань: 

 модернізація освітнього процесу через впровадження нових освітніх 

програм, науково-методичних досягнень, поєднання власного досвіду з кращи-

ми світовими практиками; 

 створення умов щодо особистісно-орієнтованого навчання, органічного 

поєднання освіти і практичного навчання, що зробить можливим запрова-

дження дуальної освіти в Університеті; 

 забезпечення стабільної якості підготовки фахівців відповідно до євро-

пейських та національних стандартів вищої освіти, державних вимог до якості; 

 проведення освітньої діяльності, що поєднує соціально-гуманітарну, 

фундаментальну та фахову складові відповідно до вимог освітніх (освітньо-

професійних) програм за всіма рівнями підготовки фахівців; 
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 активізація роботи щодо впровадження наукових розробок кафедр та 

факультетів в освітній процес Університету. Впровадження в освітню діяль-

ність Університету відкритих спеціалізацій щодо підготовки фахівців; 

 розвиток магістерських програм «подвійних дипломів». Залучення ро-

ботодавців і практиків до розробки компетентностей випускників магістратури 

та формування змісту програм. 
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2. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОФІЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Позиції у національних та міжнародних рейтингах 

Позиції Університету у національних і міжнародних рейтингах є відобра-

женням його місця в освітньо-науковому просторі України та світу, а також 

показником ефективності діяльності колективу. 

Консолідований рейтинг ВНЗ України від сайту Освіта.ua 

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України включає 

ВНЗ III–IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні 

університети України», «Кращі медичні університети України», «Кращі педа-

гогічні університети України», «Кращі приватні університети України», «Кра-

щі університети столиці», а також «Рейтинг ВНЗ за областями» та «Рейтинг 

ВНЗ за регіонами України». 

В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих 

навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експер-

тів рейтинги: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Webometrics», кожен із яких 

використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів. 

У 2017 р. у консолідованому рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса ділить 

17–18 місця спільно з Ужгородським національним університетом серед 269 

ВНЗ та посідає 2 місце серед кращих вишів Центральної України. При цьому 

Університет входить до десятки кращих класичних університетів України. 

Наш Університет у 2017 р. визнано найкращим серед ВНЗ м. Вінниця та Він-

ницької області. Головним показником, за яким ми значно випереджаємо всі 

вінницькі ВНЗ, продовжує залишатися рейтинг за показниками наукометрич-

ної бази Scopus. 

Проект «Топ-200 Україна» 

Методологія дослідження використовує чотири основних критерії: сприй-

няття діяльності Університету роботодавцями та загальна репутація в академі-

чному середовищі; якість дослідницької та викладацької діяльності; загальна 

якість навчання; міжнародне визнання інституту і його присутність у глобаль-

ному інформаційному просторі (у т. ч. з урахуванням рейтингу Webometrics). 

У 2017 р. ДонНУ імені Василя Стуса посів 9 місце серед класичних уніве-

рситетів і 27 місце серед 200 ВНЗ України. Порівняно з 2016 р. Університет 

зберіг позицію серед класичних університетів і піднявся на п’ять позицій у за-

гальному рейтингу. Так, порівняно з 2016 р., у нашого Університету покращи-

лися показник якості науково-педагогічного потенціалу та показник оцінки 

якості навчання, проте суттєво знизився показник міжнародного визнання.  
  

http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
http://osvita.ua/vnz/rating/51454/
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«QS World University Rankings» 

QS World University Rankings вважається одним із найвпливовіших між-

народних щорічних рейтингів. Він досліджує 27 тисяч ВНЗ з усього світу  

(у тому числі 341 український) та відображає не тільки загальний рейтинг, а й 

рейтинг з окремих предметів. 

Укладачі рейтингу використовують шість основних критеріїв оцінки ВНЗ: 

1) репутація в академічному середовищі (40 %); 2) індекс цитованості (20 %); 

3) співвідношення викладацького складу до кількості студентів (20 %); 4) ре-

путація серед роботодавців (10 %); 5) частка іноземних студентів (5 %); 6) ча-

стка іноземних викладачів (5 %). До рейтингу кращих університетів світу QS 

потрапляють тільки ті університети, які пропонують усі рівні освіти: бакала-

врат, магістратуру та докторантуру (або аспірантуру). 

У 2017 р. до світового рейтингу увійшли шість українських вишів. ДонНУ 

імені Василя Стуса посів місце у групі 801+.  

Вебометричний рейтинг університетів світу Webometrics 

Укладається з 2004 р. Лабораторією кіберметрики Національної дослідни-

цької ради Іспанії при Міністерстві науки та інновацій Іспанії і оцінює більше 

27 тисяч ВНЗ світу (у тому числі 341 український). Розробники оприлюдню-

ють рейтинг двічі на рік – у липні та січні. 

Так, у січні 2017 р. Університет посів 31 місце серед 341 ВНЗ України та 

4 590 місце серед ВНЗ світу. Станом на липень 2017 р. Університет посідає 

38 місце серед 341 ВНЗ України та 5 193 місце серед ВНЗ світу. 

Тобто Університету не вдалося зберегти позиції в рейтингу. У 2018 р. по-

трібно спрямувати додаткові зусилля на розбудову електронних сторінок факуль-

тетів, кафедр і структурних підрозділів Університету та активізувати процес ви-

світлення інформації про заходи, що відбуваються в Університеті, здобутки 

науковців, аспірантів і студентів у науковій, освітній та громадській діяльності. 

Рейтинг прозорості Webometrics 2017: Top Universities By Google Scholar 

Citations 

Лабораторія Cybermetrics у липні 2017 р. оприлюднила четвертий рейтинг 

прозорості університетів на основі даних цитованості їх провідних учених. Для 

аналізу використовувалися офіційні інституційні профілі Google Scholar Cita-

tions або стандартизовані домени, або поштові адреси ВНЗ.  

ДонНУ імені Василя Стуса за результатами рейтингування посів 74 місце 

серед ВНЗ України, поступившись багатьом класичним університетам і, біль-

ше того, закладам економічного, юридичного, педагогічного й аграрного про-

філю. Нагальним питанням у 2018 р. має стати створення персональних сторінок 

кожного науково-педагогічного та наукового працівника в пошуковій системі 

http://vnz.org.ua/statti/10130-shist-ukrayinskyh-universytetiv-potrapyly-do-qs-world-university-rankings-2018
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Google Scholar, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів і 

дисциплін. Це, окрім покращення позицій Університету в рейтингу, має сприя-

ти підвищенню конкурентоспроможності наукових проектів Університету, які 

подаються на конкурсний відбір наукових досліджень і розробок Міністерства 

освіти і науки України, насамперед у галузі гуманітарних наук. 

Рейтинг ВНЗ України за показниками Scopus 

Результати рейтингу базуються на показниках бібліографічної і рефератив-

ної бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості науко-

вих статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у 

наукових виданнях із технічних, медичних та гуманітарних наук. 

Оцінка вищих навчальних закладів України здійснювалась за індексом  

Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій 

і кількості цитувань цих публікацій. 

Станом на квітень 2017 р. ДонНУ імені Василя Стуса посідає 17 місце 

(10-е серед класичних університетів) серед 136 ВНЗ України за показниками 

публікаційної активності у виданнях, які індексуються в наукометричній базі 

Scopus. Університет зберіг свої позиції як серед класичних університетів, так і 

в загальному рейтингу. 

Індекс Гірша ДонНУ імені Василя Стуса за минулий рік зріс на одиницю і 

становить 27. Також спостерігається стабільне зростання кількості публікацій 

наших науковців та кількість їх цитувань. 

За величиною загального зростання кількості публікацій у виданнях Sco-

pus Університет посідає восьме місце серед класичних університетів. За мину-

лий рік кількість публікацій наших науковців зросла на 128 одиниць (на 8,1 %).  

За кількістю посилань на роботи наших науковців Університет посідає  

10 позицію серед класичних університетів – за рік кількість посилань зросла на 

639 цитувань (18,3 %). Збільшення кількості публікацій становить значний по-

тенціал для майбутнього зростання h-індексу Університету та підвищення його 

позицій у рейтингу за показниками Scopus. 

З метою посилення позицій Університету в національних і міжнародних 

рейтингах ВНЗ, підвищення рівня відкритості та доступності результатів нау-

кових досліджень для світової наукової спільноти в 2016 р. було затвержено та 

введено в дію Положення про стимулювання працівників за опублікування ре-

зультатів наукових досліджень у виданнях, що індексуються в наукометричній 

базі даних Scopus (наказ № 159/05 від 17.05.2016 р.). В Університеті здійсню-

ється преміювання наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів і студентів за поточне оприлюднення результатів наукових дослі-

джень у виданнях, що індексуються в НБД Scopus. Така практика буде продов-

жена і в майбутньому. 

http://osvita.ua/vnz/rating/55425/
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Слід також зазначити, що Університет відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про надання доступу вищим навчальним закладам і 

науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і 

науки України, до електронних наукових баз» від 19.09.2017 р., № 1286, увій-

шов до Переліку вищих навчальних закладів і наукових установ, яким у 2018 р. 

надаватиметься доступ до наукової бази Scopus. 

 

 

2.2. Науково-дослідна робота  

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

У 2017 р. в Університеті функціонувало 4 спеціалізовані вчені ради, з них 

1 – із захисту докторських і кандидатських та 3 – із захисту кандидатських ди-

сертацій за 6 спеціальностями. З жовтня 2016 р. по жовтень 2017 р. у спеціалі-

зованих вчених радах Університету захищено 10 дисертацій на здобуття нау-

кового ступеня кандидата наук (Табл. 2.2.1). Слід зазначити, що цей показник 

є значно нижчим за попередній період, за який було захищено 19 дисертацій – 

17 кандидатських і 2 докторські. Крім того, у 2016 р. припинили діяльність 

спеціалізована вчена рада К 11.051.05, яка приймала до розгляду роботи за 

спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла» та спецрада 

К 11.051.10, що приймала до захисту роботи за спеціальністю 10.02.01 – «Ук-

раїнська мова». 

Таблиця 2.2.1 

Кількісні показники діяльності спеціалізованих вчених рад  

ДонНУ імені Василя Стуса з жовтня 2016 р. по жовтень 2017 р. 

№ Шифр ради 
Назва спеціальностей,  

з яких функціонує рада 

Захищено  

кандидатських 

дисертацій 

Захищено  

докторських 

дисертацій 

Пере-

атестація 

11 Д 11.051.03 

08.00.02 «Світове господарство і 
міжнародні економічні відноси-
ни» 

1 – – 

08.00.04 «Економіка та управ-
ління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)» 

– – – 

08.00.07 «Демографія, економіка 
праці, соціальна економіка і по-
літика» 

1 – – 

22 К 11.051.08 
05.13.06 «Інформаційні техно-
логії» 

2 – – 

33 К 11.051.12 
12.00.04 «Господарське право, 
господарсько-процесуальне  
право» 

4 – – 

44 К 11.051.13 
23.00.02 «Політичні інститути та 
процеси» 

2 – – 

Разом 10 0 – 
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За звітний період дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах 

Університету і відхилених Атестаційною колегією МОН України, немає. 

Розподіл здобувачів наукового ступеня кандидата наук (за категоріями 

аспіранти та співробітники Університету, аспіранти та співробітники інших 

ВНЗ і наукових установ, співробітники державних установ і бізнес-структур) 

наведено нижче (Табл. 2.2.2). 

Таблиця .2.2.2 

Розподіл здобувачів наукового ступеня кандидата наук 

Рік 

Кандидатські дисертації 

разом 
ДонНУ  

імені Василя Стуса 
інші ВНЗ 

держ. установи, 

бізнес 

2016  

з жовтня 
2 – 2 – 

% 100 0 100 0 

2017 

до листопада 
8 4 3 1 

% 100 50 37,5 12,5 

 

 

2.3. Дослідницька інфраструктура 

Патентно-ліцензійна діяльність  

Патентно-ліцензійний відділ є структурним підрозділом НДЧ, який вико-

нує 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 Укра-

їни на корисну модель та 2 Свідоцтва про реєстрацію авторського права на 

службові твори. Крім того, винахідниками подано 9 заявок на отримання па-

тентів на корисні моделі. 

Усього в 2017 р. науковцями Університету було отримано 6 патентів Укра-

їни на корисну модель, подано 4 заявки на корисні моделі та 2 заявки на реєст-

рацію знаків для товарів і послуг. Наразі 6 документів Університету проходять 

експертизу в ДП «Український інститут інтелектуальної власності». 

Слід зауважити, що винахідницька діяльність у 2016–2017 рр. провади-

лась лише за двома прикладними та двома фундаментальними НДР. 

Розподіл охоронних документів між структурними підрозділами Універ-

ситету наведено в Табл. 2.3.1. 
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Таблиця 2.3.1 

Кількість охоронних документів, одержаних ДонНУ імені Василя Стуса  

у 2015–2017 рр., та поданих заявок на отримання охоронних документів 

Факультет 
Отримані патенти / подані заявки 

2017 р. 2016 р. 2015 р. 

Хімічний 1 / 1 2* / 1 0 / 2* 

Фізико-технічний 2 / 0 0 / 2 1 / 1 

Біологічний 3 / 3 3 / 6 1 / 2 

Інші підрозділи 0 / 2** 0 / 0 0 / 0 

Загалом 6 / 4+2** 3+2* / 9 2 / 3+2* 

* свідоцтва про реєстрацію авторського права на службові твори 

** заявки на знаки для товарів і послуг 

 

У 2017 р. подано дві заявки на знаки для товарів і послуг: 

– № m2017 14992 – «YSO: School of Young Official»; 

– № m2017 14999 – «Всеукраїнська школа публічної політики та адміні-

стрування». 

У квітні 2017 р. було підбито підсумки Всеукраїнського конкурсу «Вина-

хід року-2016», в якому Університет брав участь, представивши патент України 

на корисну модель № 110091 «Спосіб біоконверсії або біологічної утилізації 

куайцзи – паличок для їжі, з використанням штамів дереворуйнівних грибів» 

(винахідники – Сухомлин М. М., Федотов О. В., Петричук Ю. В.; власник – До-

нецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). За резуль-

татами конкурсу отримано лист-подяку від ДП «Український інститут інтелек-

туальної власності» (УКРПАТЕНТ) (від 11.04.2017 р., № 0401/І) за вагомий 

внесок у розвиток української та світової науки, духовної і матеріальної куль-

тури та інноваційної діяльності в Україні та Диплом за участь у Всеукраїн-

ському конкурсі «Винахід року-2016». 

Нагальними завданнями діяльності Університету в 2018 р. у сфері забез-

печення функціонування патентно-ліцензійного відділу та охорони прав інте-

лектуальної власності є: 

– вжити заходів щодо відновлення та кадрового забезпечення діяльності 

патентно-ліцензійного відділу НДЧ та вивчити питання щодо реорганізації від-

ділу; 

– розробити локальну нормативну базу щодо проведення робіт із захисту 

інтелектуальної власності й комерціалізації розробок науковців Університету. 

– забезпечити роботу щодо захисту прав інтелектуальної власності на ви-

находи й корисні моделі, програмні продукти, службові твори, створені науков-

цями Університету під час виконання держбюджетних НДР. Дотримуватися 
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повної відповідності планових показників отримання охоронних документів 

під час виконання держбюджетних НДР. 

– забезпечити видання рекламних каталогів наукових розробок держав-

ною та англійською мовами, здійснити пошук підприємств та установ для їх 

впровадження, рекламування технологічних профілів розробок на виставках і 

в мережі Internet. 

Діяльність НКП «Горизонт 2020» 

У 2017 р. в Університеті продовжував свою діяльність Національний кон-

тактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 

(НКП) за напрямом «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та 

кар’єри». 

Протягом 2017 р. було проведено та планується провести ряд інформацій-

них заходів: 

– 19.01.2017 р. спільно з відділом міжнародних зв’язків і центром міжна-

родних освітніх проектів Університету проведено Інформаційний день міжна-

родних служб. Науковців Університету ознайомлено з можливостями програ-

ми Horizon 2020 та її складової – програмою Марії Склодовської-Кюрі. 

– 15.02.2017 р. проведено Інформаційний семінар «Програми мобільності 

для науковців в Horizon 2020: поради щодо заповнення та подання заявок», 

який проведено у м. Маріуполь на базі Приазовського державного технічного 

університету. На семінарі було зроблено огляд програми «Горизонт 2020» та 

розглянуто умови підготовки та подання проектних пропозицій у межах про-

грам мобільності Individual Fellowship (2018) та Research and Innovation Staff 

Exchange (2018). 

Більшість заходів планується провести у листопаді–грудні 2017 р., що по-

в’язано з оголошенням Європейською Комісією конкурсів саме в середині листо-

пада та з відкриттям доступу до актуальних форм подання грантових заявок. 

У листопаді–грудні планується проведення серії тренінгів із написання 

грантових заявок та запрошення на ці тренінги учасників програм минулих 

років для надання корисних порад науковцям. Тренінги буде проведено в 

ДонНУ імені Василя Стуса, Приазовському державному технічному універси-

теті (м. Маріуполь), Запорізькій державній інженерній академії (м. Запоріжжя) 

та КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» (м. Дніпро). 

Обмін досвідом із колегами закордонних НКП 

Здійснювався обмін досвідом та співпраця з колегами з європейських 

НКП у межах європейського проекту підтримки співпраці між НКП – «Net4-

Mobility project» через доступ до спільних баз даних, інформаційних ресурсів, 

інформаційної розсилки, запрошення до участі у семінарах та тренінгах.  
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27–30.04.2017 р. керівника НКП О. В. Савкевича було відряджено до Єв-

ропейської комісії для участі в Шостому засіданні Національних контактних 

пунктів Марії Склодовської-Кюрі (Брюссель, Бельгія). Під час відрядження 

проведено переговори з НКП інших країн, досягнуто домовленість з колегою з 

українського НКП щодо розробки та випуску щомісячного інформаційного 

листа про діяльність НКП та конкурси програми «Горизонт 2020». Отримані 

знання планується використовувати під час підготовки та проведення інфор-

маційних семінарів та тренінгів із написання грантових заявок протягом 2017–

2018 рр. 

Науковці Університету в 2017 р. продовжили працювати над проектом прог-

рами «Горизонт 2020» «Магноніка, взаємодії та комплексність: багатофункціо-

нальні 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., координатор в Університеті – В. С. Ткаченко, канд. фіз.-мат. наук). 

Спільно з хімічним факультетом ДонНУ імені Василя Стуса та колегами з 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника обгово-

рюється можливість подання спільної заявки в межах конкурсу European 

Researchers’ Night (конкурс відкрито 12.10.2017 р. Термін подання заявок – 

11.01.2018 р.). В Університеті створено відповідну робочу групу для вивчення 

питання підготовки проекту в межах конкурсу. 

Науково-дослідна частина  

Наукові дослідження в Університеті здійснюються структурними підроз-

ділами НДЧ – науково-дослідними групами за фаховими напрямами із залу-

ченням учених наукових установ НАН України та інших ВНЗ. Практично всі 

науково-педагогічні працівники Університету беруть участь у виконанні НДР. 

Станом на 01.10.2017 р. кількість штатних працівників НДЧ становить 

22 особи (у 2016 р. – 27 осіб), із них наукових працівників – 18 осіб, із яких: 

докторів наук – 2, кандидатів наук – 10. Кількість сумісників, які працюють у 

складі науково-дослідних груп становить 30 осіб (у 2016 р. – 48 осіб), із них 

докторів наук – 9 осіб, кандидатів наук – 10 осіб. Крім цього, в НДЧ працюють 

2 аспіранти Університету і 1 докторант. Таке зменшення кадрового складу пра-

цівників НДЧ зумовлене двома факторами: збільшенням посадових окладів за 

фактично незмінного фінансування та переведенням частини працівників на 

штатні посади науково-педагогічних працівників кафедр із метою забезпечен-

ня виконання вимог до кадрового складу згідно із Законом України «Про вищу 

освіту». 

Відповідно до наказу МОН України «Про формування тематичних планів 

у 2017 році» від 10.02.2017 р., № 199 та протокольних рішень засідань Науко-
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вої ради Міністерства освіти і науки України від 20.12.2016 р. та 31.01.2017 р. 

тематичний план наукових досліджень та розробок на 2017 р., які фінансува-

тимуться за рахунок коштів державного бюджету, був сформований із дотри-

манням таких вимог: 

– до тематичного плану було включено дослідження та розробки, вико-

нання яких розпочато у попередні роки (зі збільшенням річних обсягів, отри-

маних на кінець 2016 р., на 6,8 %). Таких проектів в Університеті 9, на їх  

фінансування МОН України виділило 2 342,200 тис. грн. Зазначеної суми ви-

стачило, щоб збільшити річні обсяги фінансування перехідних робіт на 6,7 % 

порівняно з 2016 р.; 

– проекти, які за результатами конкурсного відбору отримали оцінку «ви-

сокого рівня» (75 балів і вище), фінансуються у повному обсязі, заплановано-

му у проекті дослідження або розробки. Таких проектів в Університеті немає; 

– роботи, які отримали експертну оцінку 51 бал і вище, фінансуються у роз-

мірі не менше 77 % від планової вартості, але не нижче 200 тис. грн. Таких проек-

тів в Університеті 2, на їх фінансування МОН України виділило 738,100 тис. грн; 

– два проекти Університету, які було рекомендовано протокольним рі-

шенням засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України на під-

ставі порушених клопотань – «Протон-спряжений перенос електрона в гомолі-

тичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах» (керівник  

Шендрик О. М., д-р хім. наук, проф.) та «Отримання антиоксидантів та розроб-

ка способів утилізації промислових відходів і біоіндикації на основі вивчення 

прооксидантно-антиоксидантної системи базидіоміцетів» (керівник – Присед-

ський Ю. Г., канд. біолог. наук, доц.) – було включено до тематичного плану з 

обсягом фінансування 200,000 тис. грн для кожного із проектів. 

Загалом, до Тематичного плану науково-дослідних робіт Університету, 

що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету 

України Міністерством освіти і науки України на 2017 р., включено 13 проек-

тів, із яких 10 – НДР фундаментального спрямування (з обсягом фінансування 

2 633,572 тис. грн) та 3 – прикладного (з обсягом фінансування 846,728 тис. грн). 

У 2017 р. було відкрито чотири нові проекти. Загалом дослідження в Уні-

верситеті проводяться за десятьма фаховими напрямами з 24, встановлених 

Міністерством, – «Математика», «Хімія», «Літературознавство, мовознавство, 

мистецтвознавство та соціальні комунікації», «Інформатика та кібернетика», 

«Механіка», «Філософія, історія та політологія», «Загальна фізика», «Біологія, 

біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук», «Право», «Електроніка, 

радіотехніка та телекомунікації». Слід зауважити, що наукові проекти з напря-

му «Загальна фізика» включено до Тематичного плану після перерви, яка три-

вала з 2013 р.  
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Експертиза завершених у 2016 р. наукових проектів 

У 2016 р. в Університеті завершено виконання трьох держбюджетних 

НДР – однієї фундаментальної та двох прикладних. Також виконано проміжні 

етапи дев’яти перехідних НДР (восьми фундаментальних та однієї приклад-

ної). За всіма проектами підготовлено анотовані звіти за встановленою фор-

мою та в лютому 2017 р. подано для проходження експертизи до Наукової ра-

ди МОН України. 

За результатами експертизи анотованих звітів за закінченими НДР у 2016 р. 

(наказ МОН України «Про результати експертизи анотованих звітів за закін-

ченими у 2016 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2016 року» 

від 11.07.2017 р., № 1002 та протокольне рішення Наукової ради МОН України 

від 26.04.2017 р.) проекти науковців Університету одержали такі бали 

(Табл. 2.3.2). Слід відзначити, що, виходячи із зазначених нормативних доку-

ментів, проекти Університету отримали за результатами експертизи оцінку се-

реднього рівня. Також слід додати, що два проекти одержали експертну оцін-

ку, нижчу за середній бал у відповідній секції. 

Таблиця 2.3.2 

Перелік анотованих звітів за закінченими у 2016 р. дослідженнями  

і розробками ДонНУ імені Василя Стуса, з результатами експертизи 

Секція Назва проекту Керівник 

Місце в 

рейтингу 

секції 

Бали 

Середній 

бал  

за секцією 

Секція 7 

«Енергетика 

та енерго-

ефектив-

ність» 

Розробка високоефек-

тивних передавачів на 

базі підсилювачів з ви-

соким ККД та енерго-

ресурсозбереження при 

виробництві сталі в 

агрегаті ківш-піч 

Крижановський В. Г., 

д-р техн. наук, проф. 
22 з 65 53 

47,2 

(мін. 15 –

макс. 81,5) 

Секція 15 

«Біологія, 

біотехноло-

гія та акту-

альні проб-

леми медич-

них наук» 

Одержання ферментних 

препаратів, підвищення 

продуктивності базидіо-

міцетів за культивуван-

ня на відходах в лабора-

торних та напівпромис-

лових умовах 

Приседський Ю. Г., 

канд. біол. наук, доц. 
11 з 17 43 

45,1 

(мін. 18,7 – 

макс. 70,0) 

Секція 16 

«Хімія» 

Лакказо-медіаторні 

окиснювальні системи 

Шендрик О. М.,  

д-р хім. наук, проф. 
23 з 27 41,5 

51,5 

(мін. 20,5 – 

макс. 81,5) 

 

Основні зауваження, що було висунуто до зазначених проектів, – неповна 

відповідність отриманих результатів у розрізі створення науково-технічної 

продукції (статті в наукометричних виданнях, монографії) заявленим у запиті. 
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Конкурсний відбір проектів 2017 р. 

У 2017 р. в Університеті завершується виконання 4 науково-дослідних 

проектів – трьох фундаментальних і одного прикладного: з річним обсягом фі-

нансування 1 069,156 тис. грн (із них 851,478 тис. грн – фінансування фунда-

ментальних проектів та 217,678 тис. грн – фінансування прикладного проекту). 

Для участі в другому етапі конкурсного відбору проектів наукових дослі-

джень і розробок, який проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12.04.2017 р., № 590, Університет подав 5 проектів наукових 

досліджень і розробок із річним обсягом фінансування 3 173,893 тис. грн (із них 

3 проекти фундаментальних досліджень із річним обсягом фінансування 

1 611,262 тис. грн, 1 проект прикладного дослідження з річним обсягом фінан-

сування 946,386 тис. грн, 1 проект прикладної науково-технічної розробки з 

річним обсягом фінансування 616,245 тис. грн). 

Результати експертизи поданих проектів було оголошено наказом МОН 

України «Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок» 

від 31.07.2017 р., № 1104. Проекти Університету одержали наступні бали 

(Табл. 2.3.3). 

Таблиця 2.3.3 

Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків 

державного бюджету, починаючи з 2018 р., з результатами експертизи 

Назва роботи, науковий керівник 

Назва секції  

за фаховим напря-

мом Наукової ради 

МОН України 

Результати  

експертизи 

Рівень 

роботи 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах 

Властивості cингулярних розв’язків  

диференціальних рівнянь, спектральний 

аналіз різницевих систем та моделювання 

нелінійних процесів (Рассохіна Юлія Вале-

нтинівна, канд. фіз.-мат. наук, старш. 

наук. співроб.) 

Математика 

80 

(бали експертів: 

80, 80) 

Високий 

рівень 

Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна 

граматика: комунікативно-когнітивний та 

прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри 

(Загнітко Анатолій Панасович, д-р філол. 

наук, проф.) 

Літературознавство, 

мовознавство  

та мистецтвознавство 

41 (55,5) 

(бали експертів: 

56, 55, 12) 

Середній 

рівень 

Парадигматичні відношення в граматиці 

германських, романських і слов’янських 

мов (зіставно-типологічний аспект) (Сенів 

Михайло Григорович, д-р філол. наук, проф.) 

Літературознавство, 

мовознавство  

та мистецтвознавство 

35,5 

(бали експертів: 

40, 31) 

Низький 

рівень 
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Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих 

навчальних закладів та наукових установ 

Національна правова модель державного 

регулювання екологічного підприємництва 

(«зеленої» економіки) (Бобкова Антоніна 

Григоріївна, д-р юрид. наук, проф.) 

Право 

44,5 

(бали експертів: 

46, 43) 

Середній 

рівень 

Науково-технічна (експериментальна) розробка 

Розроблення електронної краудфандінгової 

платформи індексації, пошуку, класифіка-

ції та аналізу метричних книг та інших іс-

торичних документів (Баєв Артем Вікто-

рович, канд. фіз.-мат. наук) 

Інформатика  

та кібернетика 

66 

(бали експертів: 

66, 66) 

Середній 

рівень 

 

У той же час науковими групами спільно з НДЧ було підготовлено та на-

правлено до Наукової ради МОН України листи-клопотання щодо виділення у 

2018 р. цільового асигнування для виконання трьох проектів середнього рівня. 

Конкурсний відбір науково-технічних та експериментальних розробок 

У квітні 2017 р. Міністерством освіти і науки України було оголошено 

конкурсний відбір науково-технічних та експериментальних розробок за дер-

жавним замовленням. 

