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Донецький державний університет управління – державний вищий навчальний заклад, який 

було створено 15 березня 2004 року (розпорядження Кабінету Міністрів № 124-р від 4 березня 2004 

р.), як правонаступника Донецької державної академії управління. Історія існування ДонДУУ 

відраховується від червня 1992 року.  

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході України та продовження 

збройного конфлікту на території міста Донецьк, на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 18.11.2014 року № 1384 Донецький державний університет управління проводить свою 

освітню діяльність у м. Маріуполь. Сьогодні університет розвивається під керівництвом ректора, 

доктора наук з державного управління, професора Марової Світлани Феліксівни.  

У 2018 році університет здійснював освітню діяльність відповідно до чинного законодавства, 

нормативних документів Міністерства освіти і науки й Кабінету Міністрів. Водночас 

продовжувалась модернізація закладу в контексті змін у системі вищої освіти України та подальшої 

імплементації Закону про вищу освіту. Чіткій управлінській діяльності університету та окремих 

його структурних підрозділів сприяла реалізація оновлених внутрішніх нормативних актів 

насамперед Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору.  

Реалізовуючи системно свою головну місію відповідно до Стратегії розвитку, університет у 

2018 році забезпечував всі необхідні умови для здобуття студентами, аспірантами, докторантами 

якісної, конкурентоспроможної вищої освіти трьох ступенів, сприяв особистісному розвитку всіх 

суб’єктів освітнього процесу.  

Донецький державний університет управління є спеціалізованим навчальним закладом з 

підготовки управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, спеціалістів у галузі права, 

менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її 

входження в міжнародний науковий та освітянський простір.  

У структурі університету 3 факультети (економіки, менеджменту, права і соціального 

управління), 14 кафедр, відокремлений структурний підрозділ - Вугледарський коледж.  

Університет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 11 спеціальностями та 

19 спеціалізаціями:  

Навчальний процес в університеті забезпечують 109 викладачів; з них 29 докторів наук та 

професорів; 59 кандидатів наук та доцентів. До педагогічного процесу залучені також керівники 

підприємств та організацій Донецької області.  

Навчальний процес в університеті здійснюється шляхом комбінованого навчання здобувачів: 

поєднання традиційних методів з інтерактивними технологіями та електронною (дистанційною) 

формою навчання. З цією метою проводиться аналіз стану електронних курсів, розміщених на 

серверах університету, активності їх використання. Здійснюється систематична підтримка у 

актуальному режимі інформаційного порталу університету з основним масивом інформації 

стосовно навчального процесу.  

Станом на 2018 рік на серверах університету зареєстровано більше тисячі електронних 

комплексів навчальних дисциплін. Аналіз системи електронного навчання засвідчує, що практично 

всі студенти університету використовують електронні ресурси . 

Донецький державний університет управління готує висококваліфікованих фахівців як для 

Донбаського регіону, так і для всієї України, а також багатьох зарубіжних країн, підвищуючи імідж 

нашої держави у світі. 

Випускники ДонДУУ працюють у Державних адміністраціях, відділеннях й управліннях 

Пенсійного фонду, державних податкових структурах, на митниці, таких підприємствах, як ТОВ 

«Азовнафотпродукт», ТОВ «Міське будівництво», Концерн «Стирол», Корпорація ДТЄК, 

“Індустріальна спілка Донбасу”, МК «Азовсталь», “Укрсервіс”, “Будгіпс”, Юридична фірма 



“ЗАКОН”, ФК «ШАХТЕР», міжнародна компанія “Ернст енд Янг”; у банківських установах: 

Головний підсумок роботи Донецького державного університету управління – це понад 35000 

висококваліфікованих випускників, які поповнили ряди управлінців Донецького регіону і України, 

а також працюють в країнах далекого і ближнього зарубіжжя. 

Основними цілями університету в умовах, що склалися, є:  

- забезпечення стійкого функціонування ДонДУУ  в якості державного університету, 

підтримка іміджу та збереження традицій університету;  

- підготовка конкурентоспроможного випускника за рахунок підвищення якості освіти, 

яка має відповідати вимогам економічного розвитку країни та європейськимстандартам освіти;  

- забезпечення збалансованості навчальних програм з точки зору пропорційного 

надання випускникам теоретичних знань і практичних навичок;  

- збереження кадрового потенціалу ДонДУУ та розвиток його творчої активності;  

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних 

проблем державного управління та соціально-економічного розвитку країни та регіону;  

- збереження існуючих та налагодження нових зв’язків з провідними українськими та 

європейськими університетами;  

- постійне залучення студентської молоді до вирішення актуальних проблем розвитку 

регіону.  

  



 

 

  

 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКТОРА  
  

Марова Світлана Феліксівна доктор наук з 

державного управління, професор  

Народилася 12 грудня 1958 року у м. 

Донецьку, Донецької області.  

У 1981 році закінчила Донецький 

політехнічний інститут (ДПІ) за спеціальністю 

«Технологія рекуперації вторинних матеріалів 

промисловості».  

З 1981 по 1995 роки працювала інженером, 

науковим співробітником Донецького філіалу ВНІПІ 

черметенергоочистка (пізніше - Інститут технічної 

екології).   

В період 1995 - 1999 - науковий співробітник 

науково-дослідного відділу НДІ медичних проблем 

сім’ї при Донецькому  

державному медичному університеті. В 1997 році захистила кандидатську дисертацію в 

Українському хіміко-технологічному університеті (м. Дніпропетровськ), отримала науковий 

ступінь кандидата хімічних наук.  