Університет направив для участі в зазначеному конкурсному відборі нау-

ково-технічних та експериментальних розробок за державним замовленням 

такі проекти: 

 розроблення інформаційно-аналітичної системи просторового акустич-

ного моніторингу та детектування локації джерела небезпеки (керівник –  

Баєв А. В., канд. фіз.-мат. наук, декан факультету математики та інформацій-

них технологій); 

 синтез сплавів високої механічної міцності (керівник – Ніколюк П. К., 

д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри комп’ютерних технологій фізико-

технічного факультету); 

 розроблення алгоритму дії та протидії високотехнологічній кіберзло-

чинності в умовах гібридної війни (керівник — Кравчук В. В., канд. екон. наук, 

доц., директор філії ДонНУ імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр 

«ДонНУ-Поділля»). 

Крім того, рішенням Науково-технічної ради двом проектам біологічного 

факультету було дано рекомендації з проведення попередніх досліджень із ме-

тою отримання більш вагомого наукового доробку спільно з установами-парт-

нерами з метою подання робіт на конкурсний відбір у наступні роки. 

Результати експертизи поданих проектів мають бути оголошені МОН Укра-

їни до кінця 2017 р. 
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Проекти фондів 

У 2017 р. продовжено виконання проекту «Розробка методів та алгорит-

мів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебу-

вають під дією динамічних навантажень» (науковий керівник – В. П. Шевченко, 

д-р фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України) на замовлення Державного 

фонду фундаментальних досліджень (ДФФД). Зазначений проект у 2016 р. 

став переможцем Конкурсу Ф71 на грантову підтримку наукових і науково-

технічних проектів академічних інституцій та вищих навчальних закладів Кри-

му і тимчасово окупованих територій. Фінансування зазначеного проекту, який 

має піврічний термін виконання, становить 100 000 грн. 

У 2017 р. ДФФД було оголошено Конкурс Ф76 спільних наукових проек-

тів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук 

та Національних галузевих академій наук України. За результатами участі в 

зазначеному конкурсі два проекти, в яких Університет виступає співвиконав-

цем, оголошено переможцями. Спільно з Донецьким фізико-технічним інсти-

тутом імені О. О. Галкіна НАН України виконуватиметься проект «Наноком-

позити надпровідник-феромагнітний напівметал як новітні функціональні ма-

теріали для реєстрації надвисокочастотного випромінювання» (співкерівник – 

М. О. Білоголовський, д-р фіз.-мат. наук, проф.; обсяг фінансування 63 тис. грн). 

Спільно з Інститутом металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України ви-

конуватиметься проект «Керування високочастотним випромінюванням джо-

зефсонівських контактів за допомогою струмової інжекції» (співкерівник – 

В. С. Ткаченко, канд. фіз.-мат. наук; обсяг фінансування 41 тис. грн). 

У наступні роки потрібно розглянути можливості більш широкої участі 

наукових колективів Університету як у конкурсах ДФФД, так і інших фондів. 

Це створить передумови для залучення додаткового фінансування для розбу-

дови дослідницької інфраструктури та залучення творчої молоді до роботи в 

науковій сфері. 

Науковці Університету також брали участь у конкурсі за Програмою «Ці-

льові дослідження та розвиваючі ініціативи», який проводився відповідно до 

Угоди про співробітництво у сфері науки та технологій між МОН України та 

Українським науково-технологічним центром (УНТЦ). Було подано проект 

«Створення наноструктурованих метаматеріалів для НВЧ застосувань на базі 

композитів вуглецю та нітриду алюмінію» (керівник – М. О. Білоголовський, 

д-р фіз.-мат. наук, проф.; співвиконавці з України – КНУ імені Тараса Шевчен-

ка, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України; закордонні 

партнери – Institut für Festkörperphysik, Germany, Université Savoie Mont Blanc, 

France, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Italy, HYPRES, Inc., USA). Ре-

зультати конкурсного відбору наразі залишаються не оголошеними. 
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Міжнародні наукові проекти 

У 2016 р. завершено виконання НДР «Мікро- і наноелектронні джозефсо-

нівські гетероструктури з внутрішнім шунтуванням» (керівник – М. О. Біло-

головський, д-р фіз.-мат. наук, проф.), яку було визнано переможцем конкурсу 

в рамках Програми спільних дій між Україною та Францією в галузі науково-

технічного співробітництва «ДНІПРО» (відповідно до Протоколу Сьомого за-

сідання українсько-французького змішаного комітету з науково-технічного 

співробітництва від 09.09.2015 р.). Для реалізації проекту в 2016 р. було виді-

лено 60 000 грн. 

У 2017 р. МОН України, Міністерство освіти і науки Литовської Респуб-

ліки та Науково-дослідна рада Литви оголосили конкурс спільних українсько-

литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018–2019 рр. Універ-

ситет подав для участі у вказаному конкурсі один проект – «Analysis of the 

possibilities of applying inclusive economic growth to solve the problem of income 

inequality: in Lithuania and Ukraine / Аналіз можливостей застосування інклю-

зивного економічного зростання з метою вирішення проблеми нерівності дохо-

дів: в Литві і в Україні» (керівник від Університету – Орєхова Т. В., д-р екон. 

наук, проф.; організація-співвиконавець – Каунаський технологічний універ-

ситет). Результати конкурсного відбору наразі не оголошено. 

У 2016–2017 рр. наукова група Спільної науково-дослідної лабораторії 

динаміки електронних процесів у гібридних структурах Інституту металофізи-

ки ім. Г. В. Курдюмова НАН України і ДонНУ імені Василя Стуса увійшла до 

складу консорціуму з чотирнадцяти наукових установ і організації для участі в 

конкурсі проектів програми Horizon 2020. Науковий проект міжнародного кон-

сорціуму наукових установ H2020-FETOPEN-1-2016-2017-RIA «Flexible Ad-

vanced Superconducting HIgh PerfOrmaNce digital environment». Окрім України, 

яку представляє наш Університет, до складу цього консорціуму увійшли нау-

кові установи з Німеччини, Франції, Італії, Туреччини та Південно-Африкан-

ської Республіки. Загальна вартість проекту становить 3,375 млн євро. Розгляд 

проектів наразі також триває. 

У 2017 р. науковці кафедри неорганічної та аналітичної хімії увійшли до 

складу проектної групи для подання спільної пропозиції для участі в конкурсі 

Національного наукового фонду США. Спільно з науковцями Minnesota State 

University за програмою Research in Undergraduate Institutions (RUI) подано 

проект «Isomorphous Substitutions and Luminescent Properties of Sc1–хLnхVO4 and 

Lu1–хLnхVO4 solid solutions / Ізоморфні заміщення та люмінесцентні властиво-

сті твердих розчинів Sc1–хLnхVO4 та Lu1–хLnхVO4» (співкерівник – Є. І. Гетьман, 

д-р хім. наук, проф.). Результати конкурсного відбору мають бути оголошені 

до кінця 2017 р. 
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Послуги науково-технічного характеру 

За рахунок надання послуг науково-технічного характеру в 2016 р. було 

залучено 279,960 тис. грн. В Університеті виконувався лише один такий про-

ект – науково-дослідна група з аналітичної хімії надавала «Послуги з прове-

дення 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». 

У 2016 р. було укладено договір № 17-116-82У від 21.12.2016 р. щодо на-

дання у 2017 р. послуг із проведення контролю дотримання нормативів гранич-

но-допустимих викидів (ГДВ) від котлів енергоблоків Старобешівської ТЕС 

№ 4-13 (планова сума надходжень – 297,0 тис. грн). Університет надав розра-

хунок викидів забруднюючих речовин від енергоблоків № 4-13 Старобешів-

ської ТЕС у січні, лютому, березні та квітні 2017 р., на підставі яких ПАТ 

«Донбасенерго» здійснювало екологічні платежі до Державного Бюджету  

України. Проте, з травня 2017 р. ПАТ «Донбасенерго» втратило оперативне 

управління над СО ПАТ «Донбасенерго» Старобешівська ТЕС через так звану 

націоналізацію підприємства з боку невизнаного самопроголошеного квазі-

державного утворення «ДНР». Листом № 255/01-09/12.0 від 13.05.2017 р. Уні-

верситет за спільною згодою сторін запропонував припинити виконання дого-

вору № 17-116-82У від 21.12.2016 р. до відновлення оперативного управління 

СО ПАТ «Донбасенерго» Старобешівська ТЕС з боку ПАТ «Донбасенерго». 

На сьогодні ПАТ «Донбасенерго» має заборгованість перед Університетом за 

виконані роботи в розмірі 49,5 тис. грн. 

У той же час, у травні 2017 р. Університет звернувся до ПАТ «Донбас-

енерго» з комерційною пропозицією щодо проведення робіт з контролю дотри-

мання нормативів гранично-допустимих викидів на СО ПАТ «Донбасенерго» 

Слов’янська ТЕС. 

Ефективність використання бюджетних коштів 

Ефективність використання бюджетних коштів (відношення обсягів за-

роблених коштів до обсягів коштів, наданих державою) у 2017 р. має складати 

0,073 (2015 р. – 0,09, 2016 р. – 0,12), що значно нижче, порівняно з 2012–

2014 рр., та нижче за показники, яких було досягнуто після переміщення Уні-

верситету (2015–2016 рр.). Зменшення цього показника обумовлене втратою 

зв’язків із підприємствами Донецької області після переміщення Університету 

із зони проведення АТО та відсутністю договорів з надання послуг наукового 

характеру підприємствам і установам м. Вінниця та Вінницької області. 
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Діяльність Наукового парку «ДонНУ-Поділля» 

Протягом звітного періоду Науковим парком «ДонНУ-Поділля» відповід-

но до Стратегії його розвитку, схваленої Вченою радою у квітні 2016 р., вико-

нано такі роботи:  

з формування інноваційного середовища, а саме:  

 укладено сім угод про партнерство та взаємодію із організаціями та  

установами різних форм власності, у т. ч. із Приазовським державним техніч-

ним університетом та компанією «Жундединчхен» (КНР); 

 ініційовано створення Міжуніверситетського інноваційного форуму,  

у рамках підготовки до якого, за підтримки Вінницької міськради, проведено 

круглий стіл за участі вищих навчальних закладів Вінниці;  

 ініційовано розробку Програми науково-технічного та інноваційного 

розвитку Вінницької області, і головою обладміністрації підписано відповідне 

розпорядження;  

 розроблено концепцію конкурсу стартапів на нових засадах та з новим 

колом учасників, а також подано заявку на адміністрування обласного конкур-

су бізнес-ідей, оголошеного Вінницькою ОДА;  

 розроблено сайт та здійснено просування наукового парку у соціальних 

мережах; 

 парк виступив оператором комунікацій між Університетом та провід-

ною українською ІТ-компанією, у рамках яких підписано угоду про партнер-

ство та досягнуто домовленість про цільову підготовку студентів двох факуль-

тетів. 

Ресурсну підтримку цих процесів забезпечив Університет; організовано 

зустріч зі Студентською радою, якій презентовано стратегію розвитку парку та 

конкретні проекти, у яких студенти можуть брати активну та безпосередню 

участь (зокрема, «Форсайт «Університет», «Студентський гуртожиток»); 

комерціалізація результатів наукових досліджень, а саме: 

 проект «Контроль забруднення водних ресурсів»: отримав високу оцін-

ку уповноваженого центрального органу влади; подано заявки на бюджетне 

фінансування цього проекту, зокрема, на обласний Фонд охорони навколиш-

нього природного середовища та на конкурс Міністерства регіонального роз-

витку за кошти державного бюджету та ЄС; 

 проект «Роботизація агровиробництва»: презентовано одному із про-

відних агрохолдінгів та вітчизняному виробнику засобів захисту рослин; 

 проект «Розвиток сільських громад»: подано заявку на конкурс Євро-

комісії «Проекти мерій для економічного зростання»; налагоджено зв’язки із 

Асоціацією фермерів області та сільськими громадами двох областей; у рам-
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ках цього розроблено семінарські програми, спрямовані на підвищення техно-

логічного рівня фахівців агровиробництва; 

 програма «Енергоефективність: триває робота з газозаміщення у тепло-

постачанні центрального корпусу Університету; у проекті енергоефективності 

житлових та адміністративних будівель (який забезпечить економію в розмірі 

не менше 50 % витрат на опалення) знайдено технічні рішення, що забезпечать 

збільшення обсягів економії. 

Продовжується робота із провадження розробок Університету та партне-

рів наукового парку із провідними підприємствами регіону («Віолія», «Аграна-

Фрут») та формування активів: здійснено аналіз об’єктів, що можуть викори-

стовуватися як матеріальний актив наукового парку; розроблено інвестиційну 

пропозицію для проекту «R&D-центр»; здійснено передачу комп’ютерів та 

меблів Університету на суму більше 100 тис. грн. 
 

 

2.4. Підвищення кваліфікації 

 та стажування наукових і науково-педагогічних працівників  

Підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою для проходження черго-

вої атестації науково-педагогічних працівників та обрання на посаду за конкур-

сом чи укладення трудового договору і здійснюється один раз на п’ять років зі 

збереженням середньої заробітної платні, відповідно до Положення про під-

вищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних пра-

цівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 р., № 48. 

Протягом 2017 р. науковці та викладачі Університету продовжували озна-

йомлення з новими методами та формами організації навчально-виховного 

процесу, науково-методичної роботи, проводили наукові дослідження та під-

вищували свою кваліфікацію у вищих навчальних закладах, науково-дослідних 

інститутах НАН України, установах, підприємствах, організаціях та Центрі 

безперервної освіти ДонНУ імені Василя Стуса. 

До Університету Дуйсбург-Ессен (Німеччина) було направлено на стажу-

вання Білецьку О. В., доцента кафедри германської філології факультету іно-

земних мов. 

Старший науковий співробітник науково-дослідної групи з неорганічної 

хімії НДЧ Радіо С. В. пройшов наукове стажування на факультеті хімії та біо-

технологій Талліннського технологічного університету (м. Таллінн, Естонська 

Республіка), де провів низку наукових досліджень та взяв участь у роботі літ-

ньої школи для молодих учених та студентів у School of Science, Department of 

Chemistry and Biotechnology. 
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Для проходження тривалого стажування до Інституту імені Вейцмана 

(м. Реховот, Ізраїль) було направлено Деркача В. О., професора кафедри мате-

матичного аналізу і диференціальних рівнянь. 

Декан хімічного факультету, професор кафедри біохімії та фізичної хімії 

Шендрик О. М. був направлений на підвищення кваліфікації до Інституту фізи-

ко-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України (м. Київ). 

Доцент кафедри біохімії та фізичної хімії Мельниченко В. І. пройшов під-

вищення кваліфікації у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізи-

ко-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України (м. Львів). 

Однак, щоб утримати позиції Університету в міжнародних і національних 

рейтингах, Університету у майбутньому необхідно більше уваги приділяти 

проходженню стажування у провідних вишах і наукових установах світу. 

 

 

2.5. Публікаційна діяльність та розвиток наукової співпраці  

Наукові конференції та семінари 

Науково-технічні заходи (конференції, семінари, школи) проводяться в 

Університеті згідно з Тематичним планом, який формується на основі пропо-

зицій 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 Украї-

ни. У 2017 р. в Університеті проведено 12 науково-технічних заходів: 

 V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми психологічної теорії і практики», 

28.03.2017 р. 

 Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих 

учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС-2017), 

27–29.03.2017 р. 

 Міжвузівська наукова студентська конференція «Зіставне вивчення гер-

манських, романських і слов’янських мов і літератур», 21–22.04.2017 р. 

 Другі Всеукраїнські судові дебати з цивільного права та процесу,  

22–23.04.2017 р. 

 Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання–ІХ», 

25–26.04.2017 р. 

 XVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та моло-

дих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній 

та глобальній економіці», 26–27.04.2017 р. 

 II Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум», 

28.04.2017 р.  
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 Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар 

«Лінгвіст-програміст», 27–28.04.2017 р. 

 Всеукраїнські змагання з господарського права імені професора С. З. Ми-

хайліна, 11–12.05.2017 р. 

 Міжнародний науковий семінар «Сучасний словник: статус і функції», 

21.09.2017 р. 

 Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання вивчення гер-

манських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання 

іноземних мов», 5–6.10.2017 р. 

 Перша міжнародна науково-практична конференція «Екологія Донбасу: 

уроки історії та виклики сьогодення», присвячена пам’яті Віктора Єгоровича 

фон Граффа, 10–11.10.2017 р. 

Участь у виставковій діяльності 

 Університет 17–19.11.2016 р. брав участь у Двадцять дев’ятій Міжнарод-

ній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День Студента 2016», яку було 

організовано Товариством «Знання України» за підтримки Міністерства освіти 

і науки України та Національної академії педагогічних наук України. В рамках 

роботи виставки відвідувачам було презентовано розробки наукових колекти-

вів Університету. За результатами участі у заході отримано нагороду – «Гран-

Прі» у номінації «Наукова діяльність у вищому навчальному закладі». 

 Міжнародний форум Cosmetics Ukraine 2017. 

Делегація співробітників і студентів Університету у складі Леонової Н. Г., 

старшого наукового співробітника НДЧ, Єрошиної К. В., завідувача навчаль-

ної лабораторії кафедри неорганічної та аналітичної хімії, Шуляченко К. С., 

секретаря-друкарки ректорату, Маліка І. Д., старшого лаборанта навчально-нау-

кового центру міжнародної освіти, Авджі Л. М., студентки 1-го курсу хімічно-

го факультету ступеня освіти «Бакалавр», Олексій Ю. А., студентки 1-го курсу 

хімічного факультету СО «Бакалавр», брала участь у Міжнародному форумі 

Cosmetics Ukraine 2017 (01.06.2017 р., м. Київ, КВЦ «Парковий»). 

 Фестиваль науки 2017.  

У рамках Фестивалю науки в 2017 р. було проведено 2 виставки: 

а) III Регіональну виставку творчих робіт учнів загальноосвітніх закладів 

Вінницької та Донецької областей «Наукова весна». У роботі виставки взяли 

участь (очно і заочно) учні шкіл Вінницької (м. Вінниця, м. Козятин, м. Неми-

рів, смт. Муровані Курилівці) та Донецької (м. Маріуполь, м. Костянтинівка, 

м. Авдіївка) областей, представивши експонати за вісьмома тематичними на-

прямами; 

б) виставку наукової діяльності та інтерактивних стендів колективів Уні-

верситету.  
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Видавнича діяльність 

Редакційний відділ навчальної та методичної літератури забезпечує підго-

товку до друку навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літера-

тури для задоволення потреб освітньої і наукової діяльності Університету. 

У Плани на 2017 р. внесено 270 позицій навчально-методичної літератури 

та 68 позицій наукових видань. Відповідно, станом на 15.10.2017 р. у Редак-

ційний відділ надійшло 68 замовлень навчально-методичної літератури (що 

складає 25 % від запланованого) і 15 замовлень наукової літератури (22 % від 

запланованого). 

Дані за видами видань відображено у таблицях 2.5.1, 2.5.2. 

Таблиця 2.5.1 

Навчально-методична література 

Вид видання 2016 р. 2017 р. 

Методичні рекомендації 29 25 

Навчальний посібник 15 20 

Навчально-методичний посібник 11 2 

Підручник 2 3 

Практикум 5 4 

Робоча програма 15 15 

Методичний посібник 1 2 

Курс лекцій 8 − 

Збірник документів 1 1 

Разом 88 72 

 

Таблиця 2.5.2 

Наукова література 

Вид видання 2016 р. 2017 р. 

Монографія 5 15 

Автореферат 4 1 

Науковий журнал 4 11 

Матеріали конференцій 4 7 

Разом 17 34 

 

У зв’язку з недостатнім фінансуванням ряд викладачів за власні кошти 

видають заплановані роботи, тому кількість надрукованих робіт може варію-

ватися у бік збільшення. 

Також Редакційним відділом підготовлено до друку нормативні докумен-

ти з питань охорони праці та протипожежної безпеки (загальним обсягом близь-

ко 450 сторінок). 

Співробітники Редакційного відділу брали участь у підготовці до видання 

збірника «З когорти великих: Василь Стус в історії університету», довідкового 

видання («Бібліографічний покажчик до ювілею Ю. В. Макогона»), а також 
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розробили новий дизайн обкладинки до наукового періодичного видання «Ві-

сник ДонНУ імені Василя Стуса». 

За звітний період співробітниками Редакційного відділу опрацьовано 126 

умовних друкованих аркушів наукової літератури та 207 умовних друкованих 

аркушів навчально-методичної літератури. Ці показники свідчать про збіль-

шення загального обсягу вичитаних та зверстаних матеріалів. 

Згідно зі ст. 5. Закону України «Про видавничу справу» друкована продук-

ція в Університеті видається переважно державною мовою (98 %), що дає змо-

гу поповнити бібліотечні фонди україномовними виданнями. 

З метою більш повного відстежування виконання Планів видань у наступ-

ному році необхідно розробити механізм звітності факультетами видавничої 

діяльності викладачів. 

Для покращення роботи підрозділу у наступному календарному році фа-

культетам пропонується формувати не Плани видань літератури, а Плани під-

готовки рукописів. 

Наукові фахові видання 

У 2017 р. в Університеті видавалося 6 наукових фахових журналів і збірни-

ків, зареєстрованих Державною атестаційною колегією МОН України. Більшість 

видань пройшли міжнародну реєстрацію, одержавши міжнародний індекс ISSN. 

Зроблено певні кроки із входження наукових періодичних видань Уні-

верситету до міжнародних НБД. 

На сьогодні редакційні колегії наукових фахових видань проводять робо-

ту з перереєстрації в Міністерстві юстиції України у зв’язку з наданням Уні-

верситету імені Василя Стуса. 

Також продовжено розпочату в 2015 р. роботу зі створення повнофункціо-

нального порталу наукових фахових видань Університету. У 2017 р. продов-

жується робота з наповнення порталу наукових видань і наразі у відкритому 

доступі розміщено 22 журнали, збірники і матеріали конференцій: 

1. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. 

2. Вісник Донецького національного університету. Серії А, Б, В. 

3. Вісник ДонНУ. Серія політичні науки. 

4. Вісник ДонНУ. Серія філософські науки. 

5. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 

6. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ. 

7. Граматичні студії. 

8. Економіка і організація управління. 

9. Збірник наукових праць «Проблемы и перспективы развития сотрудни-

чества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского эко-

номического сотрудничества и ГУАМ». 
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10. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ 

імені Василя Стуса за 2015–2016 рр. 

11. Збірник тез доповідей «Хімічні проблеми сьогодення». 

12. Історичні і політологічні дослідження. 

13. Лінгвістичні студії. 

14. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Юридич-

на освіта у сучасному вимірі». 

15. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнарод-

ною участю «Філософія. Людина. Сучасність». 

16. Матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної кон-

ференції «Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність». 

17. Нові сторінки історії Донбасу. 

18. Політичне життя. 

19. Правничий часопис Донецького університету. 

20. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения ино-

странных инвестиций: региональный аспект. 

21. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 

22. Финансы, учет, банки. 

Розміщені матеріали охоплюють період з 2012 по 2017 рр. 

Згідно з наказом МОН України «Про оприлюднення дисертацій та відгу-

ків офіційних опонентів» від 14.07.2015 р., № 758, на порталі Університету 

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 спеціалізованих вчених 

радах ДонНУ імені Василя Стуса. Так, у 2015 р. таких матеріалів було розмі-

щено 6, у 2016 р. – 13, у 2017 р. – 8. 

Настановою для редакційних колегій має бути прискорення процесу від-

новлення та перереєстрації наукових фахових видань Університету. Це дозво-

лить нашим науковцям ширше висвітлювати результати наукових досліджень 

та поширювати їх серед наукової спільноти України та світу, що в свою чергу 

позитивно вплине на пошук партнерів для виконання спільних проектів. 
 

Наукова бібліотека 

Сьогодні фонд наукової бібліотеки складається з-понад 18 тис. примірни-

ків. Поступово зростає фонд періодичних видань (63 назви журналів, 14 назв 

газет, 5 електронних видань). Відкрито 2 читальні зали за профілями факуль-

тетів. У головному навчальному корпусі діють відділи комплектування, ката-

логізації, автоматизації та книгосховища. 

Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити інформаційні потреби своїх 

користувачів, не може існувати без використання новітніх технологій доступу 

http://abstracts.donnu.edu.ua/
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до інформації, тому розпочато поетапну автоматизацію всіх технологічних 

процесів. Придбання завдяки фонду «Відродження» програмного забезпечення 

«ІРБІС» дало можливість створити електронний каталог. На сьогодні в елект-

ронний каталог внесено більше 104 тисяч бібліографічних описів книг. Також 

створено сайт бібліотеки. Постійно розроблюються віртуальні виставки літе-

ратури. До послуг користувачів на сайті бібліотеки є віртуальна довідка. Інфор-

мація про бібліотеку та її послуги представлена також у соцмережах. Бібліотека 

має доступ до повнотекстових баз даних «ЦУЛ», яка містить понад 700 назв 

підручників. На замовлення факультетів створюються тематичні бібліографіч-

ні покажчики літератури. Систематично виходять випуски аналітичних збір-

ників «ДонНУ на шпальтах ЗМІ», покажчики статей «Проблеми вищої школи». 

Реалізація головної мети бібліотеки – створення єдиного інформаційного 

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 втілення в си-

стему обслуговування онлайн-технологій;  

– покращити якість бібліотечно-бібліографічного, довідкового обслугову-

вання; 

– покращити якість освітньої та виховної роботи бібліотеки. 

Бібліотека планує реалізувати систему електронної доставки документів у 

тісному контакті з бібліотеками України. На оперативність інформаційного 

забезпечення користувачів вплине і подальший розвиток сайту бібліотеки, по-

повнення його розділів корисною інформацією. 

Важливою ланкою роботи бібліотеки залишається формування фонду з 

традиційних друкованих та періодичних видань, поповнення новими підруч-

никами та науковими виданнями. Актуальним лишається книгообмін між біб-

ліотеками, зв’язок з благодійними фондами та організаціями. 

На активне використання послуг бібліотеки впливає комфортність її при-

міщень, наявність сучасних меблів, обладнання, вільних зон користування Ін-

тернетом, тому створення таких умов теж одне з головних завдань. 

Діяльність бібліотеки буде доцільною та ефективною за умови наявності 

кваліфікованих кадрів, тому в планах бібліотеки є багато заходів із підвищення 

кваліфікації. Це різні школи, семінари, участь у науково-практичних конферен-

ціях. 

Бібліотека Університету входить до складу методичного бібліотечного 

об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ–IV рівня акредитації Вінницької області. З допо-

могою колег з інших бібліотек активно продовжується процес відродження 

бібліотеки Університету.  
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2.6. Студентська наука 

Студентська наука посідає важливе місце в житті Університету.  

У ДонНУ імені Василя Стуса успішно працює Студентське наукове това-

риство, метою діяльності якого є створення умов для розкриття наукового та 

творчого потенціалу студентів. Далі у Табл. 2.6.1 порівняємо деякі статистичні 

дані. 

Таблиця 2.6.1. 

Показники залучення студентів і молодих учених до наукової діяльності 
 

Рік 

Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях, % 

Кількість  

молодих учених 

в Університеті 

Відсоток молодих учених, 

які залишаються  

в Університеті після  

закінчення аспірантури 

2013 4 788 (53,4) 723 35,2 

2014 4 123 (64,6) 501 31,5 

2015 1 164 (41,8) 506 9,3 

2016 761 (28,1) 505 28,2 

2017 1 927 (50,3) 375 16,1 

 

Активом Студентського наукового товариства видано університетський 

науковий збірник «Вісник Студентського наукового товариства Донецького 

національного університету імені Василя Стуса», де опубліковано 51 статтю, 

авторами яких є бакалаври та магістранти. 

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 2016–2017 н. р. на Всеукраїнський конкурс студентських наукових ро-

біт з природничих, технічних і гуманітарних наук було направлено 55 науко-

вих робіт 57 авторів із 27 галузей наук. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2017 р., 

№ 1038 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових ро-

біт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016–2017 н. р.» авторів 

14 НДР нагороджено дипломами переможців. Отримано 1 диплом І ступеня, 

6 дипломів ІІ ступеня та 7 дипломів ІІІ ступеня. 

Відповідно до наказу Університету «Про проведення І етапу Всеукраїн-

ської студентської олімпіади у 2016–2017 н. р.» від 26.12.2016 р., № 339/05,  

у січні–лютому 2017 р. проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіа-
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ди. У ньому брали участь 408 студентів, із них 107 в Олімпіаді з 23 навчальних 

дисциплін та 301 студент – з 29 напрямів та спеціальностей.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про підсумки 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2016–2017 н. р.» від 31.07.2017 р., 

№ 1098, дипломами нагороджено 6 студентів Університету. 

Студенти фізико-технічного факультету щорічно беруть участь у Всеукра-

їнській студентській олімпіаді з програмування. Згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіа-

ди з програмування 2017 року» від 17.03.2017 р., № 414, команда DonNU_Fearless 

(Я. Ісаєнков, М. Бацінко, М. Кацан, тренер – А. І. Парамонов, доцент кафедри 

комп’ютерних технологій) була запрошена до участі в ІІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з програмування. 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації «Про підсумки проведення XVII Міжнародного кон-

курсу з української мови імені Петра Яцика 2016–2017 рр.» від 23.12.2016 р., 

№ 607, переможцями ІІІ етапу конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

стали студенти Є. Гасай (науковий керівник Вінтонів М. О.), яка отримала дип-

лом І ступеня, А. Неліпа (науковий керівник Митько Н. А.) отримала диплом 

ІІ ступеня, Г. Шаповолюк (науковий керівник Лукаш Г. П.) отримала диплом 

І ступеня. 

Наказом МОН України № 529 від 04.04.2017 р. «Про нагородження пере-

можців VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та сту-

дентської молоді імені Тараса Шевченка» та за результатами фінального етапу 

VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації 

дипломом І ступеня в гуманітарному профілі нагороджено студентку філоло-

гічного факультету Є. Гасай (науковий керівник Вінтонів М. О.) та диплом І сту-

пеня негуманітарного профілю нагороджено студентку філологічного факульте-

ту спеціальності «Журналістика» К. Козак (науковий керівник Тараненко О. В.). 

У Всеукраїнському конкурсі кращих дипломних робіт зі спеціальності 

«Економіка підприємства» дипломна робота І. Снісарчук отримала диплом 

ІІІ ступеня (науковий керівник – Ахновська І. О., доцент кафедри підприємниц-

тва, корпоративної та просторової економіки). 

У Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Міжнарод-

на економіка» дипломна робота Ю. Толкаченко отримала диплом І ступеня 

(науковий керівник – доцент Подунай В. В.), а В. Золотько – диплом ІІ ступеня 

(науковий керівник – професор Макогон Ю. В.). 

Дипломна робота Ю. А. Ібрагімової зі спеціальності «Облік і оподатку-

вання» отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – професор Іонін Є. Є.). 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про підсумки 

Всеукраїнського студентського турніру з історії та філософії» від 16.12.2016 р., 

№ 1544, студенти історичного факультету С. Безугла, К. Невідомська та Д. Рез-

ник отримали дипломи ІІІ ступеня з галузі «Історія». 

Команда Університету у складі 11 студентів економічного факультету 

брала участь у Міжнародній студентській бізнес-грі «Корпорація ідей 4» (ку-

ратор команди – Карпова Т. С., доцент кафедри фінансів і банківської справи). 

Команда економічного факультету (М. Клепакова, В. Боч, М. Михайлова, 

Г. Манятовська, О. Руденок) взяла участь у Всеукраїнському етапі ХІ Міжна-

родного студентського конкурсу з інвестиційних досліджень «CFA Institute 

Research Challenge». 

Студентка 4 курсу економічного факультету спеціальності «Фінанси та 

кредит» А. Саржевська посіла ІІІ місце на ІV Міжнародному конкурсі студент-

ських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та  

перспективи розвитку». 

Між Університетом та Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука – 

соціальна ініціатива» було укладено договір про співпрацю № 0109/6 від 

04.09.2009 р. Місія програми «Завтра.UA», що започаткована фондом, полягає 

у сприянні формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти краї-

ни: створювати та збільшувати можливості для молодих та відповідальних  

лідерів, які стануть генераторами змін майбутнього. З моменту запуску прог-

рами стипендіатами стали більше 2 500 студентів зі всієї країни, серед яких 

69 студентів Університету. Програма надає фінансову, експертну та інформацій-

ну підтримку молоді, створює додаткові можливості для персонального розвит-

ку, продовження освіти, реалізації власних проектів. У 2017 р. з 5 студентів, 

які подавали наукові роботи на розгляд, переможцями стипендіальної програ-

ми «Завтра.UA» стали студенти історичного факультету Д. Резник, М. Старо-

войтов та О. Орловська. 

Студенти Університету стали учасниками Першого літнього табору «YOU 

Camp – Youth», організованого Стипендіальною програмою «Завтра.UA» Фон-

ду Віктора Пінчука та Global Office, а також 14-ої щорічній зустрічі Ялтин-

ської Європейської Стратегії (YES).  

З метою посилення значення молодих учених у науковій діяльності Уні-

верситету та проведення заходів із популяризації науково-дослідної діяльності 

серед студентської молоді відповідно до наказу від 15.05.2017 р., № 134/05, 

проводився конкурс «Молодий науковець року». Переможцями конкурсу в но-

мінації «Студент-науковець 2016 року» у трьох галузях наук визнано: у природ-

ничих науках: Е. Іванцову (хімічний факультет), А. Лагунову (біологічний  

факультет), Ю. Перевєрзєву (факультет математики та інформаційних техно-
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логій); у гуманітарних науках: Д. Резник (історичний факультет), А. Долженко 

(факультет іноземних мов), М. Дробот і К. Семивол (філологічний факультет); 

в економіко-правових науках: І. Нагорняк (юридичний факультет), Р. Нешко 

(економічний факультет). Переможців конкурсу відзначено дипломами та 

грошовою премією. 

Відповідно до угоди про партнерство між Британською Радою та Універ-

ситетом від 07.12.2016 р., № 07/12/16-04, про виконання програми Британської 

Ради «Активні громадяни», завідувачем навчальної лабораторії з організації та 

забезпечення підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу спільно із 

Студентською Радою проведено локальні тренінги для більше ніж 60 студентів 

Університету. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України Університет є 

базовим закладом з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спе-

ціальності «Управління персоналом та економіка праці». Необхідно відзначи-

ти вагому організаційну та науково-методичну роботу колективу кафедри ме-

неджменту та поведінкової економіки та оргкомітету олімпіади. 

У конкурсі на здобуття премій НАН України для молодих учених і студен-

тів брало участь 4 студенти Університету. За результатами рішення Президії 

НАН України від 08.02.2017 р. студентка 1 курсу СО «Магістр» хімічного фа-

культету Ю. Сергієнко нагороджена Премією НАН України за роботу «Струк-

тура і властивості епоксидно-силаксанових нанокомпозитів ангідридного твер-

днення» (науковий керівник – доцент С. В. Жильцова). 

Ці успіхи є результатом плідної роботи не лише студентів, а й викладачів, 

які займалися їх підготовкою. Наукові керівники зацікавлені у високих резуль-

татах студентів та мають мотивацію щодо підвищення результатів наукової 

творчості студентів. 

Результати наукової діяльності молодих учених 

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяль-

ність» молодим вченим є вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не 

нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має 

науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі. 

Кількість молодих учених, які працюють в Університеті у 2017 р. нарахо-

вувала 175 осіб, що становить більше 40 % від загальної кількості наукових і 

науково-педагогічних працівників Університету. 

З метою підвищення якості кваліфікації фахівців, пошуку обдарованої мо-

лоді серед аспірантів Університету проводилася ректорська олімпіада для ас-

пірантів із дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Іноземна мова (англійська)», 

«Філософія». Переможців конкурсу нагороджено дипломами та пам’ятними 

подарунками. 
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Молоді учені Університету, окрім традиційної участі в наукових конфе-

ренціях, брали участь у таких заходах: 

– Презентація підсумкового звіту незалежного європейського аудиту у 

національній системі досліджень та інновацій України (19.12.2016 р., м. Київ, 

МОН України). 

– Зустріч із президентом Німецького дослідницького співтовариства Пе-

тером Штрошнайдкром (25.04.2017 р., м. Київ). 

– Міжнародний семінар «Академічна доброчесність в українській вищій 

школі: огляд політики і практик» (25.04.2017 р., м. Київ). 

– Щорічна конференція та Пленарні Збори Європейської ради аспірантів і 

молодих учених Євродок (#Eurodoc2017) (26–29.04.2017 р., Університет міста 

Осло, Норвегія). До складу делегації увійшла Ю. Овчинникова, голова Рада 

молодих учених ДонНУ імені Василя Стуса, яка під час заходу провела ворк-

шоп на тему академічної доброчесності та представила низку рекомендацій 

для формування стратегічних цілей діяльності Євродок у наступній каденції. 

– XI Молодіжний форум стипендіальної програми «Завтра.UA» (16–

18.06.2017 р., м. Київ). 

– Проект «Міжнародна зелена школа», що має на меті формування еколо-

гічної відповідальності, популяризацію наукових знань у суспільстві, вихован-

ня особистості, у якій гармонійно поєднується потяг до знань із готовністю до 

взаємопідтримки і взаємодопомоги, до волонтерської роботи (серпень 2017 р., 

с. Космач, Івано-Франківська область). 

Індивідуальні гранти 

О. Русанова, доцент кафедри загальної фізики і дидактики фізики, отри-

мала грант на реалізацію проекту з організації дитячої наукової лабораторії, 

яка допомагає дітям вивчати природничі науки. 

Н. Леонова, старший науковий співробітник НДЧ, отримала грант Британ-

ської Ради за програмою «Активні громадяни» та реалізувала проект «Наука – 

це просто!». 

Конкурс «Молодий науковець року» 

Традиційно Рада молодих учених спільно з науковою частиною провели 

загальноуніверситетський конкурс «Молодий науковець року». Відповідно до 

наказу ДонНУ імені Василя Стуса «Про підсумки університетського конкурсу 

«Молодий науковець року» від 15.05.2017 р., № 134/05, у 2017 р. переможцями 

в номінації «Кращий молодий учений 2016 року» визнано: у природничих нау-

ках В. Болдирєву, доцента кафедри теорії ймовірностей та математичної стати-

стики факультету математики та інформаційних технологій; С. Жильцову, до-

цента кафедри біохімії та фізичної хімії хімічного факультету; А. Велигодську, 

старшого викладача кафедри фізіології та біохімії рослин біологічного факуль-
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тету; М. Латишева, доцента кафедри фізичного виховання і спорту; у гумані-

тарних науках: Л. Мартинець, завідувача кафедри педагогіки та управління 

освітою; Ж. Краснобаєву-Чорну, доцента кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету; А. Лягушу, 

доцента кафедри всесвітньої історії історичного факультету; Ю. Мєр’ємову, 

викладача кафедри теорії і практики перекладу факультету іноземних мов;  

в економіко-правових науках: Р. Мовчана, доцента кафедри конституційного, 

міжнародного та кримінального права економічного факультету; Т. Карпову, 

доцента кафедри фінанси і банківська справа економічного факультету. 

Стажування молодих учених 

Щорічно молоді вчені з метою набуття практичних умінь та навичок, тео-

ретичних і практичних знань, оволодіння сучасними методами вирішення про-

фесійних завдань беруть участь у закордонних стажуваннях. Так, О. Білецька, 

доцент кафедри германської філології, у періоди 15.10.–15.11.2016 р. та 20.03.–

14.04.2017 р. проходила стажування в університеті Дуйсбург-Ессен (Німеччи-

на); А. Оберемко, доцент кафедри фізіології людини і тварини, у період 01–

31.10.2016 р. проходила стажування в Університеті Вітовта Великого (Литва); 

О. Марійчак, аспірантка хімічного факультету, проходила стажування у період 

11.01.–09.06.2017 р. в Талліннському технологічному університеті (Естонська 

Республіка). Також О. Марійчак у період 22–25.08.2017 р. брала участь у робо-

ті літньої школи «CHAOS Summer School in Flow Chemistry, NMR, and Green 

Chemistry», організатором якої був факультет хімії та біотехнологій Таллінн-

ського технологічного університету (Естонська Республіка). 

Голова ради молодих учених Університету Ю. Овчинникова увійшла до 

делегації від України та взяла участь у програмі «Open World», що фінансуєть-

ся Конгресом США. 

Відзнаки та досягнення молодих учених 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про присудження у 

2016 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парла-

ментаризму, місцевого самоврядування» від 22.12.2016 р., № 1806-VIII, за вне-

сок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування присудже-

но премію Ю. Овчинниковій, голові Ради молодих учених. 

До Дня молоді грамотами Вінницького міського голови нагороджено  

молодих вчених Університету: І. Лебідь, старшого викладача кафедри міжна-

родних відносин і зовнішньої політики; Є. Липницьку, доцента кафедри гос-

подарського права; С. Жильцову, доцента кафедри біохімії та фізичної хімії; 

Ю. Овчинникову, доцента кафедри зоології та екології; О. Пуніну, доцента ка-

федри теорії та історії української і світової літератури. 



98 

У 2016 р. четверо молодих учених Університету отримували Стипендію 

Кабінету Міністрів України: В. Подунай, доцент кафедри міжнародних еконо-

мічних відносин; О. Пуніна, доцент кафедри теорії та історії української і сві-

тової літератури; С. Жильцова, доцент кафедри фізичної хімії; Н. Леонова, 

старший науковий співробітник НДЧ. 

У конкурсі на здобуття премій НАН України для молодих учених і студен-

тів ВНЗ брали участь 3 наукові роботи молодих учених Університету. За ре-

зультатами рішення Президії НАН України від 08.02.2017 р. Грамотою Прези-

дії НАН України нагороджено наукову роботу О. Трофименко, старшого викла-

дача кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь з теми: «Теореми 

про середнє для зв’язків однорідних лінійних елептичних рівнянь зі сталими 

коефіцієнтами». 

Перспективні завдання 

З метою подальшого розвитку наукових досліджень в Університеті необ-

хідно зосередитись на вирішенні наступних питань: 

 сформувати й затвердити пріоритетні напрями наукових досліджень 

ДонНУ імені Василя Стуса; 

 оновити інформацію про наукові школи Університету та розмістити її 

на сторінках наукових груп у мережі Internet; 

 активізувати діяльність наукових груп кафедр у розрізі участі в конкур-

сах науково-дослідних проектів і розробок МОН України. Спрямувати зусилля 

на написання грантових проектів для участі в конкурсах МОН України, 

ДФФД, Рамкової Програми Європейського Союзу «Горизонт 2020» тощо; 

 сформувати склад редакційно-видавничої ради ДонНУ імені Василя 

Стуса. Оновити склад редакційних колегій фахових наукових журналів і збір-

ників, завершити їхню перереєстрацію. Відновити роботу з планового випуску 

наукових періодичних та неперіодичних видань Університету; 

 продовжити роботу з видання рекламних каталогів наукових розробок 

державною та англійською мовами, здійснювати пошук підприємств та уста-

нов для їх впровадження; 

 активізувати діяльність, спрямовану на залучення молодих учених до уча-

сті в конкурсі наукових проектів колективів молодих учених МОН України. 
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3. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Міжнародна співпраця 

Міжнародний напрям діяльності – це невід’ємна частина інтеграції Універ-

ситету до європейського та світового освітнього простору. Пріоритетними на-

прямами міжнародного співробітництва Університету є встановлення та роз-

виток двосторонніх та багатосторонніх партнерських відносин із провідними 

вищими навчальними закладами, організаціями, фондами Європи та світу. У рам-

ках цих угод поглиблюються такі напрями співробітництва: розробка магіс-

терських програм «подвійних» та «спільних» 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-дослід-

ної роботи за різними напрямами.  

Серед партнерів, з якими ДонНУ імені Василя Стуса активно співпрацю-

вав та продовжує співпрацювати у 2017 р., навчальні заклади та організації з 

Польщі, Великобританії, Болгарії, Литви, Латвії, Словаччини, Італії, Сполуче-

них Штатів Америки, Нідерландів, Чехії, Бельгії, Китаю, Франції та інших країн. 

За звітний період Університет уклав 9 нових партнерських угод та мемо-

рандумів із ВНЗ Німеччини, Франції, Польщі, Литви, Сербії, Азербайджану, 

Казахстану. 

У 2017 р. було відновлено діяльність інформаційно-ресурсного центру 

Представництва ЄС в Україні при Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса. В рамках співпраці з Представництвом ЄС в Україні відділ 

міжнародних зв’язків отримує кореспонденцію щодо діяльності Європейсько-

го Союзу, доступ до якої мають студенти, викладачі та співробітники Універ-

ситету. Влітку за підтримки Представництва ЄС відділ міжнародних зв’язків 

організував Фестиваль Європейського кіно. 

Протягом 2017 р. до Університету завітали Надзвичайний і Повноважний 

Посол США в Україні Марі Йованович, Надзвичайний і Повноважний Посол 

Франції в Україні Ізабель Дюмон, Надзвичайний і Повноважний Посол Коро-

лівства Нідерландів в Україні Ян Кломпенхаувер, Надзвичайний і Повноваж-

ний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс, Генеральний консул Республіки Поль-

ща у Вінниці Томаш Олейнічак, Директор Британської Ради Саймон Вільямс 

та багато інших поважних гостей і партнерів. 

У березні 2017 р. ДонНУ імені Василя Стуса відвідала делегація з Універ-

ситету Джона Гопкінса (США) у складі 17 студентів та професора Терренса 

Хопмана, які досліджують конфлікт на Сході України та в Криму. За результа-

тами візиту було видано книгу для Адміністрації президента США 

«Understanding The Hybrid Conflicts in Ukraine». 
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У січні 2017 р. шляхом проведення двох стратегічних сесій за участю 

представників ректорату та всіх факультетів було розроблено та прийнято 

Стратегію інтернаціоналізації ДонНУ імені Василя Стуса в рамках Стратегії 

розвитку 2017–2025 рр. 

У 2017 р. між ДонНУ імені Василя Стуса та провідними європейськими 

університетами було підписано 5 угод про програми «подвійних» дипломів: 

– Угода про магістерську програму «подвійних» дипломів між ДонНУ 

імені Василя Стуса та Університетом Вітовта Великого у галузі біології; 

– Угода про магістерську програму «подвійних» дипломів між ДонНУ 

імені Василя Стуса та Університетом Вітовта Великого у галузі екології; 

– Угода про бакалаврську програму «подвійних» дипломів між ДонНУ 

імені Василя Стуса та Університетом Вітовта Великого у галузі біології; 

– Угода про бакалаврську програму «подвійних» дипломів між ДонНУ 

імені Василя Стуса та Університетом Вітовта Великого у галузі екології; 

– Угода про магістерську програму подвійних дипломів «Фінансовий ме-

неджмент» між ДонНУ імені Василя Стуса та Господарською академією 

Д. А. Ценова (Болгарія).  

У 2017 р. до лав почесних докторів Донецького національного універси-

тету імені Василя Стуса було прийнято 7 осіб. Серед них: 

– Томаш Олейнічак, почесний консул Республіки Польща у Вінниці; 

– Кароль Адам Карський, професор Варшавського та Білостоцького уні-

верситетів (Польща), депутат та член Президії Європейського Парламенту; 

– Ельжбета Карська, професор, директор Інституту міжнародного права 

ЄС та міжнародних відносин університету Кардинала Стефана Вишиського у 

Варшаві (Польща); 

– Андрій Захарієв, професор, завідувач кафедрою «Фінанси та Кредит» 

Господарської академії Д. А. Ценова у Свіштові (Болгарія); 

– Міхал Сарновський, професор, директор Інституту Слов’янської Філо-

логії Вроцлавського університету (Польща); 

– Божена Марта Зінкевич-Томанек, доктор гуманітарних наук, старший 

викладач кафедри україністики Ягеллонського університету в Кракові (Польща); 

– Ян Польовчик, професор Познанського університету економіки та бізне-

су (Польща). 

Донецький національний університет імені Василя Стуса входить до скла-

ду консорціуму ВНЗ міжнародного проекту InterEuLawEast, реалізацію якого 

розпочато у грудні 2013 р. 

Проект InterEuLawEast (номер 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-

JPCR) («Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного пра-

ва у Східній Європі») об’єднує Університет Загреба, факультет економіки та 



101 

бізнесу (Хорватія); Університет Марібора, юридичний факультет (Словенія); 

Вищу школу Соціальних технологій Риги (Латвія); Донецький національний 

університет імені Василя Стуса (Україна); Національний Університет «Оде-

ська юридична академія» (Україна). 

За звітний період у рамках проекту були проведені такі заходи: 

– 07.12.2016 р. в рамках Tempus проекту InterEULawEast на економічному 

факультеті ДонНУ імені Василя Стуса відбулась лекція-тренінг на тему «Історія 

європейської економічної інтеграції та виникнення внутрішнього ринку ЄС». 

– З 05–09.12.2016 р. 35 викладачів і здобувачів кафедр юридичного факуль-

тету та 15 викладачів економічного факультету пройшли стажування «Угода 

про асоціацію між Європейським Союзом та Україною: право, економіка і су-

спільство» у межах проекту на базі Центру міжнародних освітніх проектів, за 

результатами якого були отримані сертифікати про підвищення кваліфікації.  

– 21.04.2017 р. у м. Марібор, Словенія, відбулася заключна зустріч членів 

консорціуму проекту InterEULawEast. Під час зустрічі були обговорені мож-

ливості та ідеї майбутнього співробітництва між університетами (презентація 

канд. екон. наук, доцента Власової Т. В.), просування магістерської програми, 

розробленої в рамках проекту, незалежне тестування і розробка та викорис-

тання дистанційних курсів. Крім цього Професор Райко Кнез і Професор Хана 

Хорак провели семінари з питань впровадження інструментів цифрового на-

вчання (google class room, digital tools 2015 р., EPAS) в магістерські програми в 

області права.  

Результатами проекту стали: розробка єдиного навчального плану магіс-

терської програми «Міжнародне та європейське право», розробка «Методич-

них рекомендацій щодо методів навчання (викладання) по праву і навчання, 

заснованого на рішенні конкретних, практичних проблемних ситуацій (кей-

сів))» і «Методичних рекомендацій щодо методів індивідуального навчання; 

практичні інструменти навчання», написання спільного підручника з права ЄС. 

У межах проекту було придбано обладнання на суму 5 230 євро: 4 ноут-

буки, 1 проектор, 1 екран, 1 фільтр мережевий, 1 акустична система, 1 багато-

функціональний пристрій. 

Заплановано подальші кроки для сталого розвитку проекту: 

– Продовження розробки методичного забезпечення для викладання всіх 

курсів магістерської програми «Міжнародне право» для викладання в дистан-

ційні формі. 

– Використання курсів і програми, розроблених в рамках проекту, для по-

дальшого розвитку програм подвійних дипломів з іншими ВНЗ-партнерами 

країн Європи. 

– Подальша адаптація курсів до викладання англійською мовою. 
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Основними завданнями проекту є розвиток міжнародної стратегії ДонНУ 

імені Василя Стуса, удосконалення системи управління міжнародних служб, 

активізація участі в міжнародній діяльності. 

Основним здобутком участі у двох проектах Британської Ради є ство-

рення Стратегії інтернаціоналізації Донецького національного університету 

імені Василя Стуса.  

У 2016 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса став 

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-платформа розвит-

ку підприємницьких і соціальних компетенцій населення Донбасу», який було 

подано економічним факультетом спільно з Центром міжнародних освітніх 

проектів. Виконання проекту було реалізовано впродовж 2016–2017 рр. за 

4 основними етапами на території Донецької та Луганської областей. Бюджет 

проекту – 1 350 000 грн. 

Грантхолдером виступив Донецький національний університет імені Ва-

силя Стуса. Партнерами проекту стали Донецький обласний центр зайнятості, 

Донецька обласна державна адміністрація, Донецька торгово-промислова па-

лата. 

Метою проекту було створення освітньої онлайн-платформи для розвитку 

підприємницьких і соціальних компетенцій населення Донбасу. 

Під час реалізації проекту були розроблені й викладені на онлайн платфор-

му Moodle 10 освітніх онлайн-курсів, розроблений сайт проекту step.com.ua, 

створені консультаційно-координаційні центри в м. Костянтинівка та м. Вінниця, 

проведена закупівля оргтехніки. 131 учасник отримав сертифікат після завер-

шення курсів проекту. Кількість слухачів проекту складала 482. 

Під час реалізації було придбано 19 ноутбуків і Skype-комплектів, 3 МФУ, 

3 мультимедійних проектори, 2 кондиціонери. За підсумками проекту було ви-

значено, що найактуальнішими серед слухачів проекту стали курси «Бухгал-

терський звіт та податки», «Свій бізнес: перші кроки» та «Вірні фінансові рі-

шення». 

Планом сталого розвитку проекту передбачається: 

– Використання розроблених онлайн курсів для студентів заочної форми 

навчання. 

– Використання онлайн платформи як іміджевого інструменту для прове-

дення профорієнтаційної роботи. 

– Використання накопиченого в межах проекту досвіду щодо використан-

ня дистанційних технологій навчання, підготовки навчальних відеоматеріалів 

в інших освітніх програмах. 



103 

– Продовження використання онлайн платформи в межах партнерства з 

Донецьким обласним центром зайнятості для перенавчання безробітних. 

Група викладачів кафедри журналістики взяла участь у міжнародному нау-

ковому проекті «Агресія та аргументація» (травень 2016 – квітень 2019) при 

партнерстві ДонНУ імені Василя Стуса, Інституту Славістики Дрезденського 

технічного університету – трирічна наукова програма за підтримки Volkswagen 

Foundation. 

Метою і завданнями проекту є дослідження конфліктного дискурсу в су-

часних медіа та соціальних мережах (створення корпусу текстів за допомогою 

комп’ютерних моніторингових програм та його аналітична обробка) з метою 

розробки наукової лінгвоконфліктологічної моделі, розробка та застосування 

міждисциплінарних методик дискурсивного аналізу для виявлення мовного 

інструментарію маніпуляцій та рекомендацій щодо їх запобігання, застосуван-

ня наукових наробок у науковій сфері (публікації статей і колективних моно-

графій) та у навчальному процесі (розробка навчальних тематичних модулей 

та спецкурсів), забезпечення міжнародного трансферу знань: організація ворк-

шопів, конференцій, студентських шкіл та обмінів; популяризація результатів 

проекту. 

У результаті реалізації проекту відбулася підготовка та видання колектив-

ної монографії українською, російською, англійською та німецькою мовами 

(Дискурс смысловой войны: агрессия и аргументация. / Под ред. Е. В. Таранен-

ко. – Винница: ФОП «Барановская». – 164 с. – ISBN 978-617-7233-27-4). Ре-

зультати проекту були представлені науковцями ДонНУ імені Василя Стуса в 

13 публікаціях, виступах на 6 міжнародних конференціях (2 – за кордоном: 

Дрезден і Вроцлав) та 4 всеукраїнських. 

Також кафедрою журналістики був організований Міжнародний воркшоп 

для науковців та медіашкола з міжкультурної комунікації у Вінниці. Учасники 

проекту пройшли двомісячне стажування в Інституті славістики Дрезденсько-

го технічного університету та піврічне дистанційне стажування у Польсько-

Українському міжнародному інституті інновацій, науки, освіти та розвитку 

(MII) у Варшаві (Республіка Польща) обсягом 150 годин. 

Під час реалізації проекту було отримано 3 ноутбуки, мультимедійний 

проектор, дошку для фліпчарта, канцелярські товари та фінансування полігра-

фічних послуг (видання монографії та програм заходів). Німецькими партне-

рами також поповнено бібліотечний фонд кафедри навчальною та науковою 

літературою (у кількості 80 примірників), профінансовано передплату необ-

хідних періодичних видань. 

З метою розповсюдження результатів проекту відбулася відкрита лекція 

професора Інституту славістики Дрезденського університету Хольгера Куссе 
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«Агресія і аргументація. Агресивна аргументація» у м. Вінниця, популяризація 

результатів проекту через розробку кафедральної наукової теми з конфліктно-

чутливої журналістики та медіаграмотності: наукові публікації, воркшопи та 

Міжнародна студентська медіашкола. Також відбулися виступи на міжнарод-

них конференціях, зокрема на тематичній міжнародній науковій конференції 

«Війна і збройні конфлікти: медіа, пропаганда, комунікація», та були проведе-

ні секції з конфліктно-чутливої журналістики та запобігання маніпуляціям у 

медіа в рамках організованої кафедрою журналістики V Всеукраїнської студент-

ської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку засобів 

масової комунікації у сучасній Україні» до 80-річчя ДонНУ імені Василя Стуса. 

Напрямами сталого розвитку стали продовження роботи над створенням 

та аналітичною обробкою корпусу медіатекстів, представлення результатів 

проекту на щорічних міжнародних симпозіумах «Соціальні комунікації: теорія 

і практика» та інших міжнародних наукових майданчиках, сприяння участі 

студентської делегації ДонНУ імені Василя Стуса в запланованих у межах 

проекту міжнародних школах у Білорусі та Вірменії, продовження розробки 

наукових тем кафедри з конфліктно-чутливої журналістики та медіаграмотно-

сті, реєстрація ініціативної теми, впровадження в навчальний процес результа-

тів наукового проекту, запрошення провідних вчених України та Європи для 

читання відкритих лекцій, впровадження тренінгових та інших інноваційних 

методик та продовження формування бібліотечного фонду кафедри з пробле-

матики конфліктного дискурсу, використання наукової літератури у процесі 

підготовки курсових і випускових робіт.  

Факультет іноземних мов вже 9 років, починаючи з 2008 р., успішно реа-

лізував спільний проект «Партнерство інститутів германістики (Germanistische 

Institutspartnerschaft (GIP-Projekt)» у партнерстві з Університетами Дуйсбург-

Ессен, Рурським університетом у Бохумі за фінансової підтримки програми 

DAAD. Основними напрямами реалізації проекту були: розвиток міжнародних 

наукових зв’язків; підвищення науково-методичного рівня викладачів, обмін 

досвідом з німецькими колегами; розробка навчально-методичних матеріалів 

для студентів різних спеціальностей та всіх курсів. У результаті реалізації про-

екту відбулося наукове стажування викладачів кафедри германської філології 

при Університеті Дуйсбург-Ессен та Рурському університеті в Бохумі (трива-

лість 3–4 тижні). Координатором проекту виступала канд. філол. наук, доц. 

Константінова О. О. Координатором у Німеччині була пані д-р Хайке Роль. 

У рамках проекту студенти проходили стажування в Німеччині. В листо-

паді 2016 р. у рамках цього проекту на факультет іноземних мов ДонНУ імені 

Василя Стуса відбувся візит німецьких колег з Університету Дуйсбург-Ессен 

(Німеччина) Юлії Плайнер та Денізе Бюттнер. Під час перебування на факуль-
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теті іноземних мов пані Плайнер та пані Бюттнер проводили заняття та семі-

нари для студентів 2–4 курсів ОС «Бакалавр» та 1 курсу ОС «Магістр», які ви-

вчають німецьку. 

Результатами реалізації проекту стали розроблення 3-х навчально-методи-

чних матеріалів, написання і опублікування 2-х тез, 3-х статей та поглиблення 

міжнародних та наукових зв’язків. З метою розповсюдження результатів про-

екту були проведені семінари на факультеті іноземних мов щодо досвіду, який 

був отриманий під час стажувань. Напрямами сталого розвитку є впроваджен-

ня навчально-методичних матеріалів на заняттях німецької мови.  

У 2017 р. були подані такі проектні заявки: 

1. Навчальна платформа для цифрової життєпридатності в «Розумному 

місті»  SMARTCITY. 

2. Проект UTEL. 

3. E-FOCUS: Від відкритого університету до відкритого суспільства. 

4. Інституціоналізація якості в дослідженнях та освіті [INQUIRE]. 

5. Проект «Європейська інтеграція досліджень: цільове співробітництво і 

успішне сусідство / EURCOOP». 

6. Проект «Формування загальних компетентностей у процесі вдоскона-

лення навчання студентів».  

7. BLAME: Змішане навчання й альтернативні методи навчання: онлайн 

курси у формальній освіті.  

8. SEDWU: Система електронного документообігу для вузів. 

Отже, прийняття у звітному періоді функціональної Стратегії інтернаціо-

налізації діяльності Університету в рамках реалізації загальної Стратегії розвитку 

ДонНУ імені Василя Стуса 20172025 рр. дало можливість перейти до систем-

ного планування та реалізації пріоритетних напрямів міжнародної діяльності  

з метою досягнення високої міжнародної конкурентоспроможності Універси-

тету шляхом його широкої інтеграції до світового науково-освітнього та куль-

турного простору.  

Серед стратегічних завдань слід відзначити:  

 розвиток міжнародної проектної діяльності у науково-освітній сфері; 

 інтеграцію науково-викладацьких кадрів до міжнародних професійних 

та наукових мереж;  

 підвищення ефективності міжнародних партнерств Університету із за-

рубіжними ВНЗ, інтеграцію до міжнародних консорціумів університетів за всі-

ма напрямами освітньої та наукової діяльності; 

 збільшення контингенту іноземних студентів за рахунок розширення 

переліку англомовних освітніх програм; 
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 розширення участі студентів, викладачів та співробітників Університе-

ту в програмах міжнародної академічної мобільності; 

 подальший розвиток мультидисциплінарних програм «Подвійних дип-

ломів» з європейськими ВНЗ-партнерами; 

 формування в Університеті кроскультурного корпоративного середовища. 

 

 

3.2. Фахова підготовка іноземних громадян  

Стратегічним напрямом міжнародної співпраці ДонНУ імені Василя Сту-

са є підготовка фахівців для інших країн. Діяльність у цій сфері демонструє не 

лише прагнення розвиватися в напрямі інтернаціоналізації освіти, але й забез-

печує підвищення позицій Університету в загальнонаціональних і світових 

рейтингах. Залучення до навчання іноземних громадян є одним із механізмів 

додаткового фінансування за рахунок освітніх послуг. 

Навчання міжнародних студентів є традиційною та невід’ємною части-

ною навчального процесу в Донецькому національному університеті імені Ва-

силя Стуса. Розроблена чітка структура діяльності міжнародної служби в цьому 

напрямі. Вона включає довузівську підготовку та навчання іноземних студен-

тів на основних факультетах з обраної спеціальності.  

За звітний період Донецький національний університет імені Василя Стуса 

надавав освітні послуги 92 іноземним громадянам на основі відповідної ліцензії 

на основних факультетах у межах загального ліцензованого обсягу (рис. 3.2.1). 
 

 

Рис. 3.2.1 – Навчання іноземних громадян на факультетах  

Донецького національного університету імені Василя Стуса* 

*Джерело: складено на основі даних ЄДБЕО 
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Протягом 2017 р. навчання іноземних студентів у Донецькому національ-

ному університеті імені Василя Стуса проводилося за ступенями освіти «Бака-

лавр» і «Магістр» на таких факультетах: юридичний, історичний, економіч-

ний, фізико-технічний, біологічний, філологічний, факультет математики та 

інформаційних технологій, факультет іноземних мов.  

Станом на 20.10.2017 р. на фізико-технічному факультеті навчаються 

7 іноземних студентів з Гани (2 особи), Гвінеї (2 особи), Туркменістану (1 осо-

ба), Азербайджану (1 особа) та Іраку (1 особа), з них 5 осіб на СО «Бакалавр», 

2 особи на СО «Магістр». 

Для викладання дисциплін іноземною мовою (англійською) на спеціаліза-

ції Computer Science у 2016–2017 н. р. було залучено 6 викладачів факультету. 

Кількість іноземних студентів на економічному факультеті складає 49 осіб: 

з Азербайджану (24 особи), Російської Федерації (3 особи), Республіки Конго 

(1 особа), Нігерії (1 особа), Гани (6 осіб), Камеруну (2 особи), Гвінеї (4 особи), 

Грузії (1 особа), Еквадору (3 особи), Пакистану (3 особи), Сьєра-Леоне (1 осо-

ба), з них 30 осіб – на СО «Бакалавр» та 19 осіб – на СО «Магістр». Навчання 

ведеться українською та російською мовами, а також англійською під час ви-

кладання спеціалізованих курсів. У 2016–2017 н. р. розпочато навчання на 

1 курсі за англомовною бакалаврською програмою International Business. Набір 

на навчання за цією програмою триває, орієнтовний термін додаткового зара-

хування до – 20.11.2017 р. На сьогодні сформована група з 6 осіб.  

На біологічному факультеті навчається 1 іноземна студентка зі Шрі-

Ланки на СО «Бакалавр».  

На історичному факультеті навчаються 4 іноземних студенти з таких країн: 

Азербайджан (1 особа), Туркменістан (2 особи), Сенегал (1 особа), з них 4 осо-

би – на СО «Бакалавр».  

На факультеті математики та інформаційних технологій навчаються 6 іно-

земних студентів: з Гвінеї (3 особи), Камеруну (1 особа), Зімбабве (1 особа), 

Конго (1 особа), з них на СО «Бакалавр» – 5 осіб та на СО «Магістр» – 1 особа. 

На юридичному факультеті навчаються 14 іноземних студентів: з Азер-

байджану (6 осіб), Туркменістану (4 особи), Російської Федерації (1 особа), 

Ізраїлю (1 особа), Грузії (1 особа), з них 12 осіб – на СО «Бакалавр», 2 особи – 

на СО «Магістр». 

На факультеті іноземних мов навчаються 4 студенти: з Азербайджану 

(1 особа), Російської Федерації (1 особа), Туркменістану (1 особа), Німеччини 

(1 особа), з них 4 особи – на СО «Бакалавр». 

На філологічному факультеті навчаються 7 іноземних студентів: із Гвінеї 

(1 особа), Конго (2 особи), Російської Федерації (2 особи), Азербайджану 

(1 особа), Еквадору (1 особа), з них 6 осіб – на СО «Бакалавр», 1 особа – на СО 

«Магістр». 
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На відділенні довузівської підготовки іноземних громадян протягом звіт-

ного періоду навчалися 20 іноземних студентів із Індії, Азербайджану, Гвінеї, 

Пакистану, Зімбабве, Китаю, Йорданії, Алжиру, Тунісу, Іраку та Судану. 

Прийом на навчання іноземних громадян протягом 2017 р. здійснювався 

відповідно до чинних законодавчих актів і Правил прийому.  

Навчально-науковий центр міжнародної освіти брав активну участь у 

вступній кампанії 2017 р., завдяки чому вдалося набрати студентів 1 курсу з 

11 країн світу. 5 іноземних громадян вступили на 1 курс СО «Бакалавр» на 

юридичний, фізико-технічний та економічний факультети. Студентами-першо-

курсниками юридичного, економічного, фізико-технічного факультету, а та-

кож факультету математики та інформаційних технологій СО «Магістр» стали 

18 іноземних громадян. 

Протягом 2017 р. на відділенні довузівської підготовки іноземних грома-

дян навчалося 20 студентів з Індії, Гвінеї, Азербайджану, Пакистану, Зімбабве, 

Іраку та Судану.  

Іноземні слухачі разом із 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 по-

знайомилися з українськими студентами, більше дізналися про історію Вінни-

ці, відвідали музеї міста.  

Іноземні громадяни, які навчаються у ДонНУ імені Василя Стуса, взяли 

участь у святкуванні Масляної (березень 2017 р.), Дня університету (травень 

2017 р.). За ініціативи Навчально-наукового центру міжнародної освіти і на-

вчально-практичного центру культурно-естетичного виховання та соціальних 

проектів відбулося урочисте відкриття «Інтерклубу» у форматі презентації 

країн та концерту. В ньому взяли участь іноземні студенти й слухачі всіх фа-

культетів ДонНУ імені Василя Стуса з таких країн, як Азербайджан, Гана, Ні-

герія, Зімбабве, Йорданія, Алжир та Пакистан. 

Наявність англомовних курсів і програм у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса сприяє залученню до навчання більшої кіль-

кості іноземних громадян.  

У 2017 р. на економічному факультеті здійснили перший набір на магіс-

терську програму General MBA абітурієнтів із Пакистану та Сьєрра-Леоне. 

Набір ще продовжується, очікуються абітурієнти з Індії та Тунісу. 

Фізико-технічним факультетом було продовжено роботу з іноземними 

студентами, які вступили на 1 курс англомовної програми «Комп’ютерні нау-

ки» (Computer Sciences) СО «Бакалавр».  
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Протягом звітного періоду було здійснено активний пошук іноземних і віт-

чизняних організацій, які займаються направленням на навчання за кордон 

громадян своєї та інших держав. Проводилися переговори з фірмами-контрак-

терами та їхніми агентами щодо залучення до навчання у ДонНУ імені Василя 

Стуса іноземних громадян, з кількома було встановлено контакт.  

Разом із юридичним відділом було розроблено типовий контракт про на-

дання освітніх послуг між Донецьким національним університетом імені Ва-

силя Стуса та особою-іноземцем. Відповідно було підписано контракти про 

набір іноземних абітурієнтів із країн Близького Сходу та Африки (Гани, Гвінеї, 

Замбії, Зімбабве, Камеруну, Кенії, Нігерії, Намібії, Марокко, Сенегалу) з таки-

ми компаніями: ПП «Фрікейшналс», ТОВ «Інтер Стаді Консалтінг», ТОВ «ВІП 

СТУД Сервіс», ТОВ «Консультант з освіти» (Асамоах-Черемех Джошуа), 

UKREDUCENTRE Ltd (Замбія, Малік), ТОВ «Український медичний освітній 

центр». 

Влітку 2017 р. директор навчально-наукового центру міжнародної освіти 

була у відрядженні в Індії з метою участі у профорієнтаційних заходах. Протя-

гом закордонної поїздки було організовано та проведено зустрічі з такими 

освітніми консалтинговими агентствами: Storm Education consultancy, PVK 

Educational consultants, Edwise International, Crystal Edu Services, IFS Consul-

tants Skylark, Overseas Education Study, Overseas Global Joy, Jos Educatioal Con-

sultacy, KK Abroad Studies, Oceanic Consultants Pvt Ltd, I20 Fever Vizag, Institute 

of Abroad Studies, Study Abroad Consultancy, Success Heights Consultancy, Ivy 

Overseas Consultancy. 

У результаті участі у вищезазначених заходах було визначено напрями, в 

яких найбільшою мірою зацікавлені потенційні абітурієнти із Індії: хімія, фі-

зика, біологія, екологія (англійською мовою), а також магістерські програми з 

бізнес-адміністрування. 
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4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

4.1. Маркетинг освітніх послуг 

В умовах сучасного конкурентного середовища основними задачами мар-

кетингової політики закладів вищої освіти є не лише формування попиту і 

стимулювання збуту освітніх послуг, а й аналіз маркетингового середовища, 

сильних та слабких сторін ЗВО, дослідження поведінки споживачів, створення 

системи маркетингової інформації, коригування асортиментної і цінової полі-

тики Університету у відповідності до умов ринку тощо.  

Результати набору до ДонНУ імені Василя Стуса у 2017 р. свідчать про 

те, що переважна більшість вступників (76,9 % усіх зарахованих на 1-ий курс 

бакалавріату) є мешканцями м. Вінниця і Вінницької області. Тобто основна 

частина споживачів освітніх послуг Університету географічно сконцентрована 

у межах однієї області. 

Одним із пріоритетних завдань маркетингу в ДонНУ імені Василя Стуса є 

підвищення якості контингенту зарахованих абітурієнтів. Відповідно до ре-

зультатів дослідження аналітичного центру CEDOS близько 55 % добре підго-

товлених абітурієнтів Вінницької області, які отримали на ЗНО з української 

мови більше 180 балів, вступали у заклади вищої освіти Вінницької області.  

Результати анкетування, що проводилося у ході дня відкритих дверей 

ДонНУ імені Василя Стуса 25.02.2017 р. у м. Вінниця, частково відображають 

тенденції національного ринку. Так, при виборі місця навчання 24,5 % опита-

них керуються інформацією про кваліфікацію викладачів закладу вищої осві-

ти, 18 % – його престижністю, 15,8 % – перспективами участі у міжнародних 

проектах і програмах обміну. І лише 7,9 % респондентів відзначили, що при 

виборі місця навчання керуються відстанню до ЗВО і зручністю його розташу-

вання. 

Згідно з результатами анкетування, проведеного у ході дня відкритих две-

рей 25.02.2017 р. у м. Вінниця, серед абітурієнтів найбільше користується по-

питом філологічний факультет і факультет іноземних мов (по 18,5 % голосів 

отримав кожен факультет), історичний факультет (13,7 %), економічний факуль-

тет (13,1 %) і юридичний факультет (11,3 %). 

Традиційно низький попит зберігається на природничі спеціальності, що 

пов’язане із загальнонаціональною тенденцією падіння їх престижності. Так, 

серед опитаних протягом дня відкритих дверей абітурієнтів лише по 7,1 % за-

явили про свій намір вступати на біологічний факультет і факультет математи-

ки та інформаційних технологій, 6 % – на фізико-технічний факультет, 4,7 % – 

на хімічний факультет. Отже, існує об’єктивна потреба у проведенні внутріш-
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нього аудиту асортименту освітніх програм Університету та їх відповідності 

потребам часу і регіонального ринку, розробці програм їхнього репозиціювання. 

Результати анкетування абітурієнтів, що проводилося у ході дня відкри-

тих дверей Університету 25.02.2017 р. у м. Вінниця, свідчать про те, що 86 % 

потенційних вступників хоча б 1 раз відвідали офіційний сайт ДонНУ імені 

Василя Стуса.  

Зважаючи на це, особливого значення в рамках маркетингу освітніх по-

слуг набуває не лише аналіз показників роботи офіційного сайту Університету, 

а й дослідження якісного аспекту контентної складової сайту.  

Аналіз основних джерел трафіку сайту ДонНУ імені Василя Стуса, здій-

снений за допомогою сервісу Google Analytics, дозволяє відстежувати основні 

способи, за допомогою яких потрапляють на сайт його відвідувачі, в тому чис-

лі потенційні вступники. З таблиці видно, що найбільший потік відвідувачів 

сайту Університету (48,6 % від загальної кількості сеансів за аналізований пе-

ріод) забезпечує органічний пошук, тобто перехід через пошукові системи. 

При цьому основними запитами, за якими здійснюється пошук університет-

ського сайту, є такі: «донну», «донецкий национальный университет», 

«http://www.donnu.edu.ua/», «донну винница», «донецький національний уні-

верситет», «donnu.edu.ua», «донецький національний університет вінниця», 

«новости донну винница».  

Таблиця 4.1.1 

Джерела трафіку офіційного сайту ДонНУ імені Василя Стуса  

за період з 01.01.2017 р. по 18.10.2017 р. 

№ 
Джерела тра-

фіку 

Джерела трафіку Поведінка 

Сеанси 

%  

нових 

сеансів 

Нові  

користувачі 

Показник 

відмов 

Сторінок 

за сеанс 

Сер.  

тривалість 

сеансу 

11 
Органічний 

пошук 

334 256 

(48,60 %) 
43,74 

150 565 

(53,72 %) 
41,68 % 4,06 00:02:51 

22 
Реферальний 

трафік 

267 589 

(37,77 %) 
31,26 

83 647 

(29,84 %) 
51,52 % 4,78 00:04:04 

33 Директ-трафік 
68 946 

(9,73 %) 
53,69 

37 014 

(13,31 %) 
48,26 % 3,21 00:02:13 

44 
Трафік із соці-

альних мереж 

19 241 

(2,72 %) 
28,09 

5 405 

(1,93 %) 
46,70 % 3,86 00:02:44 

55 
Оплачений 

трафік 

8 353 

(1,18 %) 
43,53 

3 636 

(1,30 %) 
72,90 % 1,40 00:00:33 

66 Інше 
19 

(0,00 %) 
36,84 7 (0,00 %) 36,84 % 2,37 00:01:05 

 

Другий за величиною сегмент трафіку університетського сайту (37,77 % 

усіх сеансів) – реферальний трафік, до якого відносяться переходи з інших 



112 

сайтів, у тому числі переходи з розміщених платних постів та статей. Основ-

ними із джерел реферального трафіку є: 

– Education.ua з показниками: 5 430 сеансів; 2,03 % від усього рефераль-

ного трафіку, 4 хвилини 44 секунди – середня тривалість сеансу, 17,81 % відмов. 

– Osvita.ua: з показниками: 3 093 сеанси; 1,15 % усього реферального тра-

фіку, 3 хвилини 35 секунд – середня тривалість сеансу, 35,97 % відмов. 

– go.mail.ru з показниками: 2 716 сеансів; 1,01% від усього реферального 

трафіку, 2 хвилини 41 секунда – середня тривалість сеансу, 32,73% відмов. 

Цей трафік можна пов’язати з електронними розсилками, які здійснювалися 

протягом року за сформованими базами електронних скриньок загальноосвіт-

ніх навчальних закладів Вінницької, Хмельницької та Донецької областей, а 

також за базами потенційних вступників, зібраних у ході проведення днів від-

критих дверей Університету і виїзних профорієнтаційних заходів. Також перед 

початком вступної кампанії було здійснено e-mail розсилку за базою контактів 

потенційних вступників через Освітній центр «Донбас-Україна». 

– Parta.ua з показниками: 416 сеансів; 0,17 % усього реферального трафі-

ку, 4 хвилини 44 секунди – середня тривалість сеансу, 10,87 % відмов. 

З метою забезпечення реферального трафіку університетського сайту і 

зменшення показника відмов при переходах впродовж року оновлювалися 

профілі Університету, здійснювався їхній інформаційний супровід (робота з 

відгуками), розміщувалися оголошення, банери і рекламні статті не лише на 

зазначених вище національних порталах («Osvita.ua», «Education.ua», «Jobs.ua», 

«Parta.ua»), а й на регіональних сайтах, популярних у Вінницькій, Хмельни-

цькій і Донецькій областях. Серед них: «Моя Вінниця», «Вінницький бізнес-

портал», «Vsim.ua», «Моє Місто», «Вінбазар», «VB.UA Весь бізнес України», 

«ВЕЖА», сайт Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, 

«Ye.ua», «0382.ua», «062.ua», «ostro.org» тощо. Загальні витрати за цим напря-

мом протягом 2017 р. склали 10 965 грн. 

Третім за розміром джерелом трафіку (9,73 % від усіх сеансів) сайту 

ДонНУ імені Василя Стуса є директ-трафік, тобто відвідування сайту шляхом 

прямого набору його адреси (www.donnu.edu.ua) в адресному рядку браузера, 

або через створені у браузері закладки. Це свідчить про незначний рівень 

знання адреси сайту серед його користувачів. 

Четверте місце серед джерел трафіку посідають переходи із соціальних 

мереж, які забезпечують 2,72 % загальної кількості сеансів. Поглиблений ана-

ліз таких переходів (Табл. 4.1.2), дозволяє стверджувати, що основними соці-

альними мережами, з яких протягом аналізованого періоду здійснювалися пе-

реходи на офіційний сайт ДонНУ імені Василя Стуса лишаються Facebook, 

Вконтакте з загальною часткою 98,08 % усього трафіку з соціальних мереж. 
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Таблиця 4.1.2 

Показники трафіку із соціальних мереж на офіційний сайт  

ДонНУ імені Василя Стуса 

№ 
Соціальна 

мережа 
Сеанси 

Перегляди  

сторінок 

Сер. тривалість 

сеансу 

Сторінок  

за сеанс 

11 Facebook 
10 316 

(53,61 %) 
28 942 (38,97%) 00:01:54 2,81 

22 Vkontakte 8 557 (44,47 %) 43 811 (58,99 %) 00:03:46 5,12 

33 Twitter 128 (0,67 %) 490 (0,66 %) 00:02:03 3,83 

44 Yammer 87 (0,45 %) 337 (0,45 %) 00:02:15 3,87 

55 Instagram 63 (0,3 3%) 368 (0,50 %) 00:02:14 5,84 

66 LiveJournal 29 (0,15 %) 82 (0,11 %) 00:00:29 2,83 

77 YouTube 16 (0,08 %) 121 (0,16 %) 00:03:25 7,56 

88 Weebly 15 (0,08 %) 28 (0,04 %) 00:01:39 1,87 

99 LinkedIn 14 (0,07 %) 38 (0,05 %) 00:00:46 2,71 

110 Google+ 9 (0,05 %) 15 (0,02 %) 00:00:14 1,67 

 

Протягом 2017 р. контакт із цільовою аудиторією здійснювався у трьох 

соціальних мережах: Facebook, Вконтакте, Instagram. Метою використання со-

ціальних мереж, окрім інформування абітурієнтів стосовно правил прийому і 

запланованих профорієнтаційних заходів, були й публікації розважального кон-

тенту для збільшення частоти контактів і ступеня залучення цільової аудито-

рії. Публікації у соціальних мережах відповідали календарно-тематичному 

контент-плану і містили, окрім загальноприйнятих університетських хештегів, 

високочастотні #Абітурієнт2017, #ЗНО2017, #Вступ2017, #Університет та низько-

частотні хештеги #donnu_pk тощо. 

У соціальній мережі Facebook супроводжується публічна сторінка «Абі-

турієнт ДонНУ імені Василя Стуса», статистика якої станом на жовтень 2017 р. 

свідчить про те, що найпопулярніша публікація зібрала 6 300 переглядів, а по-

казник її охоплення досягнув 2 700. Не дивлячись на постійну роботу Універ-

ситету у соціальній мережі і просування двох сторінок, орієнтованих на різні 

цільові аудиторії (широкий загал та абітурієнти), трафік зі сторінок Facebook 

на офіційний сайт ДонНУ імені Василя Стуса зменшився у 4 рази, що стано-

вить 26 % від минулорічних показників (за даними сервісу Google Analytics). 

Виявлені тенденції вимагають детальнішого вивчення з метою виявлення чин-

ників, які негативно вплинули на трафік, а також розробки плану заходів щодо 

збільшення кількості переходів на сайт Університету. 

До липня 2017 р. у соціальній мережі Вконтакте супроводжувалася сторін-

ка під іменем «Приймальна комісія ДонНУ» та група «Абитуриент ДонНУ» 

публікувала контент, а також консультувала потенційних вступників щодо 

правил прийому і спеціальностей Університету у режимі онлайн. Інформаційно-
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роз’яснювальну роботу у цій мережі було припинено перед початком вступної 

кампанії 2017 на виконання Указу Президента України № 133/2017. Отже, у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року трафік із соціальної мережі 

Вконтакте на офіційний сайт ДонНУ імені Василя Стуса зменшився з 22 719 

сеансів до 8 557 сеансів, що становить 62,34 %. 

Натомість, як альтернативний варіант соціальній мережі Вконтакте, у лип-

ні 2017 р. з метою розміщення контенту профорієнтаційного характеру було 

створено сторінку для абітурієнтів у соціальній мережі Instagram. Крім публі-

кацій фото, відео, сторіз, прямих ефірів, онлайн-консультацій, були задіяні різ-

ні інструменти для залучення цільової аудиторії. Згідно зі статистикою, яку 

надає мережа Instagram, станом на жовтень 2017 р. найпопулярніша публікація 

зібрала 2 234 переглядів, 1 753 – охоплення, 127 – взаємодія, 125 – уподобань. 

Варто також зазначити, що більше половини підписників сторінки (58 %) – 

жителі Вінницької області, а 47 % – особи віком від 18 до 24 років.  

Незважаючи на те, що Instagram не входить до трійки соціальних мереж, 

які забезпечують найбільший трафік на сайт Університету, слід звернути увагу 

на стрімке зростання його популярності саме серед потенційних вступників, 

які все рідше користуються Вконтакте і шукають йому альтернативу. За ре-

зультатами анкетування абітурієнтів, які відвідали дні відкритих дверей у 

м. Вінниця і м. Хмельницький протягом 2017 р., соціальною мережею Instagram 

вже активно користується 31 % і відповідно, 25 % майбутніх вступників. Крім 

того, проаналізувавши трафік офіційного сайту Університету, який забезпечує 

мережа Instagram, і порівнявши його показники з аналогічним періодом 2016 р., 

спостерігаємо зростання на 687,5 %. Загальні витрати на забезпечення трафіку 

з усіх соціальних мереж у 2017 р. склали 1 428 грн. 

На останньому місці серед джерел трафіку знаходиться оплачений трафік, 

який забезпечує 1,18 % від загальної кількості сеансів. Перш за все, це пов’яза-

но з невеликими бюджетами рекламних кампаній в мережі Internet. Загалом у 

2017 р. на банерну рекламу у системі Google Adwords було витрачено 3 000 

грн., що дозволило збільшити показник сеансів на 7 863 сеанси (1 604,69 %) у 

порівнянні з минулим роком. Однак слід зазначити, що показник відмов при 

переходах на офіційний сайт залишається стабільно високим і дорівнює 72,9 %. 

При цьому найбільший показник відмов фіксується серед користувачів стаціо-

нарних ПК, найнижчий – серед користувачів мобільних пристроїв. Найімовір-

ніше, ефективність банерних рекламних кампаній знижується через повільну 

роботу офіційного сайту Університету. Це підтверджується даними Google 

Analytics, згідно з якими середній час завантаження сторінок сайту дорівнює 

4,01 с, а окремих із них: «Головна, рос.» – 14,61 с, сторінка «Головна, укр.» – 



115 

13,74 с, «Рейтингові списки, рос.» – 13,60 с, сторінка «Рейтингові списки, 

укр.» – 9,77 с, «Про факультети, рос.» –8,32 с. 

Отже, використання будь-яких електронних комунікацій (контекстної рек-

лами, супроводу сторінок у соціальних мережах, оновлення профілів на освіт-

ніх порталах тощо) спрямоване на те, щоб збільшити аудиторію користувачів 

сайту Університету, який має розкривати його сильні сторони, акцентувати 

увагу на конкурентних перевагах і відповідати основним вимогам та запитам 

потенційних вступників.  

Отже, є об’єктивна потреба для проведення детального контент-аналізу 

офіційного сайту ДонНУ імені Василя Стуса, актуалізації інформації, запро-

понованої потенційним вступникам для полегшення вибору закладу вищої 

освіти та майбутньої спеціальності, розробки рекомендацій щодо налаштуван-

ня додаткових онлайн-сервісів, призначених для різних цільових аудиторій. 

Однак, офіційний сайт є не єдиним джерелом інформації про Університет 

і його спеціальності. Так, 18 % опитаних у ході соціологічного дослідження 

студентів ЗВО, проведеного компанією GFK у 2016 р., зазначили, що дізнали-

ся про ЗВО від працівників освіти під час днів відкритих дверей, ярмарків 

освіти та інших профорієнтаційних заходів. 

Зважаючи на це, Університет організовує і бере активну участь у проф-

орієнтаційних заходах різного формату. Це і дні відкритих дверей (25 лютого у 

м. Вінниця і 4 березня у м. Хмельницький), і ярмарки професій та професійні 

форуми, тренінги та майстер-класи, професійні «школи», організовані як район-

ними міськими радами спільно з районними центрами зайнятості, так і Доне-

цьким національним університетом імені Василя Стуса. Серед них поїздки до 

м. Ладижин, Калинівка, Погребище, Гайсин, Козятин, Немирів, Славута, Шар-

город і смт. Тростянець і Крижопіль. 

Особлива увага приділяється участі Університету у святкуванні Днів Єв-

ропи у Вінниці, які щорічно проводяться у травні. Одним із заходів в рамках 

святкування є демонстрація виставки «Європейська освіта», під час якої пред-

ставники Університету спілкуються не лише з потенційними вступниками, а й 

широким загалом, демонструють різні професії, консультують з особливостей 

вступу. 

Також влітку 2017 р. було започатковано профорієнтаційний захід «День 

знайомства з Alma Mater». Його учасниками стали школярі з числа інтелекту-

ально обдарованої молоді м. Славути Хмельницької області.  

У зв’язку з підвищенням ринкової вартості рекламно-інформаційних по-

слуг, а також зниженням ефективності традиційних комунікаційних інструмен-

тів, рекламна політика Університету зазнала значних змін. Значною мірою бу-

ло скорочено кількість рекламних та інформаційних повідомлень у друкованих 
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ЗМІ, каталогах і довідниках абітурієнтів, участь у національних виставкових 

заходах, повідомлень на регіональному телебаченні.  

Отже, протягом 2017 р. з метою активізації попиту на освітні послуги 

Університету, інформування потенційних вступників про відкриття набору на 

базі Хмельницької філії ДонНУ імені Василя Стуса, використовувалися такі 

види реклами: реклама в ефірному часі радіостанцій м. Вінниця і м. Хмельни-

цький, реклама у громадському транспорті, реклама на телебаченні, виготов-

лення зовнішніх та внутрішніх конструкцій, реклама у друкованих ЗМІ, виго-

товлення друкованої рекламної продукції для інформаційного супроводу проф-

орієнтаційної діяльності та безперебійної роботи приймальної комісії (буклети, 

афіші, листівки, екзаменаційна документація) загальною вартістю 79 673,75 грн. 

Загалом маркетингові витрати протягом аналізованого періоду склали 

101 396,55 грн, що на 32,33 % менше у порівнянні з минулорічним показником 

і на 58,13 % менше за витрати 2015 р. 

Окрім результатів досліджень провідних маркетингових агенцій, польо-

вих та кабінетних досліджень відділу маркетингу освітніх послуг, даних Google 

Analytics, для розуміння позиції, яку займає Університет на регіональному рин-

ку освітніх послуг, доцільно розглянути деякі показники реєстрації на ЗНО та 

показники зарахування до ДонНУ імені Василя Стуса на 1-й курс бакалавріату 

на основі повної загальної середньої освіти. 

Аналіз первинної і вторинної маркетингової інформації довів, що офіцій-

ний сайт навчального закладу є основним джерелом інформації для вступни-

ків. Протягом звітного періоду загальна кількість сеансів склала 698 404, з яких 

доля органічного пошуку – 48,6 %, реферального трафіку – 37,77 % усіх сеан-

сів, директ-трафік – 9,73 %, переходи із соціальних мереж складають 2,72 %, 

доля оплаченого трафіку – 1,18 %. 

З метою забезпечення реферального трафіку університетського сайту у 

2017 р. було витрачено 10 965,00 грн, витрати на забезпечення трафіку з інших 

електронних медіа склали 4 428,00 грн. Витрати на профорієнтаційні заходи у 

звітному періоді склали 6 329,80 грн, на традиційні засоби реклами – 79 673,75 

грн. 

Загальна кількість зарахованих до ДонНУ імені Василя Стуса на 1-й курс 

бакалавріату на основі повної загальної середньої освіти зросла майже на 3 %, 

тоді як час кількість учасників ЗНО в основну і додаткову сесію, які подолали 

поріг «склав / не склав» з української мови та літератури в 2017 р., знизилася 

майже на 13 %, тобто ринкова доля Університету зросла майже на 2 % у сег-

менті бакалаврських програм на основі повної загальної середньої освіти, не-

зважаючи на негативну динаміку ринку. 
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Перспективні завдання 

Зважаючи на це, перспективними завданнями маркетингу освітніх послуг 

є проведення додаткових маркетингових досліджень для виявлення сприйнят-

тя конкурентних переваг Університету цільовими аудиторіями, оцінки ефектив-

ності інструментів комунікацій, аналізу цінового позиціювання основних кон-

курентів для коригування цінової політики Університету. Особливої потреби 

набуває аудит існуючих освітніх програм Університету задля виявлення про-

грам, які потребують ремаркетингу, і розробки програми їх репозиціювання.  

В області комунікаційної політики важливим завданням є розширення форм 

інтерактивної взаємодії з потенційними вступниками (через проведення тренін-

гів, майстер-класів, воркшопів, екскурсій, популяризацію освітніх шкіл факуль-

тетів) та розвиток електронних комунікацій, у тому числі модернізація офіцій-

ного сайту Університету, що й надалі залишатиметься основним джерелом  

інформації як для вступників, так і для батьків. 

 

 

4.2. Публічний імідж Університету та популяризація діяльності 

У період 01.11.2016–31.10.2017 рр. з метою формування та просування в 

інформаційно-комунікативному просторі образу Університету, як провідного 

центру освіти, науки та інновацій, конкурентоспроможного на національному 

та міжнародному рівнях; надійного та соціально відповідального партнера; 

університетської родини з власним корпоративним духом і світоглядним прос-

тором, Навчально-практичним інформаційно-комунікаційним центром (далі – 

НП ІКЦ) здійснювалися такі кроки: 

 системний моніторинг та аналіз інформаційної присутності Університе-

ту в медіапросторі задля виявлення існуючих образів та цільових груп; 

 координація роботи структурних підрозділів Університету щодо дотри-

мання інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики, фірмової символі-

ки та стилю, елементів бренд-буку; 

 комунікація з державними органами влади та місцевого самоврядуван-

ня, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації та 

іншими зацікавленими особами й організаціями в контексті реалізації інфор-

маційно-комунікаційної та іміджевої політики Університету; 

 напрацювання практики створення та поширення контенту про освітню, 

наукову, інноваційну, фахово-експертну діяльність представників Університе-

ту, виходячи зі стратегічних пріоритетів Університету. 

У звітний період інформаційно-комунікаційна діяльність Університету 

реалізовувалася через канали: 
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 сайт ДонНУ імені Василя Стуса www.donnu.edu.ua; 

 газета «Університетські вісті»; 

 новинний сайт «Університетські вісті» www.news.donnu.edu.ua; 

 офіційні сторінки у соціальних мережах Facebook, ВКонтакте (до 

15.05.2017 р.), Google+, Twitter, Instagram і канал Університету в Youtube. 

Як і в попередні роки, сайт Донецького національного університету імені 

Василя Стуса www.donnu.edu.ua залишається одним із офіційних каналів пере-

дачі інформації про структуру, наукову та освітню діяльність, міжнародне парт-

нерство вишу, науково-освітні інновації тощо. 

 
 

Рис. 4.2.1 – Статистика відвідування сайту в період 01.11.2016–31.10.2017 рр. 

 

За звітний період сайт ДонНУ імені Василя Стуса було переглянуто 

3 446 782 разів. У порівнянні з цим часовим відрізком у 2015–2016 рр. кіль-

кість переглядів зросла на 1 % (у 2015–2016 рр. – 3 393 453 переглядів). Сеан-

си на сайті досягли показника майже у 873 073 та були здійснені більше, ніж 

350 000 користувачами. Середня тривалість одного сеансу тривала більше 

3 хвилин. Також варто звернути увагу на «показник відмов» – 49,23 %, який 

означає, що сеанс тривав менше секунди. Можна припустити, що це пов’язано 

з такими факторами: складна структура і навігація сайту; відсутність пошуко-

вого рядка; можливість більш швидко отримати необхідну інформацію за до-

помогою соціальних мереж. 

Найбільша кількість відвідувачів сайту Донецького національного універ-

ситету імені Василя Стуса – з України (більше 90 %), далі з великим відривом 

http://www.donnu.edu.ua/
http://www.news.donnu.edu.ua/
http://www.donnu.edu.ua/
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(менше 3 %) – користувачі з Російської Федерації, Сполучених Штатів Амери-

ки та інших країн. 

Таблиця 4.2.1 

Географія користувачів сайту в період 01.11.2016–31.10.2017 рр. 

 
 

За звітний період спостерігається дві хвилі, що стали піком відвідування 

сайту: 06–08.02.2017 р. – оприлюднення рейтингових списків студентів на 

отримання стипендії, та 01–03.08.2017 р. – оприлюднення рейтингових списків 

вступників за державним замовленням.  

Серед найпопулярніших є сайти таких структурних підрозділів (проектів, 

напрямів) Університету: ФМІТ (327 986 переглядів), платформа Moodle (105 236 

переглядів), дистанційне навчання (42 377 переглядів).  

Щодо відвідувачів сайту, слід зазначити, що за звітний період сайт ДонНУ 

імені Василя Стуса відвідали близько 39 % нових користувачів. 

Отже, статистика відвідування офіційного сайту ДонНУ імені Василя 

Стуса демонструє, що, з одного боку, сайт є одним із найбільш дієвих каналів 

комунікації з цільовими аудиторіями. З іншого боку, актуальним залишається 

питання оновлення інтерфейсу і навігаційної системи сайту для того, аби змен-

шити сеанси відмов і задовольняти інформаційні запити користувачів.  

Відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про друковані за-

соби масової інформації в Україні», у ДонНУ імені Василя Стуса функціонує 

корпоративна газета «Університетські вісті», що є одним із найбільш дієвих 

інформаційно-комунікаційних каналів в Університеті. Слід зауважити, що сьо-

годні «Університетські вісті» – це конвергентне видання, інформаційно-комуні-

каційний комплекс друкованої та електронної версій, який налагоджує шляхом 

висвітлення діяльності колективу, навчального процесу, наукової та громад-
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ської активності комунікацію між структурними підрозділами вишу, здобува-

чами освітніх послуг і керівництвом та підтримує корпоративний дух академі-

чної спільноти Стусівського університету.  

Керуючись тенденцією до збільшення у цільової аудиторії запиту на елект-

ронні форми отримання інформації, а також з метою оптимізації контенту га-

зети і зменшення бюджетних видатків, за звітний період (01.11.2016–

31.10.2017 рр.) друкована версія «Університетських вістей» виходила тричі:  

– № 10 (1535) від 26.12.2016 р. – новорічний випуск, присвячений підбит-

тю підсумків календарного року; 

– № 2 (1537) від 15.05.2017 р. – випуск, присвячений 80-річному Ювілею 

Університету, з вкладкою для абітурієнтів 2017 р. (інформація про освітні про-

грами, перелік документів для вступу та конкурсних предметів, основні дати 

вступної кампанії, формування конкурсного балу тощо); 

– № 4 (1539) від 27.09.2017 р. – номер газети, присвячений підбиттю під-

сумків вступної кампанії-2017, оголошенню конкурсу на заміщення вакантних 

посад, а також відзначенню Дня працівника освіти і пам’ятній для Університе-

ту даті – роковинам смерті поета, Героя України В. С. Стуса. 

Наклад одного випуску – 500 одиниць. Слід зазначити, що електронні вер-

сії цих номерів також завантажені в «Архів номерів» на сайті «Університетські 

вісті».  

Окрім дотримання «Порядку використання елементів фірмового стилю 

Guideline (Гайдлайн)», від листопада 2016 р. під час верстки (в електронній і 

друкованій версіях) газети «Університетські вісті» редакція керується технічни-

ми вимогами до текстових і фотоматеріалів (рішення Ректорату від 25.10.2016 р.). 

З метою залучення більш широкої аудиторії читачів та формування корис-

ного і цікавого контенту номерів, а також у контексті візуалізації смислів і сим-

волів університетської спільноти ДонНУ імені Василя Стуса, редакція газети 

«Університетські вісті» запровадила таке: 

 графічне оздоблення верхнього і нижнього колонтитулів газети юві-

лейною символікою та девізом 80-річчя «Плекаємо традиції, цінуємо ім’я, праг-

немо досконалості» (в обрамленні традиційної для Донеччини вишивки – чер-

воні троянди); 

 інтерактивність (наприклад, листівка «Привітай Alma Mater з Ювілеєм», 

яку кожен бажаючий міг вирізати, підписати і залишити у спеціальній скринь-

ці у Головному корпусі Університету; онлайн-опитування першокурсників та 

подальша підготовка матеріалів у газету відповідно до результатів опитування 

тощо); 

 додано QR-код (остання шпальта газети), який при скануванні його ка-

мерою смартфону завантажує на пристрій сайт «Університетські вісті»; 
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 синхронізація конкурсів і оголошень у соцмережах із газетою «Універ-

ситетські вісті» з подальшим оголошенням результатів (наприклад, конкурс в 

Instagram #ЛітоЗДонНУ; оголошення про конкурс стінопису «Гуляючи кори-

дорами Стусівського університету у Вінниці»); 

 збалансоване висвітлення діяльності структурних підрозділів Універси-

тету, уникання дублювання інформації, поширеної у соціальних мережах, за-

лучення студентів до участі у підготовці матеріалів для газети; 

 започатковано постійні рубрики газети, а саме: «З думкою про Україн-

ський Донбас» (присвячена студентам, випускникам і викладачам ДонНУ іме-

ні Василя Стуса – учасникам бойових дій на Сході України), «Василь Стус для 

університетської спільноти» (рубрика, в якій відображається переосмислення 

постаті Василя Стуса, його імені для Університету, маловідомі сторінки життя, 

етичні уроки тощо); 

 системно оголошуються конкурси на заміщення вакантних посад від-

повідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок замі-

щення посад науково-педагогічних працівників у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса; 

 збільшено частку матеріалів, що подається у вигляді фотозвітів, інфо-

графіки, інтерв’ю; 

 розроблено сторінку газети «Університетські вісті» у Вікіпедії. 

Перспективними завданнями у контексті оптимізації використання газети 

«Університетські вісті» як одного з ключових каналів інформаційно-комуніка-

ційної діяльності Університету є: 

 перереєстрація Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації в частині формату, обсягу і періодичності; 

 розробка макету оновленої корпоративної газети; 

 формування команди редакторів і власкорів серед студентів / співробіт-

ників Університету; 

 з метою мотивації студентських ініціатив слід подати на розгляд Сту-

дентської ради пропозицію враховувати матеріали, вміщені у газеті «Універ-

ситетські вісті», при підрахунку їхнього рейтингу; 

 створення актуального, цікавого і збалансованого контенту випусків зі 

збереженням постійних рубрик і традиційних символів університетської газети. 

У ювілейний для Університету рік новинний сайт «Університетські вісті» 

було перенесено на нову платформу зі збереженням звичної URL адреси 

www.news.donnu.edu.ua.  

Сайт «Університетські вісті» має новий інтерфейс, зручну навігаційну си-

стему, дозволяє архівувати, переглядати і завантажувати номери однойменної 

http://www.news.donnu.edu.ua/
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газети у форматі PDF. Крім того, сайт автоматично синхронізується з Youtube-

каналом Університету та сторінками у соціальних мережах, що дозволяє відо-

бражати оновлення новин, дописів і сторінок у режимі реального часу без до-

даткових дій з боку адміністраторів і модераторів сайту. Також слід наголосити 

на можливості відповідальних від структурних підрозділів створювати чернет-

ки новин, пропонувати новини та матеріали, що публікуються після схвалення 

модератором сайту. Ця можливість значно спрощує комунікацію між НП ІКЦ 

та іншими структурними підрозділами Університету. 

Упродовж липня–серпня 2017 р. фахівцями навчально-практичної лабора-

торії НП ІКЦ було завершено роботи щодо перенесення усього масиву інфор-

мації і матеріалів зі старої платформи сайту на нову. Це уся інформація про 

діяльність вишу за 2012–2017 рр. 

За звітний період спостерігається динаміка до зниження кількості відвіду-

вань сайту «Університетські вісті»: на 31.10.2017 р. – 56 921 (зниження зафік-

совано на рівні 40 %). 

 

Рис. 4.2.2 – Статистика відвідування сайту «Університетські вісті»  

в період 01.11.2016–31.10.2017 рр. 

 

Це пояснюється такими факторами:  

 відсутність доступу до сайту впродовж липня–серпня 2017 р., коли ве-

лися технічні роботи з перенесення інформації зі старої на нову платформу; 

 відсутність російськомовної версії сайту, яка була в пріоритеті у 

75,66 % відвідувачів (у старій редакції сайт був двомовним). 
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Таблиця 4.2.2 

Розподіл аудиторії сайту «Університетські вісті» відповідно до мови запиту 

 

Передбачається, що в перспективі динаміка відвідування сайту «Універ-

ситетські вісті» буде позитивною за рахунок синхронізації інформації на сайті 

зі сторінками в соціальних мережах, що стають популярнішими серед користу-

вачів. 

Інформаційно-комунікаційна діяльність Університету в соціальних мере-

жах – один із найефективніших способів оперативного донесення інформації 

до цільових аудиторій. У період 01.11.2016–31.10.2017 рр. охоплення аудиторії 

на офіційній сторінці ДонНУ імені Василя Стуса у соціальній мережі Facebook 

склало 748 184 зареєстрованих користувачів, що на 40 % більше зафіксованих 

показників у минулому звітному періоді. Це збільшення частково пояснюється 

тим, що на виконання Указу Президента України «Про застосування персональ-

них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 

15.05.2017 р. № 133/2017 Донецький національний університет імені Василя 

Стуса не здійснює модерацію сторінок у соціальній мережі ВКонтакте. Отож 

можна припустити, що після блокування соцмережі ВКонтакте, частина її ко-

ристувачів стали активними користувачами / дописувачами у Facebook. Змен-

шення охоплення дописів у мережі ВКонтакте – 77 880 за 01.11.2016–

31.10.2017 рр. і відповідно з 198 657 за цей же період у 2015–2016 рр. – підтвер-

джує це припущення.  

За звітний період було відновлено сторінку Університету в соціальній ме-

режі Instagram, що дозволило за місяць збільшити кількість підписників з 350 
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до 911. Враховуючи популярність цієї соцмережі серед цільової аудиторії у 

віці 17–25 років, перспективним завданням є постійне наповнення цієї сторін-

ки Університету якісними фото, оголошеннями конкурсів, флеш-мобів тощо. 

Постійно оновлюється контент офіційних сторінок Університету у соці-

альних мережах Google+, Twitter (синхронізовано з Facebook), а також каналу 

Університету в Youtube. У цьому зв’язку слід наголосити, що запит на якісний 

відеопродукт із боку цільової аудиторії постійно зростає. Наприклад, підготов-

лений до Дня Університету фільм «Nomen est Omen» за три тижні набрав біль-

ше 1 200 переглядів на Youtube-каналі Університету (без урахування перегля-

дів на внутрішньому корпоративному сайті та поширень і переглядів у соцме-

режі Facebook). Тому співробітники НП ІКЦ намагаються створювати якомога 

більше якісного відео (промо, звіти, фільми), яке відображає ті чи інші події, 

заходи, проекти в ДонНУ імені Василя Стуса.  

Зокрема, традиційними приводами для інформаційного супроводу з по-

дальшим створенням фото- і відеозвітів залишаються такі корпоративні заходи 

в Університеті: 

 Посвята в студенти; 

 річниця перебування в екзилі; 

 Дебют першокурсника; 

 Урочистий прийом ректора з нагоди Міжнародного дня студента; 

 корпоративні заходи з нагоди святкування Нового року та Різдва; 

 Дні факультетів; 

 День Європи; 

 День Університету; 

 вручення дипломів випускникам ДонНУ імені Василя Стуса (зимовий і 

літній випуски); 

 інші професійні, міжнародні та корпоративні заходи. 

У ДонНУ імені Василя Стуса щорічно вшановується пам’ять Героїв Небес-

ної сотні, випускника вишу, загиблого в зоні АТО Юрія Матущака. Цього року 

Університет долучився до Всеукраїнської акції з нагоди відзначення міжнарод-

ного «Дня миру». Ці та інші заходи сприяють не тільки формуванню корпора-

тивної етики, громадянської відповідальності, а й демонструють важливий для 

колективу меседж «Донбас – це Україна». 

Серед найактивніших дописувачів у соціальних мережах можна відзначи-

ти Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку та його 

проекти: «І Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування», 

«Школа молодого посадовця», «Політична журналістика», «Основи християн-

ського богослов’я», «Медичне право», «Гуляючи коридорами Стусівського 
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університету у Вінниці», Відділ міжнародних зв’язків, Центр культурно-есте-

тичного розвитку та соціальних проектів, Приймальна комісія та факультети: 

економічний, юридичний. До речі, ці структурні підрозділи зосереджені на ви-

робленні власного контенту, який використовується для поширення на сторін-

ках Університету. Насамкінець зазначимо, що велика кількість інформації, яка 

розміщується на сторінках Університету в соціальних мережах, використову-

ється ЗМІ для підготовки власних матеріалів. Це стосується як текстового кон-

тенту, так і фото- та відеоматеріалів.  

У зв’язку із зазначеним, перспективним завданням НП ІКЦ є підвищення 

якості та збільшення частки відеоконтенту, підготовка якісних фотоматеріалів, 

графіків і текстового контенту для формування позитивного іміджу Універси-

тету та трансляції важливих для колективу смислів: Стусівський університет, 

університетська родина, академічна спільнота, відкритий простір тощо. 

Нарешті, одним із дієвих каналів популяризації бренду та підвищення ін-

дексу впізнаваності Донецького національного університету імені Василя Стуса 

залишається іміджева продукція з елементами корпоративного стилю. Упро-

довж звітного періоду співробітники НП ІКЦ продовжили спільну роботу з 

Освітньо-практичним центром інноватики та стратегічного розвитку в контек-

сті візуалізації символіки Університету та розробки макетів: 

 поліграфічної продукції (картини «Донецьк–Вінниця», календарі, пра-

пори, магніти тощо); 

 фірмових канцелярських виробів (зошити, блокноти, папір для нотаток, 

ручки, олівці); 

 подарункових наборів (сувеніри, футболки, пакети, папки тощо). 

Комплекти іміджевої продукції ДонНУ імені Василя Стуса – важливий 

компонент формування та підтримки університетського духу, підвищення рів-

ня впізнаваності символів Університету серед партнерів, абітурієнтів. 

Під час підготовки до святкування 80-річчя Донецького національного 

університету імені Василя Стуса НП ІКЦ було розроблено та підготовлено до 

друку / виготовлення низку поліграфічної продукції, що має іміджеву спрямо-

ваність: 

 інформаційний буклет «Донецький національний університет імені Ва-

силя Стуса»;  

 ювілейні значки; 

 макети нагороджувальних грамот і подяк (колегам, партнерам).  

Упродовж звітного періоду під час здійснення інформаційного супроводу 

сертифікатних освітніх програм, шкіл, тренінгів тощо традицією стало вигото-

влення підсумкового інформаційного пакету програми: логотип програми, афіша, 
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робочий зошит та інші роздаткові матеріали, а також фотоколаж та відеоролик 

(використовуються в якості промо для наступних груп слухачів програм). Про-

дукти інформаційного пакету використовуються як канал інформаційно-кому-

нікаційної діяльності Університету в напрямі поширення своєї впізнаваності та 

підвищення лояльності до Стусівського університету серед різних цільових 

аудиторій.  

Цей напрям діяльності є перспективним ще й у контексті розширення спів-

праці з місцевою громадою, органами влади і місцевого самоврядування та 

ЗМІ. Адже старт і підбиття підсумків кожного з таких проектів неодмінно су-

проводжується проведенням прес-конференцій / брифінгів, що дозволяють під-

вищувати рівень присутності ДонНУ імені Василя Стуса в регіональному та 

національному інформаційному просторах. 

Отже, упродовж звітного періоду НП ІКЦ продовжив реалізацію кроків, 

визначених в якості ключових у функціональній стратегії інформаційно-кому-

нікаційної діяльності. Це дозволяє зробити висновки, що публічний імідж 

ДонНУ імені Василя Стуса сьогодні – це комплекс складових: 

 відкрита академічна спільнота, що є провідним у Центральноукраїнсько-

му регіоні осередком для здобуття якісної освіти, здійснення науково-іннова-

ційної діяльності; 

 конкурентоспроможний на національному та міжнародному рівнях виш, 

що відновлює втрачені через війну позиції у рейтингах, отримує довіру серед 

абітурієнтів і складає конкуренцію класичним університетам суміжних областей; 

 надійний партнер для міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти, гро-

мадських і владних інститутів, спільно з якими за завітний період розроблено і 

реалізовано низку суспільно корисних проектів; 

 «Стусівський університет», «Університет – це люди», «університетська 

родина ДонНУ» з власним корпоративним духом, цінностями, святами, тради-

ціями – ключові сформовані образи;  

 вільний світоглядний простір (відкритий університет), майданчик для 

креативної молоді, що надає можливості для навчання і самореалізації; 

 Університет – це експертне середовище, «банк експертів-практиків», 

які окрім освітньої та наукової діяльності, надають допомогу, консультації та 

роз’яснення щодо важливих для членів громади питань (правових, екологіч-

них, економічних тощо). 

Основними завданнями щодо підвищення ефективності інформаційно-

комунікаційної діяльності і популяризації діяльності вишу слід вважати такі: 

 переосмислення і вдосконалення тактики відтворення загальноунівер-

ситетського духу, смислів і важливих для університетської спільноти символів 

із метою напрацювання єдиної дорожньої карти оптимізації внутрішніх кому-
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нікацій та зовнішньої взаємодії структурних підрозділів Університету зі ЗМІ, 

органами владами, громадою, партнерами тощо (ґрунтуючись на принципах 

відкритості, взаємної поваги та корпоративної єдності);  

 вироблення та реалізація спільних інформаційних проектів структурних 

підрозділів Університету з метою підвищення рівня обізнаності про діяльність 

та освітньо-наукові продукти вишу (наприклад, публічна атестація аспірантів, 

міжфакультетські науково-методичні семінари, HR-тренінги); 

 створення та поширення через інформаційно-комунікаційні канали освіт-

ньо-навчального контенту шляхом розробки інформаційної рамки популяриза-

ції освітніх програм, кращих здобутків викладачів, кафедр і факультетів тощо; 

 підвищення кількості та якості власного контенту з використанням по-

тужностей задля поширення оперативної та повної інформації про діяльність 

Університету у внутрішньому та зовнішньому інформаційному полях; 

 модернізація офіційного сайту Донецького національного університету 

імені Василя Стуса та сайтів структурних підрозділів задля забезпечення мак-

симально комфортного, легкого та інформативного користування цільовими 

аудиторіями.  

 

 

4.3. ДонНУ імені Василя Стуса в інформаційному просторі  

За звітний період 01.11.2016–31.10.2017 рр. у регіональних, національних 

і міжнародних ЗМІ діяльність Донецького національного університету імені 

Василя Стуса знайшла відображення у 561 матеріалі, 20 з яких вийшли у видан-

нях міжнародного рівня (3,4 %), 222 – національного (39,64 %), 319 (56,96 %) – 

регіонального рівня. 

 

Рис. 4.3.1. – Розподіл ЗМІ за покриттям 
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Серед цього загалу 155 (27,5 %) висвітлювали діяльність вишу позитивно, 

258 (46,07 %) – мали нейтральний характер, 148 (26,43 %) – негативну тональ-

ність.  

Основними позитивними інформаційними приводами стали новини, 

пов’язані з освітніми проектами у ДонНУ імені Василя Стуса:  

 функціонування І Всеукраїнської школи публічної політики та адміні-

стрування (в рамках проекту «Європейський розвиток Донецького національ-

ного університету у Вінниці-2016» за підтримки МФ «Відродження»); 

 Молодіжний Євроатлантичний безпековий форум; 

 реалізація сертифікатної освітньої програми «Основи християнського 

богослов’я»; 

 відкриття сертифікатної освітньої програми «Медичне право». 

Співпраця вишу з місцевою владою та громадою також отримала позитив-

не відображення у медіа. Зокрема, це стосується проекту «Школа молодого 

посадовця» – спільного проекту Вінницької міської ради і ДонНУ імені Василя 

Стуса, що відбулася за підтримки Німецького товариства міжнародного спів-

робітництва GIZ («Міська рада Вінниці шукає «свіжу кров»: стартує відбір у 

першу «Школу молодого посадовця» – «Вежа», 07.02.2017 р.; «22 випускники 

Школи молодого посадовця поповнять ряди управлінців Вінницької міської 

ради» – Телеканал ВІТА, 15.06.2017 р.). Згенерований Університетом інформа-

ційний привід був підхоплений місцевими ЗМІ та залишався серед активно об-

говорюваних впродовж усього періоду навчання (березень–червень 2017 р.), а 

також після його завершення й офіційного працевлаштування випускників 

«Школи» у Департаменті економіки і інвестицій ВМР («В рамках навчальної 

програми «Майстерні міських проривів» міському голові представлять вісім 

проектів, реалізація яких може стати проривом у розвитку Вінниці» – Офіцій-

ний сайт Вінницької міської ради, 16.08.2017 р.). 

Святкування 80-річного Ювілею Донецького національного університету 

імені Василя Стуса – подія, що принесла найбільшу кількість позитивних пуб-

лікацій зі згадуванням Університету – 17 матеріалів у регіональних, націона-

льних і міжнародних медіа (взагалі, у травні 2017 р. Університет позитивно 

або нейтрально згадувався у 101 матеріалі). Крім ювілею, позитивний інфор-

маційний фон цього року створювали такі події та заходи: відзначення другої 

річниці перебування Університету у Вінниці; 79-та річниця з дня народження 

Василя Стуса; ДонНУ імені Василя Стуса – один із шести вишів України, що 

потрапили до міжнародного рейтингу QS World University Rankings; візит до 

Університету Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Аме-

рики в Україні пані Марі Йованович; робочий візит до Університету Надзви-
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чайного і Повноважного Посла Франції в Україні пані Ізабель Дюмон; перемі-

щений ДонНУ імені Василя у ТОП-10 кращих класичних вишів України та 

найкращий виш Вінниці.  

Тема виїзду Університету з Донецька у звітний період практично не обго-

ворювалася (окрім статті «Eine Uni im Exil» («Університет в екзилі») у виданні 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» («Франкфуртська загальна газета»), Німеччи-

на, 15–16.10.2017 р.), що може розцінюватися позитивно. Це свідчить про те, 

що за три роки перебування на Вінниччині у місцевої громади, академічної 

спільноти України, у ЗМІ сформувався образ ДонНУ імені Василя Стуса як 

лідера серед вишів Центральної України, успішного кейсу переміщеного ВНЗ, 

що від стратегії виживання перейшов до стратегії розвитку, і вишу, що не є 

філією донецького клону.  

Нейтральні (у тому числі нейтрально-позитивні) публікації складають 

найбільшу кількість від загальної маси повідомлень про Університет. Велика 

частина таких публікацій містить непрямі згадки про Університет: як геогра-

фічного орієнтира, у «беках» новин на суміжні теми. Це стосується тематики 

міжнародної співпраці ДонНУ імені Василя Стуса; участі студентів у міських 

заходах, конкурсах, турнірах; результатів вступної кампанії; старту конкурсу 

проектів «Гуляючи коридорами Стусівського університету у Вінниці». Нейт-

ральний характер мали матеріали, що позиціонували Університет як експертне 

середовище, що співпрацює з підприємствами і установами Вінниці та Вінни-

цької області (консультації юристів, політологів, економістів, висновки біоло-

гів і екологів щодо стану ґрунту, води тощо). 

Матеріали з нейтрально-негативною та негативною тональністю були зо-

середжені довкола філій Університету. Йдеться про низку замовних матеріа-

лів, спрямованих на дискредитацію вишу під час вступної кампанії, а також 

відкриття Хмельницької філії «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля». 

Невелика кількість нейтрально-негативних матеріалів, у яких згадувався Універ-

ситет, була пов’язана з подіями щодо депортації з території Росії Т. Мармазової.  

ТОП-10 спікерів Університету коментували різні напрями діяльності та 

події у виші: Ювілей Університету, хід та результати вступної кампанії, По-

свята в студенти-2017, альтернативна освіта, співпраця з владою і громадою 

тощо. Як і в попередній звітний період, основним спікером став ректор ДонНУ 

імені Василя Стуса – Роман Гринюк (41 згадування).  
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Рис. 4.3.2 – Топ-10 спікерів ДонНУ імені Василя Стуса 

 

Із числа зовнішніх спікерів слід виокремити першого заступника Вінни-

цького міського голови Владислава Скальського (13 згадувань), директора Де-

партаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Віталія Погосяна 

(10 згадувань), Голову Вінницької ОДА Валерія Коровія (9 згадувань) та його 

заступника Андрія Гижка (8 згадувань). Завершує п’ятірку зовнішніх спікерів – 

Митрополит Вінницький і Барський Симеон (7 згадувань). Тематика виступів 

зазначених осіб була пов’язана з тими освітніми та соціально значущими про-

ектами, які органи влади та місцевого самоврядування реалізують спільно з 

Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, та місцем і зна-

ченням вишу для регіону.  
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Рис. 4.3.3 – Топ-10 зовнішніх спікерів 

 

Моніторинг присутності ДонНУ імені Василя Стуса в інформаційному 

просторі дозволяє зробити такі висновки: 

 серед локальних конкурентів (ВНТУ, ВДПУ ім. М. Коцюбинського) 

Стусівський університет залишається лідером за рівнем інформаційної присут-

ності в медіа регіонального, національного і міжнародного рівнів (3/4 всього 

масиву публікацій стосуються ДонНУ імені Василя Стуса); 

 зменшення загальної кількості публікацій у порівнянні з минулим звіт-

ним періодом (різниця у 475 одиниць) слід розцінювати як наслідок успішної 

інформаційної кампанії ДонНУ імені Василя Стуса, спрямованої на розрив 

сприйняття себе як «філії» вишу, що перебуває на окупованій території; універ-

ситету, що тимчасово перебуває у Вінниці; вишу-переселенця з колективом-

переселенцем. Саме ці фактори зумовлюють зменшення кількості публікацій зі 

згадуванням Університету; 

 сформовано образ ДонНУ імені Василя Стуса – надійного партнера, 

експертного середовища, академічної спільноти з університетським духом і 

власними традиціями, освітньо-наукової установи, що продукує наукові та со-

ціальні інновації, корисні і потрібні територіальній громаді Вінниччини; 

 сформовано пул внутрішніх спікерів із числа адміністрації, професор-

сько-викладацького складу, студентів, які оперативно і послідовно транслю-
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ють медіапозицію вишу з різних питань, поширюють інформацію про пози-

тивні здобутки колективу, іміджеві заходи та міжнародні зв’язки;  

 наповнюється база контактів ЗМІ (регіональні, національні, міжнарод-

ні), які виявляють сталий інтерес до різних напрямів діяльності Університету. 

Ефективним способом комунікації з регіональними медіа залишається розсил-

ка прес-анонсів заходів через Вінницький прес-клуб. 

Задля підвищення ефективності роботи зі ЗМІ перспективними завдання-

ми мають стати такі: 

 формування єдиної концепції інформаційної та іміджевої політики 

ДонНУ імені Василя Стуса (в рамках затвердженої Стратегії розвитку Доне-

цького національного університету імені Василя Стуса до 2025 р.), якої дотри-

муватимуться всі структурні підрозділи вишу; 

 системна корекція тактичних кроків та інформаційних заходів згідно з 

результатами щомісячних моніторингових звітів щодо інформаційної присут-

ності ДонНУ імені Василя Стуса у ЗМІ; 

 активне використання власних інформаційно-комунікаційних каналів із 

метою створення резонансу подій та заходів, що висвітлюють діяльність вишу, 

та їх подальшого підхоплення у медіа. 
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5. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ОСВІТИ 

5.1. Студентське самоврядування 

Протягом звітного періоду Студентська рада провела низку заходів, спря-

мованих на всебічний розвиток студентів та створення системи студентського 

самоврядування в Університеті. Прийнято нове положення про «Порядок про-

ведення виборів студентів Донецького національного університету імені Васи-

ля Стуса», що відповідає нормам чинного законодавства. 

Студентська рада спільно з Навчально-практичним центром культурно-

естетичного розвитку та соціальних проектів працює над покращенням роботи 

студентського коворкінгу. В січні 2017 р. представники Студентської ради та 

Центру відвідали одеські коворкінги, щоб ознайомитись з успішними практи-

ками розбудови вільних просторів. 

У лютому 2017 р. Центральна виборча комісія Студентської ради провела 

чергові вибори на юридичному факультеті та факультеті математики й інфор-

маційних технологій.  

19 лютого за сприяння Студентської ради серед викладачів та студентів 

Університету було проведено турнір з комп’ютерної гри CS:GO. 

Студентське самоврядування активно долучається до боротьби з коруп-

ційними правопорушеннями. Було проведене анонімне опитування щодо став-

лення та особистої причетності до корупції й плагіату серед студентів та ви-

кладачів. Результати опитування надруковані в інформаційному буклеті «Добро-

чесність в освіті». Представники Студентського самоврядування брали участь 

у двох тренінгових сесіях щодо Академічної доброчесності, які проводили 

Американські ради з міжнародної освіти. Також це питання піднімалося голо-

вою Студентської ради під час прямого ефіру на телеканалі «Віта». В рамках 

проекту «Сприяння академічній доброчесності в Україні» Студентська рада 

провела круглий стіл разом із вчителями та учнями Вінницького ліцею № 7, у 

результаті якого була прийнята резолюція до Міністра освіти і науки України.  

У жовтні 2017 р. на запрошення Студентської ради Університету представники 

Американських рад із міжнародної освіти провели лекцію для першокурсників 

щодо Академічної доброчесності. Наразі Студентська рада реалізує міні-грант 

«Цікаво про доброчесність» у рамках якого планується проведення конкурсу 

стікерів, дебати та квест для студентів. 

З ініціативи Студентської ради (у відповідь на лист Голові Державної інс-

пекції навчальних закладів) було проведено перевірку гуртожитків вінницьких 

навчальних закладів, проте результати перевірки досі не оприлюднені. 

За звітний період представники Студентської ради тричі брали участь у 

Генеральних Асамблеях «Української асоціації студентів», а в червні 2017 р. – 
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у Всеукраїнському студентському з’їзді, де відбулося голосування за нового 

представника від студентів у НАЗЯВО. 

Навесні 2017 р. з ініціативи Студентської ради факультету математики та 

інформаційних технологій було проведено університетський чемпіонат інтелек-

туального клубу «Що? Де? Коли?». 

У 2016–2017 н. р. Студентськими радами факультетів було створено: Bio-

SpeakingClub (біологічний факультет), SpeakingClub (філологічний факультет), 

дебатний клуб (юридичний факультет). 

Представники Студентської ради постійно працюють у різних дорадчих 

органах Університету: робочих групах із певних питань, стипендіальній та 

конкурсній комісіях тощо. Студенти брали участь у написанні Кодексу акаде-

мічної доброчесності та корпоративної етики, у створенні Комісії з етики, у 

написанні нового Порядку призначення стипендій тощо. На Конференції сту-

дентів 16.05.017 р. було заслухано Звіт голови Студентської ради та одноголо-

сно визнано його задовільним, також на Конференції відбулися вибори пред-

ставників від студентства до Комісії з етики. 

У травні 2017 р. Студентська рада зареєструвала Громадську організацію 

«Асоціація студентів та випускників ДонНУ» для більш ефективної роботи 

студентського самоврядування. 

До 80-річного ювілею ДонНУ імені Василя Стуса Студентською радою 

було запроваджене відзначення улюблених викладачів з кожного факультету 

на щорічній студентській премії «Stud Awards». 

Студентська рада активно співпрацює з Вінницькою молодіжною радою. 

Наші студенти є постійними учасниками різноманітних тренінгів, форумів та 

програм з антикорупційної, соціальної та громадської діяльності. Представни-

ки студентського самоврядування протягом року брали активну участь у нау-

ково-практичних конференціях та круглих столах, які ініціювалися Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки 

України, обласною державною адміністрацією та органами місцевого самовря-

дування. 

Перспективними завданнями для подальшого розвитку студентського само-

врядування в Університеті є: 

1. Створення Центру студентських послуг, завданням якого є сприяння 

поселенню студентів у гуртожитки, пошук можливостей для стажування сту-

дентів та першого місця роботи. 

2. На базі створеної громадської організації знайти та залучити донорів 

для продовження розбудови студентського коворкінгу та налагодження спів-

праці з випускниками Університету. 
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3. Відновлення зв’язків із міжнародними студентськими організаціями за-

для реалізації спільних проектів, стажувань тощо. 

 

 

5.2. Соціальна робота та стипендіальна політика 

Соціальна робота 

На сьогодні у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

на денній формі навчається 940 студентів пільгових категорій (рис. 5.2.1), з яких:  

– 51 особа з категорії діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклу-

вання; 

– 63 особи діти-інваліди та особи з інвалідністю I–III груп;  

– 27 осіб із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;  

– 102 особи з багатодітних родин;  

– 79 осіб дітей учасників бойових дій;  

– 618 зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 
 

 

Рис. 5.2.1 – Студенти пільгових категорій, які навчаються в Університеті, осіб / відсотків 

 

Після зарахування до Університету студентам цієї категорії відділом з ви-

ховної та соціальної роботи видається Єдиний квиток, який надає пільги на 

проїзд у транспорті та відвідування культурно-спортивних закладів. Щоквар-

тально Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

виплачує їм соціальну стипендію. 

Зауважимо, що лише 25 % студентів забезпечені гуртожитками: станом на 

жовтень 2017 р. у гуртожитках м. Вінниця проживають 683 студенти, 286 від-

носяться до пільгових категорій. 
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Згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1047, № 1050 від 

28.12.2016 р. був змінений порядок нарахування соціальних стипендій та піль-

гові категорії студентів, які їх отримують. Станом на жовтень 2017 р. право 

отримувати соціальні стипендії мають 11 пільгових категорій студентів, розмір 

якої складає 1 000 грн, а для дітей-сиріт – 2 000 грн. 

З січня 2017 р. відділ з виховної та соціальної роботи приймає від студен-

тів, які претендують на отримання соціальних стипендій, пакет документів, 

перевіряє їх, формує особові справи та передає в органи соціального захисту. 

Стипендіальна політика 

Одним із головних пріоритетних напрямів діяльності Університету є за-

безпечення соціального захисту учнівської молоді (студентів, аспірантів та док-

торантів).  

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі суперечливих), надання матеріальної допо-

моги студентам та аспірантам, заохочення кращих із них за успіхи у навчанні, 

участь у громадській, спортивній і науковій діяльності в Університеті Наказом 

по Університету № 21/05 від 30.01.2017 р. утворена Стипендіальна комісія,  

персональний склад якої (32 особи) затверджено наказом ректора. 

За звітний період 2016–2017 н. р. студентам денної форми навчання 

(Рис. 5.2.2), які навчаються в Університеті за державним замовленням за раху-

нок коштів загального фонду державного бюджету, було призначено академі-

чну стипендію на суму 16 млн 752 тис. грн.  
 

 

Рис. 5.2.2 – Призначення стипендії студентам денної форми навчання, які навчаються  

в Університеті за державним замовленням, грн 
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Академічна стипендія аспірантам і докторантам денної форми навчання з 

відривом від виробництва (які навчаються в Університеті за державним замов-

ленням) за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за звітній 

період 2016–2017 н. р була призначена на суму більше 4 млн 793 тис. грн 

(Рис. 5.2.3). 

 

Рис. 5.2.3 – Призначення стипендії аспірантам та докторантам денної форми навчання, 

які навчаються в Університеті за державним замовленням, грн. 

 

Слід зауважити, що питанню призначення соціальних стипендій в Універ-
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ально-незахищених верств населення та окремих категорій громадян, які по-

требують державної підтримки (Табл. 5.2.1).  
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Табл. 5.2.1. 

Призначення соціальної стипендії за рахунок загального фонду  

державного бюджету у 2016-2017 н. р. 

№ 

з/п 
Категорії 

Призначено стипендію станом на 
Усього 

01.04.2017 р. 01.07.2017 р. 01.10.2017 р. 

осіб грн осіб грн осіб грн грн 

11 

Діти-сироти та діти, позбав-

лені батьківського піклуван-

ня, та особи з їх числа у разі 

продовження навчання до 23 

років або до закінчення ви-

щого навчального закладу, а 

також студенти (курсанти) 

вищого навчального закладу, 

які в період навчання у віці 

від 18 до 23 років залишили-

ся без батьків 

42 248 000 40 240 000 42 180 000 668 000 

22 

Особи, батьки яких є шахта-

рями, що мають стаж підзе-

мної роботи не менш як 15 

років або загинули внаслідок 

нещасного випадку на виро-

бництві чи стали інвалідами 

I або II групи, – протягом 

трьох років після здобуття 

загальної середньої освіти 

3 6 000 3 9 000 3 9 000 2 4000 

33 

Особи, визнані учасниками 

бойових дій, та їх діти (до 

закінчення навчання у ви-

щому навчальному закладі, 

але не довше, ніж до досяг-

нення ними 23 років) 

20 42 000 25 81 000 34 71 000 194 000 

4 

Діти, зареєстровані як внут-

рішньо переміщені особи (до 

закінчення навчання у ви-

щому навчальному закладі, 

але не довше, ніж до досяг-

нення ними 23 років) 

188 376 000 200 640 000 179 397 000 1 413 000 

45 
Діти-інваліди та особи з ін-

валідністю I–III групи 
4 8 000 17 77 000 22 53 000 138 000 

56 
Студенти із малозабезпече-

них сімей 
  4 14 000 4 10 000 24 000 

Разом 257 680 000 289 1 061 000 284 720 000 2 461 000 

 

За звітній період 2016–2017 н. р. Стипендіальною комісією Університету 

розглядалися питання щодо подання кандидатур студентів для призначення 

стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
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України, в тому числі іменних стипендій місцевих органів влади (Рис. 5.2.4). 

Так, за цей період було призначено 20 іменних стипендій: 

 

Рис. 5.2.4 – Структура отриманих студентами Університету іменних стипендій  

у 2016–2017 н. р., осіб / відсотків. 

 

 

5.3. Працевлаштування студентів та наші випускники 

Відділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вхо-

дить до складу Навчально-практичного центру культурно-естетичного розвит-

ку та соціальних проектів, згідно з положенням Центру, та активно працює за 

такими напрямами: 

 сприяння працевлаштуванню студентів та випускників; 

 поселення до гуртожитків студентів ДонНУ імені Василя Стуса. 

Одне з головних завдань відділу – це зовнішня взаємодія та комунікація з 

місцевими органами виконавчої влади, службою зайнятості, підприємствами, 

установами та організаціями. 

Для реалізації цього завдання щорічно проводяться заходи у формі тема-

тичних семінарів, лекцій, участі студентів у ярмарках вакансій, що сприяють 

оптимальному вибору роботодавця, а також підтримці студента у пошуку пер-

шого робочого місця. 

Відділ постійно отримує запити і пропозиції від державних установ, при-

ватних компаній, навчальних закладів і дослідницьких центрів щодо працев-

лаштування студентів і випускників на тимчасову та постійну роботу, оброб-

ляє їх та публікує на сайті Університету. Інформація про нові вакансії постійно 

оновлюється.  

Академічна 
стипендія 

Президента 
України; 6/32%

Соціальна 
стипендія 

Верховної Ради 
України; 2/10%

Академічна 
стипендія Кабінету 
міністрів України; 

3/ 16%

Іменна стипендія 
М.Грушевського; 

2/10%

Стипендія 
вінницької 

облдержадміністра
ції; 6/32%
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Також протягом року в Університеті організовуються зустрічі студентів із 

потенційними роботодавцями та представниками великих компаній, таких як: 

«УкрСибБанк», «Філліп Моріс Юкрейн», IT-компанією «Binary studio Academy», 

а також із державною виконавчою службою Головного територіального управ-

ління юстиції у Вінницькій області для ознайомлення студентів з умовами 

працевлаштування.  

Крім того, спільно з міськими та районними службами зайнятості відді-

лом проводилися традиційні семінари і тренінги, на яких усі охочі мали мож-

ливість ознайомитися з технікою пошуку роботи, засвоїти правила прохо-

дження співбесіди та успішного складання резюме.  

Відділом щодо сприяння працевлаштуванню створено базу даних, яка дає 

можливість проаналізувати результати працевлаштування випускників на мо-

мент випуску з Університету.  

Показником ефективності роботи Університету є успішність наших ви-

пускників. Факультетами постійно відстежується їх працевлаштування. Серед 

тенденцій останніх п’яти років можна констатувати високий відсоток праце-

влаштування за спеціальністю випускників економічного, історичного, юри-

дичного, біологічного факультетів. Це передусім спеціальності «Економічна 

кібернетика», «Прикладна статистика», «Маркетинг», «Управління персона-

лом та економіка праці», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка під-

приємства», «Бізнес-адміністрування», «Правознавство», «Міжнародні відно-

сини», «Історія», «Політологія», «Біологія», «Екологія», «Переклад». 

Наші випускники будують свою кар’єру у органах державної влади та 

місцевого самоврядування, провідних підприємствах міста, області, країни, 

міжнародних бізнес-структурах, громадських організаціях, культурних, освіт-

ніх та наукових закладах і організаціях. Значна частка випускників пов’язали 

свою долю з Alma Mater, продовживши навчання в аспірантурі та розпочавши 

роботу в різних структурних підрозділах Університету. 

Перспективним завданням є підтримка вже існуючих контактів з нашими 

випускниками та налагодження контактів з випускниками попередніх років 

шляхом створення Асоціації випускників ДонНУ імені Василя Стуса. 

 

 

5.4. Виховні та корпоративні заходи 

Відділ корпоративних заходів та культурно-естетичного виховання про-

водить ряд традиційних заходів, які надійно вписані в університетське корпо-

ративне життя та є очікуваними для різних цільових аудиторій: 

 Посвята в студенти; 

 День працівника освіти; 
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 студентський фестиваль першокурсників «Дебют»; 

 проведення Урочистого прийому ректора з нагоди Міжнародного дня 

студента; 

 відкриття університетської новорічної ялинки та святкування Нового 

року і Різдва; 

 дитячі новорічні вистави; 

 вручення дипломів випускникам; 

 День Університету; 

 святкування Масляної, Свята весни тощо. 

Упродовж року проводилися різні заходи із залученням студентів Доне-

цького національного університету імені Василя Стуса, які можна розподілити 

на декілька основних напрямів. 

Студенти Університету стали активними учасниками 16 заходів націо-

нально-патріотичного та історичного спрямування у м. Вінниця та Україні. 

Серед них: 

 презентація культурно-освітнього волонтерського проекту «Будуємо 

Україну разом»; 

 благодійна акція «Стань Миколаєм для дитини» разом з благодійною 

організацією «Донбас SOS» – гуманітарна допомога дітям прифронтової зони; 

 участь студентів в обласному віче, присвяченому 203-й річниці від дня 

народження Т. Г. Шевченка; 

 тематичний захід, присвячений Дню визволення Вінниці та інші. 

Волонтерський клуб ДонНУ імені Василя Стуса разом із благодійним фон-

дом «Волонтерський тил» спрямовує діяльність у сфері розвитку національно-

патріотичного виховання молоді, охорони здоров’я, екології та сприяє відро-

дженню української культури, звичаїв, традицій, козацьких осередків, охороні 

історичних пам’яток. 

За останній рік діяльності активісти клубу брали участь у наданні допо-

моги українським військовим, зборі коштів для лікування важкохворих дітей. 

Наші студенти стали учасниками більше 20 заходів культурно-естетич-

ного спрямування. Студенти та співробітники Університету беруть участь у 

благодійних концертах Вінниччини, посідають призові місця у міжвузівських, 

міських, обласних та всеукраїнських фестивалях, конкурсах та змаганнях. 

У співпраці з Головним управлінням Національної поліції відділом з ви-

ховної та соціальної роботи був проведений Тиждень безпеки дорожнього ру-

ху. Протягом року відділом були організовані тематичні зустрічі з представни-

ками Товариства Червоного Хреста. 
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З метою профілактики правопорушень у студентському середовищі були 

проведені зустрічі з представниками Національної поліції України із тематич-

ними лекціями щодо охорони громадського порядку, дрібних правопорушень, 

запобігання вживання наркотичних речовин серед молоді. Цього року було 

вирішено проблему щодо надання медичної та психологічної допомоги студен-

там Університету. Налагоджено співпрацю з Центром медичної допомоги під-

літкам та молоді «Клініка, дружня до молоді», де студенти, незалежно від міс-

ця проживання, можуть отримати безкоштовну медичну багатопрофільну  

допомогу, пройти обстеження та звернутися за консультацією до психологів. 

Першу медичну допомогу студенти та співробітники тепер можуть отримувати 

у головному корпусі Університету в кабінеті медичного працівника. 

Спільно з Навчально-науковим центром міжнародної освіти було продов-

жено традицію щорічних засідань Інтерклубу для іноземних студентів Універ-

ситету.  

Успішно функціонує музейна експозиція «Нові сторінки історії ДонНУ 

імені Василя Стуса», яка має попит серед студентів, співробітників і гостей 

Університету завдяки екскурсіям, розробленим співробітниками Центру. Від-

діл корпоративних заходів та культурно-естетичного виховання проводить по-

стійну роботу з наповнення експозиції інформацією про здобутки та віхи роз-

витку Університету. 

За звітний період відділ корпоративних заходів та культурно-естетичного 

виховання організував та провів 15 корпоративних заходів різних форматів. 

Загальна кількість учасників та глядачів складає понад 5 500 осіб. Серед них 

були урочисті заходи з нагоди 80-ї річниці від дня заснування ДонНУ імені 

Василя Стуса, організовано виїзне святкування «DonNU Family B-Day», про-

ведено щорічний захід «Перша студентська вечірка року», в рамках якого від-

булося знайомство першокурсників зі Студентською Радою університету, та 

інші. 

З ініціативи Центру, у співпраці зі Студентською Радою, в Університеті 

успішно реалізовано перший етап проекту зі створення креативного простору 

для навчання, роботи та відпочинку студентів, викладачів та співробітників – 

коворкінгу «Університет – наш дім». Цей проект отримав схвалення та фінан-

сову підтримку міжнародного фонду «Відродження». Сьогодні коворкінг ус-

пішно функціонує та користується попитом у студентів для колективної робо-

ти та відпочинку, а також став майданчиком для проведення майстер-класів, 

лекцій та творчих вечорів. 

Відділ корпоративних заходів та культурно-естетичного виховання про-

довжує роботу над створенням та розвитком аматорських творчих колективів 

(інструментального ансамблю, вокальної, волонтерської студій, студії творчо-
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го мистецтва) та працює над забезпеченням учасників гуртків необхідними 

матеріалами та інструментами, також працює над розширенням календаря кор-

поративних заходів, що враховуватиме більшу кількість календарних свят, та 

розробкою креативних ідей, спрямованих на їх реалізацію і проведення. Проте 

ця робота ускладнена відсутністю в Університеті вільних приміщень та необхід-

ного обладнання.  

Фізичне виховання і спорт 

За час перебування ДонНУ імені Василя Стуса на території Вінниччини 

колектив Університету доклав чималих зусиль для збереження гідного рівня і 

підтримки результативної роботи, спрямованої на зміцнення та збереження 

фізичного здоров’я студентів, формування фізичної культури особистості на 

заняттях із фізичного виховання. Фізичне виховання є обов’язковою норматив-

ною дисципліною, яка викладається на усіх факультетах та всіх спеціально-

стях на першому та другому курсі.  

У 2016–2017 н. р. згідно з постановою КМУ № 1045 від 09.12.2015 р. було 

проведено щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.  

Попри складнощі з матеріально-технічною базою, викладачі Університету 

продовжили роботу зі спортивної підготовки. Систематично проводиться Спар-

такіада ДонНУ імені Василя Стуса з шахів, настільного тенісу, загальної фізич-

ної підготовки тощо. Починаючи з 2015 р., ДонНУ імені Василя Стуса брав 

участь у змаганнях серед ВНЗ Вінницької області і показував гідні результати: 

у 2016–2017 н. р. команда спортсменів ДонНУ імені Василя Стуса посіла 2 міс-

це серед вишів своєї категорії, а 7 студентів стали учасниками збірної команди 

Вінницької області. Студентами ДонНУ імені Василя Стуса є чемпіони України 

з різних видів спорту та є чемпіони Європи: Коба Джойс з легкої атлетики 

(економічний факультет) та Рачук Тарас зі спортивного орієнтування (історич-

ний факультет). 
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6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

6.1. Кадрове забезпечення 

Одним із пріоритетних завдань ДонНУ імені Василя Стуса є забезпечення 

якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності його освітньої діяль-

ності на ринку освітніх послуг. Умовою забезпечення цього є кадровий потен-

ціал, який гарантуватиме якісну підготовку фахівців і конкурентоспромож-

ність на національному та міжнародному рівнях, що дасть певну свободу для 

інтеграції у світовий освітній простір. Постійна співпраця ДонНУ імені Василя 

Стуса з національними та закордонними закладами освіти вимагає від його 

працівників високих компетентнісних характеристик, професіоналізму, засто-

сування інноваційних методів у роботі. 

Станом на 01.10.2016 р. у ДонНУ імені Василя Стуса працювало 888 пра-

цівників, з яких: 438 осіб – професорсько-викладацький склад (338 штатних 

працівників та 100 зовнішніх сумісників), 36 наукових працівників. Якість 

професорсько-викладацького складу: доктори наук – 72, професори – 56, кан-

дидати наук – 293, доценти – 191 (Табл. 6.1.1).  

Станом на 01.10.2017 р. у ДонНУ імені Василя Стуса працювало 850 пра-

цівників, з яких: 405 осіб налічував професорсько-викладацький склад (штат-

них працівників – 363, зовнішніх сумісників – 42), 27 наукових працівників. 

Якість професорсько-викладацького складу: доктори наук – 63, професори – 

50, кандидати наук – 274, доценти – 169. (Табл. 6.1.1). 

Можна відстежити тенденцію у бік зменшення кількості як працівників 

Університету в цілому, так і кількості професорсько-викладацького складу. 

Однак, слід зазначити, що за звітний період поліпшився якісний рівень профе-

сорсько-викладацького складу, зокрема збільшилась кількість штатних праців-

ників із науковим ступенем та вченим званням, а кількість зовнішніх сумісни-

ків зменшилася.  

Таблиця 6.1.1 

Кадровий склад  

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

Науково-педагогічні працівники  

та працівники  

На 

30.06.2016 

На 

01.10.2016 

На 

30.06.2017 

На 

01.10.2017 

1 2 3 4 5 

Усього 908 888 911 850 

Професорсько-викладацький склад, із них: 423 438 437 405 

штатні 337 338 371 363 

зовнішні сумісники 86 100 66 42 

доктори наук  63 57 58 49 

професори 47 44 44 38 

кандидати наук  250 259 257 240 
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1 2 3 4 5 

доценти, ст. наук. співробітники 172 161 161 151 

без наук. ст., вч. звання 110 122 121 116 

Наукові працівники, з них: 38 36 28 27 

доктори наук  6 8 6 7 

професори 5 5 4 5 

кандидати наук  16 14 12 12 

доценти, ст. наук. співробітники 9 9 7 8 

Навчально-допоміжний персонал, із них: 191 178 191 169 

доктори наук  – – – – 

професори – – – – 

кандидати наук  4 3 3 3 

доценти, ст. наук. співробітники – – – – 

Адміністративно-управлінський персонал, 

із них: 
160 147 158 154 

доктори наук  7 7 7 7 

професори 7 7 7 7 

кандидати наук  19 15 20 19 

доценти, ст. наук. співробітники 10 19 20 10 

Господарський, обслуговуючий персонал 

та інші, із них: 
96 89 97 95 

доктори наук  – – – – 

професори – – – – 

кандидати наук  1 2 – – 

доценти, ст. наук. співробітники 1 2 – – 

 

З метою оптимізації структури на факультетах Університету проведено 

реорганізацію деяких кафедр. Станом на 01.10.2017 р. в Університеті функціо-

нує 45 кафедр, з яких 3 є загальноуніверситетськими. Кафедри очолюють ви-

сококваліфіковані керівники, серед них: 

 20 докторів наук, професорів; 

 5 докторів наук, доцентів; 

 20 кандидатів наук, доцентів. 

Загалом із числа професорсько-викладацького складу 59,25 % складають 

кандидати наук, доценти; 12,09 % – доктори наук, професори; 28,66 % профе-

сорсько-викладацького складу не мають наукового ступеня та / або вченого 

звання. Відсоток осіб пенсійного віку з числа професорсько-викладацького 

складу становить 12,83 %. 

Середній вік професорсько-викладацького складу – 41 рік: докторів наук, 

професорів – 58 років; кандидатів наук, доцентів – 41 рік; отже, зберігається 

тенденція омолодження кадрів. 

За кількісними показниками більшість співробітників жіночої статі. По-

над 80 % мають вищу освіту. 
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Премії та відзнаки працівників ДонНУ імені Василя Стуса 

Станом на 01.10.2017 р. у ДонНУ імені Василя Стуса працює вісім осіб, 

які мають академічні звання, сім – почесні звання України та один – звання 

Героя України (проф., акад. НАН України Шевченко Володимир Павлович). 

У грудні 2016 р. ректору Університету Гринюку Р. Ф. присвоєно почесне 

звання «Заслужений юрист України». 

За вагомий внесок у розвиток освітньої та наукової діяльності працівників 

Університету заохочено: 

відзнаками Верховної Ради України – 2; 

відзнаками Кабінету Міністрів України – 2; 

подякою Прем’єр-міністра України відзначено одного працівника Універ-

ситету. 

Відомчими нагородами відзначено 32 особи, серед яких: 

 За наукові та освітні досягнення – 6; 

 Відмінник освіти – 4; 

 Почесна грамота МОНУ – 3; 

 Грамота МОНУ – 4; 

 Подяка МОНУ – 15. 

Працівники Університету неодноразово заохочувались відзнаками місце-

вого та обласного рівня: 

 Вінницька ОДА – 20 працівників; 

 Вінницька МР – 33 працівники; 

 Департамент освіти і науки Вінницької ОДА – 20 працівників. 

За сумлінне виконання посадових обов’язків, наполегливість та самовід-

даність у сприянні розвитку, вдосконаленню та утвердженню діяльності ДонНУ 

імені Василя Стуса було заохочено понад 200 працівників Подяками та Грамо-

тами Університету. 

З числа науково-педагогічних працівників обрано за конкурсом на посади 

професорів – одна особа, доцентів – 13. 

За звітний період вчене звання доцента отримали 5 науково-педагогічних 

працівників Університету. Ступінь кандидата наук здобули 12 працівників 

Університету, а науковий ступінь доктора наук – 2. 

Існує необхідність посилення мотивації та підтримки науково-педагогіч-

них працівників для здобуття ними наукових ступенів та вчених звань, що 

дасть змогу підвищити науковий і фаховий рівень професорсько-викладацько-

го складу та зміцнити кадровий потенціал Університету. 

Підтримка та розвиток наукових шкіл Університету, сприяння дотриман-

ню корпоративної культури, поліпшення матеріально-технічних та науково-
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інформаційних умов викладацької праці належать до важливих задач кадрово-

го менеджменту. Основною метою та перспективним завданням кадрової полі-

тики Університету є забезпечення оптимального балансу відновлення, збере-

ження та зміцнення чисельності та якості професорсько-викладацького складу. 

Це зумовлює необхідність розробки стратегії розвитку кадрової політики, яка 

включатиме стратегію конкурентного кар’єрного розвитку співробітників та 

стратегію заохочення штату з метою стимулювання розвитку кадрового потен-

ціалу. 

 

 

6.2. Фінансовий менеджмент та контроль 

Бюджет Університету складається із загального і спеціального фондів.  

У жовтнівересні 20162017 рр. фінансування видатків Університету здійсню-

валося за двома основними напрямами: 

 наукові дослідження (програми 2201040 «Дослідження, наукові і нау-

ково-технічні розробки…»; 2201570 «Виконання зобов’язань України у Рам-

ковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій  

«Горизонт 2020»; 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері науково-

технічного співробітництва»); 

 освітня діяльність (підготовка кадрів за програмою 2201160 «Підготов-

ка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації»; 2201190 

«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів»). 

Загальний бюджет Університету за цими програмами в зазначений період 

становить 126 млн 180,8 тис. грн, з яких 70 млн 843, 8 тис. грн (або 56 відсот-

ків бюджету) складає оплата праці викладачів і співробітників ДонНУ імені 

Василя Стуса, у тому числі матеріальне стимулювання за результатами роботи 

відповідно до Колективного договору. 

За напрямами діяльності бюджет розподілено: 

 на фінансування науково-дослідницької діяльності бюджетом Універ-

ситету передбачено 4 млн 231,6 тис. грн. У т. ч. із загального фонду  3 млн 

797,6 тис. грн; із спеціального фонду  434,0 тис. грн. 
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Діаграма 6.2.1 

 

 на проведення освітньої діяльності  121 млн 949,2 тис. грн. У т. ч. із 

загального фонду  93 млн 350,6 тис. грн; із спеціального фонду  28 млн 

598,6 тис. грн. 

 

Діаграма 6.2.2 
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Видатки на фінансування наукових досліджень за статтями витрат на 

01.10.2017 р. складають: 

за рахунок державного бюджету: 

 заробітна плата                                             2 млн 815,5 тис. грн; 

 нарахування на заробітну плату                            624,8 тис. грн; 

 товари і матеріали                                                   318,0 тис. грн; 

 видатки на відрядження                                             5,6 тис. грн;  

 комунальні послуги та енергоносії                          33,7 тис. грн.  

 

Діаграма 6.2.3 
 

 
 

за рахунок спеціального фонду НДЧ: 

 заробітна плата                                                      306,7 тис. грн; 

 нарахування на заробітну плату                            76,8 тис. грн; 

 товари і матеріали                                                   42,1 тис. грн; 

 оплата послуг                                                            2,0 тис. грн;  

 видатки на відрядження                                           6,4 тис. грн. 
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Діаграма 6.2.4 

 
 

Таблиця 6.2.1 

Напрями використання асигнувань на науку станом  

за період жовтень 2016 р. – вересень 2017 р. 
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Загалом % 

у т. ч. 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Заробітна плата 3 122,2 73,8 2 815,5 306,7 

Нарахування на заробітну плату 701,6 16,6 624,8 76,8 

Товари і матеріали 360,1 8,5 318,0 42,1 

Послуги 2,0 0,0 0 2,0 

Відрядження 12,0 0,3 5,6 6,4 

Комунальні послуги та енергоносії 33,7 0,8 33,7 0 

Видатки загалом 4 231,6 100,0 3 797,6 434,0 
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Діаграма 6.2.5 

 
 

Бюджетні асигнування (загальний фонд) на виконання програми з під-

готовки спеціалістів та надходження спеціального фонду Університету ста-

ном на 01.10.2017 р. використані за такими напрямами:  

кошти загального фонду: 

 заробітна плата                                            50 млн 257,4 тис. грн; 

 нарахування на заробітну плату                11 млн 060,4 тис. грн; 

 товари і матеріали                                                     25,4 тис. грн; 

 компенсація вартості продуктів                             969,0 тис. грн; 

харчування дітям-сиротам 

 послуги                                                           6 млн 807,0 тис. грн;  

(у т. ч. оренда приміщень                             6 млн 583,1 тис. грн)  

 комунальні послуги та енергоносії              2 млн 499,4 тис. грн; 

 академічні стипендії                                    19 млн 455,4 тис. грн; 

 виплати дітям-сиротам, передбачені                       320,1 тис. грн. 
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Діаграма 6.2.6 

 
кошти спеціального фонду: 

 заробітна плата                                            17 млн 464,2 тис. грн; 

 нарахування на заробітну плату                  3 млн 866,8 тис. грн; 

 товари і матеріали                                                   512,3 тис. грн; 

 послуги                                                          2 млн 314,8 тис. грн;  

(у т. ч. оренда приміщень                            1 млн 472,9 тис. грн) 

 витрати на відрядження                                           255,8 тис. грн; 

 комунальні послуги та енергоносії                         964,6 тис. грн; 

 податки і збори                                                           85,7 тис. грн; 

 обладнання, техніка, бібліотечні фонди                 144,5 тис. грн. 
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Діаграма 6.2.7 

 
 

Таблиця 6.2.2 

Напрями використання асигнувань на освітню діяльність  

станом за період жовтень 2016 р. – вересень 2017 р. 
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Загалом % 

у т. ч. 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Надходження 121 949,2  93 305,6 28 598,6 

Видатки за напрямами:     

Заробітна плата 67 721,6 57,9 50 257,4 17 464,2 

Нарахування на заробітну плату 14 927,2 12,8 11 060,4 3 866,8 

Товари і матеріали 537,7 0,5 25,4 512,3 

Компенсація вартості продуктів харчування 969,0 0,8 969,0 0,0 

Послуги 9 121,4 7,8 6 807,0 2 314,8 

у т. ч. послуги оренди 8 056,0 6,9 6 583,1 1 472,9 

Відрядження 255,8 0,2 0,0 255,8 

Комунальні послуги та енергоносії 3 464,0 3,0 2 499,4 964,6 

Податки і збори 85,7 0,1 0,0 85,7 

Академічні стипендії 19 455,4 16,6 19455,4 0,0 

Виплати сиротам згідно із законодавством 320,1 0,3 320,1 0,0 

Обладнання, техніка, бібліотечні фонди 144,5 0,1 0,0 144,5 

Видатки загалом 117 002,4 0,8 91 394,1 25 608,3 
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Діаграма 6.2.8 

 
 

Власні надходження Університету як бюджетної установи (кошти спеці-

ального фонду) отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету. 

Саме власні надходження є важливим джерелом забезпечення діяльності вишу, 

розвитку його матеріальної бази, стимулювання та матеріального заохочення 

викладачів і співробітників. 

Власні надходження Університету поділяються на дві групи: 

 надходження від плати за послуги, що надаються згідно із законодав-

ством. У тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) 

діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджет-

них установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна); 

 інші джерела власних надходжень, у тому числі: благодійні внески, 

гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти від розмі-

щення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за на-

дання платних послуг. 

Надходження другої групи за цей період у вигляді благодійних внесків і 

дарунків, комп’ютерної техніки, обладнання, матеріалів, бібліотечних фондів 

склали 857,0 тис. грн. 
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Стосовно першої і основної групи надходжень спеціального фонду слід 

зазначити таке: на надходження коштів від навчання значно вплинули декілька 

факторів, серед яких найбільш значущими є чисельність контингенту студен-

тів контрактної форми навчання та відсутність широкого спектру додаткових 

освітніх послуг. Щодо контингенту студентів слід зазначити: на 01.11.2015 р. 

кількість студентів складала 4 029 осіб, у тому числі за держзамовленням – 

2 368 осіб; за договором – 1 661 осіб. На 01.11.2016 р. кількість студентів 

складала 5 157 осіб, у тому числі за держзамовленням – 2 740 осіб; за догово-

ром – 2 417 осіб. Станом на 01.10.2017 р. кількість студентів складає 5 282 

особи, у тому числі за держзамовленням – 2 631 особа; за договором – 2 651. 

Діаграма 6.2.9 

 
 

Виходячи з фактичного контингенту, станом на 01.10.2017 р. та прогноз-

ними даними на прийомвипуск 2018 р., розрахунковий бюджет спеціального 

фонду на 2017 р. за програмою 2201160 становитиме 27 млн 300,0 тис. грн, з 

яких 23 млн грн, або майже 85,0 %, будуть спрямовані на оплату праці та на-

рахування на неї. Видатки поточного року за рахунок коштів спецфонду скла-

датимуть: 

1. Оплата праці      19 млн 175,7 тис. грн; 

2. Нарахування на оплату праці    4 млн 134,9 тис. грн; 

3. Оплата послуг       1 млн 680,2 тис. грн; 

4. Комунальні платежі    1 млн 849,0 тис. грн; 
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5. Товари і матеріали      147,4 тис. грн; 

6. Витрати на відрядження    199,1 тис. грн; 

7. Придбання обладнання і бібліотечного фонд   57,9 тис. грн. 

 

Діаграма 6.2.10 

 
 

За структурою витрат найбільша їх частина, 85 %, припадає на заробітну 

плату і нарахування на неї. Обов’язкові платежі (оренда приміщень та комуналь-

ні послуги) складають 13 %. На інші потреби залишається лише 2 % видатків. 

Отже, Університет не має коштів на розвиток матеріальної бази, фінансу-

вання новацій в освітній діяльності.  

Збільшення надходжень від освітніх послуг стає одним із найважливіших 

завдань Університету, виконання якого можливе і за рахунок збільшення чисель-

ності студентів контрактної форми навчання та підвищення плати за навчання. 

Попри всю привабливість, ці заходи мають суттєві недоліки.  

Для забезпечення мінімальних потреб контингент студентів-контрактни-
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сті власних навчальних корпусів і гуртожитків призведе до збільшення витрат 

на оренду і оплату праці. 

Збільшення плати за навчання у свою чергу призведе до зменшення вже 

сформованого контингенту і зростання заборгованості за навчання. 

19 175,7

4 134,9

1 680,2

147,4

57,9 199,1 1 849,0

Видатки спеціального фонду у 2017 р., тис. грн 

Оплата праці

Нарахування на оплату 
праці
Оплата послуг

Товари та матеріали

Придбання обладнання і 
бібліотечного фонду
Витрати на відрядження

Комунальні платежі



157 

У цих умовах життєво необхідним стає пошук інших джерел надходження 

коштів, впровадження нових і розвиток вже діючих додаткових освітніх по-

слуг, у тому числі на базі відокремлених філій Університету в Костянтинівці, 

Маріуполі та Хмельницькому. 

Для прикладу: за 2013 р. обсяг надходжень від додаткових освітніх послуг 

складав 4 млн 743,3 тис. грн, за жовтеньвересень 20142015 рр. – 440,3 тис. грн, 

за жовтеньвересень 20152016 рр. – 1 млн 108,9 тис. грн; за жовтеньвере-

сень 20162017 рр. – 1 млн 594,2 тис. грн. 

 

Діаграма 6.2.11 
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Таблиця 6.2.3 

грн 

НАЗВА послуги / підрозділ Кошт. 2013 2014 2015 2016 2017 

ЦБО Підготовчі курси до вступу у ВНЗ 89 975 781 462 960 199 800 356 798 204 650 

ЦБО Англійська на все життя 90 6 640 16 420 6 760 18 870 73 080 

ФІМ Курси англійської мови 23 246 205 878 500 0 0 0 

ФІМ Центр німецької мови 130 317 775 206 900 0 0 0 

ФІМ Курси додаткової кваліфікації 

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

ФІМ Бюро перекладів 264 97 838 39 955 0 0 0 

ФІМ Підготовка до екзамену IELTS 265 38 795 15 600 0 0 0 

ФІМ Курси «Кембриджський синди-

кат» 
267 410 550 252 760 0 0 0 

ФІМ Курси романських мов 268 90 150 37 536 0 0 0 

ФІМ Курси ділової англійської мови 269 117 768 10 160 0 0 0 

ФІМ Курси третьої іноземної мови 270 85 205 69 350 0 0 0 

ФІМ Друга іноземна мова. Міжнарод-

на економіка 
271 101 031 6 652 0 11 850 15 950 

Комп’ютерні курси ОЦ 18 20 472 
 

0 0 0 

Послуги бібліотеки ДонНУ  

імені Василя Стуса 
20 54 288 

 
0 0 0 

Відділ WEB-технологій 21 30 000 9 600 9 200 17 400 13 200 

Фізико-технічний ф-т. Центр на-

вчання інформаційним технологіям 
26 44 120 4 500 0 0 0 

Основи християнського богослов’я 39 0 0 0 25 556 51 842 

Медичне право 51 0 0 0 0 40 750 

Додаткова освіта на базі вищої 52 754 355 472 120 38 800 37 400 0 

Підвищення кваліфікації, стажування 

педагогічних, науково-педагогічних 

працівників 

104 0 0 3 100 3 100 3 605 

Факультет математики. Відділення 

інформатики 
118 81 212 46 355 0 0 0 

Екзамен на знання української мови 119 7 159 1730 0 0 0 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 
133 99 900 0 840 0 0 

Перепідготовка військовослужбовців 140 0 0 290 000 0 0 

Підготовчі курси Юридичного фа-

культету 
153 70 887 19 100 0 0 0 

Додаткова спеціалізація «Політична 

журналістика» 
156 0 0 14 500 26 652 0 

Кафедра української мови. 

Комп’ютерна лінгвістика 
157 47 795 25 849 0 0 0 

Кафедра української мови. Переклад 

науково-технічної літератури 
159 19 600 16 300 0 10 125 0 

Підготовка / перепідготовка управлін-

ських кадрів 
169 64 455 43 657 27 543 0 0 

Підвищення кваліфікації керівних 

педагогічних працівників 
186 441 297 204 865 144 665 288 801 244 490 

Додаткова спеціалізація «Світова ху-

дожня культура» 
273 24 725 10 175 0 0 0 

Підвищення кваліфікації безробітних 371 359 189 460 872  85 526 96 879 

ЗАГАЛОМ    4 743 292 3 370 216 762 808 895 578 744 946 
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Отже, першочерговими завданнями ДонНУ імені Василя Стуса на 

20172018 н. р. є раціональне використання наданих і власних коштів; дивер-

сифікація джерел надходження коштів як в освітній, так і в науково-дослідній 

діяльності; становлення навчальної бази та контингенту студентів, впрова-

дження і розширення спектру і обсягів додаткових освітніх послуг, нарощу-

вання контингенту студентів як за контрактною формою навчання, так і за 

державним замовленням, що забезпечить зростання обсягів фінансування як 

гарантії життєдіяльності Університету та дозволить вишу і в подальшому ви-

конувати своє основне завдання – підготовку повноцінних кваліфікованих спе-

ціалістів і розвиток вітчизняної та світової науки. 

 

 

6.3. Інфраструктура та корпоративні сервіси 

Матеріально-технічна база 

Для здійснення освітньо-наукового процесу Донецький національний уні-

верситет імені Василя Стуса орендує чотири будівлі у м. Вінниця та будівлю у 

м. Костянтинівка.  

Станом на 01.09.2017 р. загальна площа орендованих приміщень складає 

21 317,92 кв. м. 

Таблиця 6.3.1 

Корпус Факультети Адреса 
Загальна площа,  

кв. м 

Навчальний 

корпус № 1 

1. Ф-т математики та інформа-

ційних технологій 

2. Хімічний ф-т 

3. Фізико-технічний ф-т 

м. Вінниця,  

вул. 600-річчя, 21 
10 100,83 

Навчальний 

корпус № 2 

4. Економічний ф-т 

5. Філологічний ф-т 

6. Біологічний ф-т 

м. Вінниця,  

вул. Ак. Янгеля, 4 
7 255,3 

Навчальний 

корпус № 3 

7. Юридичний ф-т 

8. Історичний ф-т 

м. Вінниця, 

вул. Грушевського, 2 
2 336,08 

Навчальний 

корпус № 4 
9. Факультет іноземних мов 

м. Вінниця, 

вул. С. Зулінського, 46 
929,01 

Костянтинівська філія 

Донецька обл. 

м. Костянтинівка, 

вул. Ломоносова, 157 

696,7 

РАЗОМ 21 317,92 

 

У серпні цього року закінчився строк дії оренди будівлі навчального кор-

пусу № 1. За рахунок коштів Університету була проведена експертна оцінка 

будівлі і заключено новий договір оренди до 30.08.2020 р. 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 р. 

№ 37, шляхом реорганізації державного підприємства «Хмельницький держав-

ний центр інновацій та інформатизації» утворено відокремлений структурний 

підрозділ – Хмельницька філія Донецького національного університету імені 

Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» (м. Хмельниць-

кий, вул. Свободи, 36). З листопада 2016 р. будівля передана на баланс ДонНУ 

імені Василя Стуса, загальна площа її складає 7 687,8 кв. м. 

Аудиторний фонд та ком’ютерні класи 

Навчальний корпус № 1. Навчально-адміністративний корпус (факультет 

математики та інформаційних технологій, хімічний факультет, фізико-техніч-

ний факультет, кафедра філософії, кафедра педагогіки та управління освітою, 

адміністрація та відділи, наукова бібліотека, актовий зал, музейна експозиція, 

буфет). 

Обладнано 26 навчальних аудиторій на 570 місць, у т. ч. 8 комп’ютерних 

класів (1 комп’ютерний клас з інтерактивною панеллю), лабораторії для хіміч-

ного та фізико-технічного факультетів, електронний читальний зал, примі-

щення Польського клубу. 

Навчальний корпус № 2 (економічний, філологічний, біологічний факуль-

тети, кафедра фізичного виховання і спорту, читальний зал, спортивні зали, 

актовий зал).  

Облаштовано і використовуються 56 аудиторій на 1 590 місць, у т. ч. 

4 комп’ютерних класи (1 комп’ютерний клас з інтерактивною панеллю, орен-

дується 2 комп’ютерні класи по 15 комп’ютерів), лабораторія біологічного фа-

культету (S – 109,4 кв. м), зал засідань на 26 місць та читальний зал на 40 місць. 

Навчальний корпус № 3 (юридичний факультет, історичний факультет, ак-

товий зал). Облаштовано і використовуються 17 аудиторій (S – 940,5 кв. м) на 

547 місць, у т. ч. 1 комп’ютерний клас на 16 місць з інтерактивною панеллю. 

Навчальний корпус № 4 (факультет іноземних мов). Для студентів факуль-

тету іноземних мов облаштовано лінгафонний кабінет на 16 робочих місць. 

Використовуються 19 аудиторій (S – 560 кв. м) на 328 місць. 

Станом на 01.11.2017 р. облаштовано 119 аудиторій на 3 051 місце, у т. ч. 

13 комп’ютерних класів на 161 місце і лабораторії. 

Забезпеченість навчальних аудиторій меблями загалом в Університеті скла-

дає 58 %, студенти денної форми навчання забезпечені меблями на 80 %. 

У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість навчальних ауди-

торій збільшилась, але кількість місць майже не змінилася. Облаштування до-

даткових аудиторій відбулося за рахунок перерозподілу посадкових місць в 

аудиторіях. 
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Таблиця 6.3.2 

Корпус 

Кількість студентів 

денна / загальна 

станом на 15.09.2017 

Кількість 

аудиторій 

Кількість 

місць  

Відсоток  

забезпечення 

Навчальний корпус № 1 801 / 881 26 570 71 / 65 

Навчальний корпус № 2 1 757 / 2 579 56 1590 91 / 62 

Навчальний корпус № 3 867 / 1 314 17 547 63 / 42 

Навчальний корпус № 4 442 / 460 20 344 78 / 75 

 
3 867 / 5 234 

119+ 

4 акт. зали 
3 051 80 / 58 

 

З метою забезпечення належних умов для організації навчального проце-

су необхідно збільшити кількість аудиторій (особливо для студентів юридич-

ного, економічного та філологічного факультетів), закупити дошки (30 од.) та 

500 комплектів парт зі стільцями. 

З метою підготовки до нового навчального року виконано: 

Навчальний корпус № 1 

Після відновлення системи опалення в приміщеннях будівлі їдальні до 

початку нового навчального року для факультету математики та інформацій-

них технологій виконано ремонтні роботи та облаштовано 2 аудиторії (пло-

щею 31 кв. м та 18 кв. м) на 18 та 10 місць, 3 кабінети для працівників кафедри 

інформаційних систем управління. У порівнянні з попереднім роком додатко-

во освоєно 120 кв. м приміщень. 

Влітку в навчальному корпусі № 1 власними силами виконано ремонт ка-

бінету та аудиторії на 20 місць для кафедри педагогіки та управління освітою. 

Навчальний корпус № 2 

Для покращення матеріально-технічної бази для студентів нашого Універ-

ситету орендодавцем: 

1. Закуплено учнівські меблі на 120 посадкових місць для облаштування 

аудиторій № 326 та № 328. 

2. Замінено 87 світильників із лампами накалювання на світильники з 

енергозберігаючими лампами. 

3. В ауд. 328 замінено лінолеум площею 100 кв. м. 

4. Облаштовано зону відпочинку. 

Навчальний корпус № 3 

Ця орендована будівля одна з найпроблемніших: низька напруга, старі  

вікна, зношені інженерні мережі (електричні, сантехнічні). 

Адміністрація Університету неодноразово зверталася до Управління Спіль-

ної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, як до 

балансоутримувача будівлі, щодо поліпшення умов. 



162 

У квітні 2017 р. представниками Управління спільної комунальної влас-

ності територіальних громад Вінницької області разом із представниками Де-

партаменту будівництва, містобудування й архітектури було проведено обсте-

ження будівлі по вул. Грушевського, 2. Департамент будівництва, містобуду-

вання й архітектури прорахував вартість проектних робіт з виготовлення проекту 

ремонту навчального корпусу № 3 – це понад 175 000 грн. За інформацією за-

значена сума сплачена, також є проект на проведення ремонтних робіт. Кошти 

на ремонт цієї будівлі мають бути закладені в обласному бюджеті на 2018 р. 

Крім цього, у вересні 2017 р. було проведено ще одне обстеження пред-

ставниками Управління спільної комунальної власності, в результаті якого 

прийнято рішення щодо надання матеріалів для виконання ремонтних робіт. 

Власними силами здійснено: 

1. Ремонт 20 вікон із заміною скла. 

2. Установка 30 розеток. 

3. Ремонт підлоги в коридорі. 

4. Ремонт сантехнічного обладнання. 

Наразі вирішується питання щодо перепідключення до іншого трансфор-

матора для забезпечення корпусу якісною напругою. 

Навчальний корпус № 4 

Влітку працівниками СГЕБ виконано ремонт аудиторій та кабінетів. 

Матеріали були надані орендодавцем – адміністрацією КІБІТ – на суму  

20 тис. грн.  

1. У лінгафонному кабінеті (№ 307) встановлено додаткові розетки. 

2. У жіночому туалеті встановлено електричну витяжку та рукомийник. 

3. Покладено ламінат в аудиторії № 318 (S = 15 кв. м) та в кабінеті кафед-

ри № 317 (S = 11 кв. м); замінено світильники та розетки в аудиторіях № 322  

і № 324; пофарбовано стелі в аудиторіях № 315 і № 322; замінено шпалери в 

аудиторії № 315. 

Першочергові завдання: 

1. Необхідно провести тендери і укласти на 2018 р. договори на постачан-

ня теплової та електричної енергії. 

2. Провести заходи, спрямовані на економію енергоресурсів. 

3. Закупити тверде паливо для опалення Костянтинівської філії та бази  

відпочинку «Наука». 

З метою покращення матеріально-технічної бази адміністрація Універси-

тету разом із деканами залучають до співпраці спонсорів та меценатів, беруть 

участь у міжнародних проектах.  

Підрозділи адміністративної і господарчої роботи забезпечують утриман-

ня матеріально-технічної, навчальної бази та фондів Університету у належно-
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му стані, відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки; здійсню-

ють контроль за технічним станом і технічною експлуатацією всіх універси-

тетських корпусів і споруд, систем та мереж енергоносіїв; проводять заходи 

щодо господарського обслуговування підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса. 

Університет забезпечив своєчасний початок нового 2017–2018 н. р. та роз-

почав опалювальний сезон у встановлені терміни. 

Перспективні завдання: 

 Одним із актуальних завдань є пошук додаткових приміщень для орга-

нізації освітнього процесу. 

 Передбачити кошти в кошторисі Університету на 2018 р. для закупівлі: 

а) комплектів парт зі стільцями (500 од.) та дошок (30 од.); 

б) комп’ютерів та запчастин для комп’ютерного обладнання; 

в) матеріалів, для проведення поточних ремонтних робіт; 

г) первинних засобів пожежогасіння, тощо. 

 Провести заходи, спрямованих на економію енергоресурсів. 

 Розробити та затвердити план виконання поточних ремонтних робіт на 

2018 р. 

 

ІТ-інфраструктура ДонНУ імені Василя Стуса  

1. Комп’ютерна та офісна техніка. 

За період із початку 2017 р. надходження комп’ютерного та офісного об-

ладнання були мінімальними і здійснювалися тільки завдяки залученню спон-

сорської допомоги. Протягом 2017 р. було придбано: 

 2 ноутбуки;  

 8 б/в системних блоки;  

 4 багатофункціональних пристроїв (далі – БФП).  

Загальна кількість комп’ютерного та офісного обладнання станом на кі-

нець жовтня 2017 р. становить: 

 комп’ютерів  441 одиниця (у тому числі 7 серверів, 231 стаціонарний 

комп’ютер, 201 ноутбук; 2 планшети); 

 18 принтерів; 

 1 принт-сервер; 

 56 БФП; 

 17 мультимедійних екранів; 

 34 проектори; 

 3 інтерактивних панелі; 

 1 інтерактивна дошка; 

 30 ІР-телефонів;  
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Розподіл техніки за факультетами та підрозділами показано в Таблиці 6.3.3.  

Таблиця 6.3.3 

Назва підрозділу 
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ФМІТ 44 1 2 3   

Фізико-технічний факультет 38 1  2 1  

Хімічний факультет 15 1  1 1  

Біологічний факультет  5  2   

Економічний факультет 20 44  4 5 2 

Історичний факультет 18 6  2 3  

Філологічний факультет 1 8 2 2 3  

Факультет іноземних мов  29  1 10 10 

Юридичний факультет  7  3 1 1 

Костянтинівська філія 19 1 3 2 1  

Маріупольська філія 12 4 4 1 1  

Хмельницька філія 10 2 1    

Підрозділи  54 92 7 33 8 4 
 

У навчальних корпусах функціонує 18 комп’ютерних класів із сумарною 

кількістю 173 комп’ютери. 

2. Мережева інфраструктура. Інтернет. 

2.1. Інфраструктура безпровідної мережі: 56 точок доступу Wi-Fi по всіх 

корпусах (16 – у резерві).  

У межах Університету працюють 4 безпровідні мережі:  

 OPEN – відкрита безпровідна мережа, доступна в усіх корпусах ДонНУ 

імені Василя Стуса у місті Вінниця; 

 BYOD – безпровідна мережа для особистих пристроїв. Дозволяє викла-

дачам, співробітникам та аспірантам підключати свої особисті пристрої до за-

критої корпоративної мережі; більш захищена порівняно з ОPEN; 

 LAB – окрема мережа для комп’ютерів у навчальних аудиторіях та 

комп’ютерних класах; 

 CORP – провідна та безпровідна мережа для корпоративних пристроїв 

співробітників і викладачів ДонНУ імені Василя Стуса. 

2.2. Інфраструктура провідної мережі: 80 мережевих комутаторів по різ-

них корпусах (38 – у резерві). Загальна протяжність кабелю по всіх корпусах 

приблизно 7 790 м.  

За останній рік було змонтовано провідну мережу у таких підрозділах: 

 коворкінг;  

 відділ з виховної та соціальної роботи (кабінет № 512);  

 4 кабінети ФМІТ; 
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 приймальна комісія (кабінет № 102);  

 міжнародний відділ (кабінет № 618).  

2.3. Інфраструктура віртуальних робочих столів VDI – набір віртуальних 

машин з інстальованим програмним забезпеченням, розташований на серверах 

Університету, що дозволяє економити ІТ-ресурси, дає змогу студентам кори-

стуватися на заняттях власними пристроями, підвищує ефективність роботи та 

адміністрування.   

2.4. Послуги Інтернет у ДонНУ імені Василя Стуса включають таке: 

 3 канали (2 по 100 Мбіт/с та 1–50 Мбіт/с) у головному корпусі на 

вул. 600-річчя, 21; 

 2 канали по 100 Мбіт/с у ІІ корпусі на вул. Янгеля, 4; 

 канали по 100 Мбіт/с у ІІІ корпусі на вул. Грушевського, 2; 

 1 канал 70 Мбіт/с без обмеження трафіку у IV корпусі на вул. Зулін-

ського, 31; 

 19 статичних ІP-адрес, які дають можливість отримувати доступ до 

глобальних наукових електронних баз даних.   

3. IP-телефонія. На сьогодні придбано і використовується 30 міських но-

мерів. Встановлено 20 телефонних IP-апаратів із підтримкою Skype для бізне-

су. Таким чином забезпечено можливість дзвінків як всередині Університету 

(для всіх користувачів, у яких на ПК встановлено Skype-клієнт для бізнесу та є 

IP-телефон або гарнітура), так і  дзвінків по місту та по Україні. 

4. Інформаційні ресурси Університету включають такі основні сегменти: 

 офіційні сайти (у загальному доступі);  

 сайт наукової бібліотеки; 

 соціальні мережі; 

 портали факультетів та підрозділів.  

Співробітниками ІОЦ ДонНУ імені Василя Стуса створено та підтримується 

сайт it.donnu.edu.ua, який містить в собі перелік та опис усіх ІТ-сервісів, доступ-

них користувачам Університету.  

Слід зазначити, що забезпечення комп’ютерною технікою як навчального 

процесу, так і співробітників підрозділів, далеко не відповідає потребам Уні-

верситету. Згідно із заявками факультетів і підрозділів, на сьогодні потрібно 

ще близько 250 комп’ютерів або ноутбуків, 40 БФП та 7 мультимедійних про-

екторів. На жаль, за поточний рік не було значних надходжень комп’ютерної 

та офісної техніки за рахунок міжнародних проектів та спонсорів, як це було в 

попередній період (2015–2016 рр.). Необхідно направити зусилля на пошуки 

нових джерел придбання техніки.  
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7. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО З ВЛАДОЮ,  

ГРОМАДОЮ, БІЗНЕСОМ 

ДонНУ імені Василя Стуса як відкрита академічна спільнота не може за-

лишатись осторонь соціальних процесів та змін у суспільстві. Прагнучи праг-

матизації освітньої діяльності, трансформації в дослідницький університет, 

створення університетського світоглядного простору. Університет стрімко роз-

ширює партнерство з різними закладами і установами освіти, науки, бізнесу, 

влади. 

На сьогодні мережу стратегічного партнерства ДонНУ імені Василя Стуса 

в Україні складають: 

 Культурні, освітні та наукові заклади й організації – 41. 

 Загальноосвітні заклади – 37. 

 Органи державної влади та місцевого самоврядування – 33. 

 Громадські організації, бізнес-структури – 62. 

 Засоби масової інформації – 9. 

Усього ДонНУ імені Василя Стуса співпрацює зі 182 установами, закла-

дами, організаціями у таких напрямах: проходження виробничої, педагогічної 

практики і стажування студентів; стажування та підвищення кваліфікації ви-

кладачів; реалізація спільних науково-освітніх, інноваційних, соціальнокорис-

них проектів. 

За звітний період укладено 48 договорів про співробітництво, з них: 

 17 з культурними, освітніми та науковими закладами і організаціями; 

 7 із загальноосвітніми закладами; 

 3 з органами державної влади та місцевого самоврядування; 

 21 з громадськими організаціями, бізнес-структурами. 

При цьому найбільшу активність проявили економічний факультет та 

ОПЦІСР.  

Налагодження співпраці із підприємствами, організаціями, установами, 

які є потенційними роботодавцями, сприяє реалізації компетентнісного підхо-

ду у навчальному процесі в рамках проходження практики, залучення до нау-

ково-дослідної діяльності, реалізації спільних проектів, програм, взаємного 

консультування, залучення лекторів-візитерів (практиків) тощо. Крім того, про 

ефективність співпраці свідчить працевлаштування студентів та позитивна 

оцінка роботодавцями компетентностей, які вони продемонстрували в ході 

професійної діяльності. В рамках співпраці з органами державної влади та міс-

цевого самоврядування викладачі Університету брали участь у розробці регіо-

нальних та державних програм, стратегій, проведенні спільних консультацій 

щодо змін чинного законодавства.  
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Результатами виконання зобов’язань по укладених договорах стали: 

 спільне проведення профорієнтаційних заходів; 

 проходження навчальної, виробничої, педагогічної, асистентської, перед-

дипломної, науково-дослідної практики та подальше працевлаштування сту-

дентів та випускників Університету; 

 співпраця щодо розвитку наукової, навчально-методичної діяльності, 

проведення наукових заходів, стажування викладачів; 

 залучення лекторів-візитерів (практиків); 

 реалізація спільних проектів.  

Так, протягом квітня–травня 2017 р. у Донецькому національному універ-

ситеті імені Василя Стуса за програмою «Active Citizens» за підтримки British 

Council Ukraine та програмної ініціативи «Координаційний центр переміщених 

ВНЗ» ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» («CISID») було 

реалізовано проект соціальної дії «Наука – це просто!». Мета проекту – попу-

ляризація природничих наук серед школярів: вінничан і дітей-переселенців для 

пропагування розвитку науки в Україні. Під час реалізації проекту на кожен із 

заходів в обраний день були запрошені школярі з різних навчальних закладів 

м. Вінниця (в рамках проекту було заплановано проведення 5 науково-популя-

ризаційних заходів із залученням учнів 5 шкіл). На всі заходи були запрошені 

діти-переселенці зі Сходу України. Загалом, в рамках проекту охоплено біль-

ше 10 шкіл Вінницької області, близько 900 учнів (у тому числі майже 100 ді-

тей-переселенців зі Сходу України). 

Одним із головних пріоритетів стратегічного партнерства є міжнародна 

співпраця, спрямована на інтеграцію у європейський освітній та дослідни-

цький простір, імплементацію кращих практик в освіті, науці, інновацій, ство-

рення партнерських консорціумів та комунікаційних платформ для подальшо-

го співробітництва.  

У жовтні 2016 р. завдяки контактам Польського клубу Університету від-

бувся візит делегації ДонНУ імені Василя Стуса до шести найвідоміших уні-

верситетів Польщі, організований та профінансований Польським Інститутом 

у Києві. Під час проведених зустрічей велися переговори про підписання дво-

сторонніх угод. Особливо плідною стала співпраця з Вроцлавським Універси-

тетом в Польщі, про що свідчать участь студентів та викладачів у низці захо-

дів: Міжнародній науковій конференції «Війна та збройні конфлікти: медіа, 

пропаганда, комунікація» (березень 2017 р.), візит делегації викладачів філо-

логічного факультету для проведення лекцій для студентів Інституту Слов’ян-

ської Філології, Інституту Журналістики Вроцлавського Університету (листо-

пад–грудень 2016 р.), участь 20 студентів та аспірантів у міжнародному проекті 

«Польсько-Українська Академія Репортажу» (17–23.10.2017 р., м. Вроцлав). 
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Кафедрою журналістики ініційовано, розроблено та втілено міжнародного 

наукового грантового проекту «Агресія і аргументація: конфліктний дискурс і 

його мовне розв’язання» – «Aggression und Argumentation: Konfliktdiskurse und 

ihre sprachliche Verhandlung» (номер реєстрації в Німеччині A 115626), який 

має бути реалізований упродовж 2016–2019 рр. 

З ініціативи хімічного факультету у 2017 р. була підписана угода з універ-

ситетом Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (Франція) щодо мобільності студентів і ви-

кладачів протягом 2017–2019 рр. З вересня 2017 р. на включеному навчанні у 

Франції знаходиться магістрант ІІ року навчання Жлуктар А. О., який викону-

ватиме там магістерську роботу. Цією угодою також передбачається мобіль-

ність двох співробітників факультету (тривалістю по 3 тижні), а також приїзд 

двох представників Франції для читання лекцій (тривалістю по 1 тижню). У перс-

пективі – участь у проведенні конференцій, публікація результатів спільних 

досліджень у міжнародних фахових виданнях та нові напрямки діяльності, що 

є актуальними для світової науки. Досвід, отриманий у програмах мобільності, 

є запорукою успішного розвитку фахівців, застосування ними набутих навичок 

і нових знань у своїй освітньо-науковій діяльності.  

Проект «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці 2016» за підтримки 

МФ «Відродження» та сприяння ГО «Інститут соціальних досліджень і полі-

тичного аналізу» мав на меті протягом квітня 2016 р. – березня 2017 р. дати 

старт стратегічної програми відновлення та інноваційного розвитку ДонНУ 

імені Василя Стуса через підтримку визначених «точок зростання», напрацьо-

ваних академічною спільнотою вишу.  

Проект отримав продовження, адже завдяки його реалізації було значно 

розширено партнерську мережу ДонНУ імені Василя Стуса, напрацьовано низ-

ку зв’язків з українськими та зарубіжними організаціями та установами, запо-

чатковано традицію обміну інтелектуальним, соціальним і культурним капіта-

лом. Так, завершення діяльності «І Всеукраїнської школи публічної політики 

та адміністрування» дало початок новому інноваційному освітньому проекту 

«Школа молодого посадовця». 

«Школа молодого посадовця» – цільова освітня програма, спрямована на 

підготовку кадрів для Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської 

ради за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. 

Місія «Школи молодого посадовця» полягала у вихованні нового типу лідера – 

порядного професіонала та патріота, який працюватиме з громадою і для гро-

мади Вінниці. З 11.03.2017 р. по 11.06.2017 р. 33 учасники проходили навчан-

ня у «Школі молодого посадовця», 22 найкращих із них отримали рекоменда-

ції щодо працевлаштування у Департаменті економіки і інвестицій. 
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Програма включала три складові: академічний модуль на базі ДонНУ іме-

ні Василя Стуса, стажування у Вінницькій міській раді та підготовку власних 

проектів розвитку міста.  

Академічний модуль забезпечували найкращі експерти-практики з ДонНУ 

імені Василя Стуса. Навчання було спрямоване на здобуття ряду компетентно-

стей з муніципальної статистики; дерегуляції, розвитку середнього та малого 

бізнесу; управління проектами та інвестиціями; публічних фінансів і фіскаль-

ної політики; брендингу міст; управління інноваціями; стратегічного управ-

ління і планування; інформаційно-аналітичної діяльності органів місцевого 

самоврядування; менеджменту персоналу.  

Стажування, організоване Вінницькою міською радою, як другий модуль 

навчання у «Школі молодого посадовця», було оцінене командою Департамен-

ту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Стажування включало в 

себе участь у роботі Департаменту економіки і інвестицій, вивчення норматив-

но-правових, організаційних та програмно-цільових документів, що регламен-

тують роботу Вінницької міської ради, робочі екскурсії на комунальні підпри-

ємства міста, виконання практичних та дослідницьких завдань. 

Підготовка власних проектів розвитку міста – це командна робота шести 

груп учасників «Школи молодого посадовця» під керівництвом менторів із чис-

ла викладачів ДонНУ імені Василя Стуса та публічний захист проектів у при-

сутності комісії з експертів-практиків у галузі економіки, публічного управ-

ління, управління фінансами та проектами. Проекти, над якими працювали 

учасники, були розроблені відповідно до пріоритетів стратегії розвитку «Він-

ниця-2020» та Програми посилення конкурентоспроможності малого та серед-

нього підприємництва м. Вінниця на 2017–2020 рр. (Якість по-вінницьки, Про-

грама підвищення туристичної привабливості та розвитку підприємництва у 

сфері туризму міста Вінниця, Платформа підтримки малого бізнесу міста Він-

ниці «IDEALAB», інвестиційний веб-портал «ВІННИЦЯ ІНВЕСТ», Сервіс-

центр для формування регіонального замовлення на кадри при КП «Центр 

інновацій», Smile Taxi).  

Станом на 20.10.2017 р. співробітниками Департаменту економіки і інвес-

тицій Вінницької міської ради є 13 випускників. Усі випускники, без винятку, 

є працівниками за строковими трудовими договорами, тому на момент завер-

шення договору буде зрозуміло, хто зарекомендує себе та розпочне кар’єру 

держслужбовця.  

У вересні 2017 р. на магістерську програму подвійних дипломів із політо-

логії за освітньо-науковою програмою «Публічна політика та адмініструван-

ня» було зараховано п’ять осіб, які отримають два дипломи державного зразка 

ДонНУ імені Василя Стуса та КНУ імені Тараса Шевченка. 
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Крім того, під час реалізації «І Всеукраїнської школи публічної політики 

та адміністрування» авторський колектив викладачів філологічного факульте-

ту ДонНУ імені Василя Стуса презентував рукопис художньо-публіцистичної 

книги «Василь Стус. Відлуння і наближення». Ідея такого видання була під-

тримана одразу двома тренерами Школи: Павлом Шереметою (премія авторам 

книги) та Андрієм Гижко, першим заступником голови Вінницької державної 

адміністрації, який разом зі своєю колегою – директором департаменту інфор-

маційної діяльності та комунікацій із громадськістю Вінницької ОДА, випуск-

ницею Школи Світланою Василюк зголосилися надати підтримку для видання 

цієї книги. Книга «Василь Стус. Відлуння і наближення» буде презентована до 

третьої річниці екзилу ДонНУ імені Василя Стуса. 

Проектом, який демонструє синергію прагнень університетської спільно-

ти, місцевої влади, громадського сектору Вінниці та України, міжнародних 

партнерів створити соціально корисне середовище, є «Гуляючи коридорами 

Стусівського університету у Вінниці». 

Три роки ДонНУ імені Василя Стуса провадить свою діяльність у Вінни-

ці. Першим корпусом і своєрідною базою Університету стало колишнє примі-

щення заводу «Кристал», де студенти та викладачі проводять значну частину 

свого життя – навчаються, досліджують, творять, працюють, відпочивають.  

У 2015 р. у них виникла ідея перетворити сірі стіни коридорів у креативний 

простір, який би надихав і стимулював до нових творчих і наукових пошуків.  

Ідея проекту полягає у створенні творчого простору Університету, фор-

муванні креативного міського середовища, активізації безпосередньої участі 

студентської молоді, митців, художників та творчих людей з усієї України у 

реалізації проекту, сприянні культурному розвитку молоді. 

За підтримки Вінницької міської ради та Вінницької обласної державної 

адміністрації, громадських організацій – Подільської агенції регіонального роз-

витку, Лабораторії актуальної творчості, Центру інновацій та сталого міжнарод-

ного розвитку та міжнародного партнера Британської ради в рамках програми 

«Активні громадяни» – 11.09.2017 р. стартував Конкурс проектів стінопису 

ДонНУ імені Василя Стуса «Гуляючи коридорами Стусівського університету у 

Вінниці».  

Конкурс складається з кількох етапів: прийом заявок на Конкурс, відбір 

23 малюнків шляхом онлайн голосування та оцінки журі, власне втілення ескі-

зів-переможців на стінах другого і третього поверхів Головного корпусу, об-

рання трьох найкращих з-поміж втілених, оголошення переможців на мисте-

цькому форумі «Творимо Україну: міжкультурний діалог у стінах Стусівського 

університету». Станом на 20.10.2017 р. подовжено прийом заявок на Конкурс 

стінопису.  
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Цей проект соціальної дії має кінцевою метою не тільки створення атмо-

сфери креативу та наукового пошуку у стінах ДонНУ імені Василя Стуса, а й 

продемонструвати реальну інтеграцію у Вінницьку громаду, об’єднати мисте-

цьке студентство та митців з усієї України. 

Сучасний інноваційний заклад освіти не може існувати без сильної мере-

жі підтримки та партнерства. Тому перспективним залишається посилення 

академічного нетворкінгу ДонНУ імені Василя Стуса як засобу реалізації 

Стратегії розвитку Університету 2017–2025 рр. 

За напрямом «Міжнародна діяльність» проекту «Європейський розвиток 

ДонНУ у Вінниці», що фінансувався МФ «Відродження, були реалізовані усі 

заплановані заходи. За звітний період у рамках реалізації проекту Університет 

уклав 6 нових партнерських угод та меморандумів. 

У рамках напряму міжнародної діяльності проекту 8 студентів отримали 

можливість пройти семестрове включене навчання у провідних європейських 

університетах (Варшавський університет, Польща, Познанський економічний 

університет, Польща, Університет Томаша Бати у Зліні, Чехія). 

Протягом осіннього семестру 2016–2017 н. р. до викладання в Універси-

теті за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та в рамках реалізації 

проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці» було залучено 7 інозем-

них викладачів. 

Службові відрядження викладачів та співробітників Університету були 

дуже продуктивними. 22 викладачі та співробітники взяли участь у закордон-

них візитах та стажуваннях. 

Міжнародні служби ДонНУ імені Василя Стуса у січні 2017 р. організува-

ли інформаційний день за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» для 

студентів, викладачів та співробітників Університету з метою ознайомлення 

всіх бажаючих з можливостями та умовами участі в програмах міжнародної 

академічної мобільності та проектної діяльності. Планується проведення ще 

одного інформаційного дня у листопаді 2017 р. 

За підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» міжнародними служ-

бами було видано 2 види інформаційних буклетів: із міжнародної академічної 

мобільності та проектної діяльності. 

Міжнародна фандрайзингова діяльність, спрямована на відновлення мате-

ріально-технічної бази Університету, здійснюється переважно в рамках міжна-

родної проектної діяльності.  

Навесні 2017 р. Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці, пан 

Томаш Олейнічак, та віце-консул, пан Войцех Мрозовський, передали філоло-

гічному факультету ДонНУ імені Василя Стуса та Польському клубу Універ-

ситету корисну літературу польською мовою та проектор для проведення за-

нять у Польському клубі. 
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На початку 2017 р. Університет отримав фінансову допомогу від Націо-

нальної агенції з питань вищої освіти у Франції Campus France у розмірі 75 000 

грн для розвитку співпраці між ДонНУ імені Василя Стуса та французькими 

університетами.  

У рамках цієї суми було здійснено закупівлю Wi-Fi робота Arduino для 

розробок у галузі робототехніки на фізико-технічному факультеті, а також во-

дяної циркуляційної бані для лабораторій хімічного факультету ДонНУ імені 

Василя Стуса.  

З цієї суми також було профінансовано участь доцента кафедри біохімії та 

фізичної хімії Жильцової С. В. у IX Міжнародній конференції з хімії на базі 

хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, під час якої відбулася зустріч із колегами з Університету Поля Са-

батьє (Франція).  

Наприкінці осені 2017 р. планується візит представників фізико-технічно-

го факультету ДонНУ імені Василя Стуса до Університету Лотарингії (Фран-

ція) з метою налагодження співпраці з колегами та проведення спільних дослі-

джень у галузі робототехніки. 
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО  

На засіданні Вченої ради Університету 2 грудня 2016 р. було прийнято 

Стратегію розвитку Донецького національного університету імені Василя Сту-

са 2017–2025 рр. Відповідно до неї, місія ДонНУ імені Василя Стуса полягає у 

формуванні особистості-професіонала, інтелектуальної, інформованої, іннова-

ційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство особистості. Пріори-

тетними напрямами реалізації освітньої місії Університету та принципами, за 

якими будувалася робота ректора з колективом у 2016–2017 н. р. були: 

 об’єднання колективу спільною метою та стратегією розвитку Універ-

ситету; 

 прозорість цілей та інструментів їх досягнення; 

 відкритість керівництва до зворотнього зв’язку; 

 підтримка та продовження кращих традицій Університету; 

 підтримка новаторських ідей щодо розвитку Університету, кафедр та 

факультетів; 

 сприяння розвитку навичок критичного самостійного мислення співро-

бітників та студентів, включаючи інтелектуальну відкритість до нових ідей, 

творчий, креативний підхід до розв’язання професійних завдань, готовність 

приймати нестандартні рішення, критично оцінювати власні і чужі дії, володі-

ти культурою фахової дискусії; проведення тренінгів «Skills&Strategy» для 

співробітників та керівників структурних підрозділів; 

 залучення провідних науковців та практиків до навчального процесу і 

наукового простору Університету; 

 розробка і реалізація практико-орієнтованих освітніх програм на основі 

компетентнісного підходу відповідно до поточних та перспективних потреб 

регіонального замовлення та національного конкурентного середовища; 

 співпраця з науковими установами, освітніми закладами, урядовими, 

громадськими, підприємницькими та просвітницькими організаціями у соці-

ально корисних та науково-грантових проектах, міжособистісна комунікація 

колег, а також студента і викладача в межах спільних інтерактивних, науково-

дослідних та практико-орієнтованих проектів. 

Аналіз освітньої діяльності показав, що Університетом реалізовано цілу 

низку організаційних і методичних заходів щодо приведення у відповідність 

чинної нормативної бази та наявного методичного забезпечення викликам сього-

дення. Результатом цього стало запровадження як власних освітніх програм, 

так і спільних з університетами України та закордонними ВНЗ. 

Звітний рік минає під знаком 80-річного Ювілею. Академічна спільнота 

Стусівського Університету за цей рік стала багатшою на двох докторів наук і 
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1 професора, 12 кандидатів наук і 13 доцентів. Ми вперше провели самоана-

ліз своєї діяльності і започаткували систему щорічного рейтингового оціню-

вання здобутків викладачів, кафедр і факультетів. 

Результати  вступної кампанії 2017 р. свідчать про те, що до нас прихо-

дять навчатися сильні і вмотивовані студенти. Наш Університет має першо-

курсників з конкурсними балами 195, 199 та 200 балів, які представляють 

майже усі регіони України! Це – велика честь і серйозна відповідальність. 

Наші успіхи сьогодні дають надію, що виховані нами покоління фахівців, 

громадян і патріотів у майбутньому побудують вільну та успішну Україну!  

Цього року ДонНУ імені Василя Стуса спільно з іншими університета-

ми, установами, органами влади і місцевого самоврядування Вінниччини за-

початкував і здійснив низку суспільно корисних справ. Ми реалізували 

«І Всеукраїнську школу публічної політики та адміністрування», завершили і 

розпочали вдруге навчання на програмі «Основи християнського бого-

слов’я», підготували 22 молодих посадовця для Департаменту економіки і 

інвестицій Вінницької міськради, вперше на Подільській землі почали реалі-

зацію сертифікатної освітньої прогами «Медичне право».  

У цьому році двері нашої Аlma Мater відчинилися перед колегами і парт-

нерами з Литви, Польщі, Казахстану, Туреччини, США, Німеччини та інших 

країн. Для зустрічі з нашими викладачами і студентами до Стусівського уні-

верситету приїздили Надзвичайний і Повноважний посол Сполучених Шта-

тів Америки в Україні пані Марі Йованович та Надзвичайний і Повноважний 

посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон.  

ДонНУ імені Василя Стуса заявив про себе як про відкритий простір для 

спілкування зі знаковими постатями, відомими людьми: Лариса Івшина,  

Вахтанг Кіпіані, Семен Глузман, Павло Шеремета.  

Впевнений, ми і надалі зможемо зберігати і примножувати цю особливу 

атмосферу й академічну культуру, яка робить ДонНУ імені Василя Стуса 

найкращим вишем Вінниці, одним із десяти кращих класичних вишів Украї-

ни, одним із шести українських вишів, що увійшли до світового рейтингу QS 

World University Rankings. 

Університет для нас – другий дім, і атмосфера, що панує в домі, може 

надихати або, навпаки, пригнічувати. Саме тому, прагнучи піклуватися про 

атмосферу, ми дали старт конкурсу стінопису «Гуляючи коридорами Стусів-

ського університету у Вінниці». І вже дуже скоро наші стіни перетворяться 

на креативний простір і будуть нагадувати про важливі для нашої спільноти 

символи, місця, людей. 

Шановна університетська родино, я дякую всім Вам за самовіддану пра-

цю і віру в Аlma Мater, завдяки якій ми здатні виконувати взяту на себе освітню 
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місію. Три роки функціонування за новою юридичною адресою доводять 

нам, що Університет по праву носить ім’я одного зі своїх найкращих синів – 

Василя Стуса; що пам’ятна дошка на честь нашого випускника Юрія Мату-

щака – це спільний біль і живе нагадування про спільний борг. Щодня свої-

ми маленькими і великими справами ми творимо майбутнє, достойне імені 

нашої Аlma Мater! 

ДонНУ імені Василя Стуса – університет, у якому плекають традиції, 

цінують ім’я і прагнуть досконалості! 
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