З 1999 року працює в Донецькому державному університеті управління на посаді 

старшого викладача, а з 2000 р. - доцента кафедри екологічного менеджменту. В 2009 році 

призначена на посаду завідувача кафедри екологічного менеджменту.  

В 2010 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук 

з державного управління. В 2012 р. Маровій С.Ф. присвоєно вчене звання професора.  

У 2014 р., у зв’язку зі складними соціально-політичними умовами, Донецький 

державний університет управління перемістився до м. Маріуполя. Наказом МОН України 

Марова С.Ф. призначена виконувачем обов’язки ректора Донецького державного університету 

управління.  

У 2016 р. призначена Наказом МОН України № 238-к від 17.06.2016 ректором 

Донецького державного університету управління, як обрана за конкурсом відповідно ст.42 

Закону України «Про вищу освіту».  

У 2017 р. відзначена Міністерством освіти і науки України Нагрудним знаком МОНУ  

«Відмінник освіти України».  

Фахівець з питань державного управління в сфері охорони навколишнього середовища, 

екологічної безпеки, енергозбереження, автор понад 200 наукових праць, учасник міжнародних 

екологічних проектів, член міжнародної асоціації екологів.   

  

  



1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ  

Кадрова робота в Донецькому державному університеті управління у звітному році здійснювалася 

згідно чинного законодавства України, а також Статуту Донецького державного університету 

управління. 

       Основною метою керівництва Донецького державного  університету управління  протягом 

всього часу діяльності з моменту   його переведення до міста Маріуполю залишається збереження 

та відновлення кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу. З цією метою  була 

проведена величезна робота  з забезпечення тимчасовим житлом викладачів та  провідних фахівців 

університету, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. 

Завдяки цьому університету вдалося  зберегти  професорсько-викладацький склад, який якісно 

забезпечує вирішення завдань щодо високопрофесійної підготовки майбутніх управлінців у всіх 

сферах господарської діяльності.  

   Станом на 31.12.2018 р. в університеті працює  198 осіб, з них: 

- науково-педагогічних працівників -   109 осіб,  

- докторів наук, професорів –   22 особи, 

- кандидатів наук, доцентів -   59  осіб. 

 

Статистика кадрового складу університету  з 2015 по 2018 рік приведена в таблиці   

 

 показники На  

01.01.2015 

На  

01.01.2016 

На 

 01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На  

01.01.2019 
1 2 3 4 5 6 7 

 Кількість працівників  усього: 

 
91 181 171 186 198 

 В тому числі науково-педагогічні 

працівники: 

 

75 105 98 102 109 

 З науково-педагогічних  

працівників штатні: 
65/87% 89/85 85/87% 88/86% 91/83 

 З них:      

             докторів наук 10 10 11 12 22 

             професорів 8 11 8 8 15 

             кандидатів наук 36 46 47 48 59 

             доцентів 22 27 29 33 38 

 з -педагогічних працівників –

сумісники: 
10/13% 16/15% 13/13% 14/14% 18/17 

 з них:      

             докторів наук 5 5 4 3 9 

             професорів 5 4 3 3 8 

             кандидатів наук 2 8 7 8 7 

             доцентів 2 4 3 3 6 

 

 

 Дані таблиці 1.1.  свідчать про те, що кількість працівників і викладачів поступово 

збільшується. Так загальна кількість  професорсько-викладацького персоналу у 2018 році у 

порівняні з 2017 роком зросла  на  9 %. Позитивним є те, що якісний склад штатного професорсько-

викладацького складу зростає швидшими темпами, ніж кількісний, і цей зріст  у 2018 році склав  14 

%. 

Протягом року до навчального процесу залучалися викладачі сумісники з інших вищих 

навчальних закладів  міста у кількості - 18 осіб, з яких 50% - доктори наук, професори і 40 % 

кандидатів наук, доцентів.  

Віковий склад науково-педагогічних працівників університету у 2018 році приведений на 

рис. 1.1.Треба звернути увагу, що середній вік науково-педагогічних працівників у звітному році 

залишився на колишньому рівні і складає 42 роки. Позитивним є те, що трохи омолодився склад 

докторів наук,  середній вік яких склав  52 роки (у 2018-53 роки), але середній вік  кандидатів наук 



 

зріс до 40 років ( у 2018 році він складав -39 років).  

 

 

 

  
 

 Рис.1.1.Віковий склад науково-педагогічних працівників 

 

Із 14 діючих в університеті кафедр, вісім кафедр очолюють доктори наук за відповідними 

спеціальностями (57 %), з загальної чисельності завідувачів  кафедрами жінки складають (86%). За 

кількісними показниками більшість викладачів жіночої статі і складає 70 %.  

       ДонДУУ постійно прикладає значних зусиль для підвищення рівня наукової кваліфікації 

викладачів через ефективність роботи аспірантури та докторантури, стажування у вищих 

навчальних закладах України, підприємствах, а також  за кордоном. 

       За період з   01 січня 2018 року  по 31 грудня 2018 року викладач кафедри загально правових 

дисциплін  Стрижакова А.Ю. отримала диплом кандидата наук з державного управління, три 

викладача   захистили кандидатські дисертації  ( Юхненко М.А.,     Адамов Д.В., Суздалєва О.С.) і 

два викладача докторські дисертації ( Сиволап Л.А., Чуприна О.О.), рішенням Атестаційної колегії 

МОНУ декану факультету економіки  Аракеловій А.О присвоєно вчене звання доцента кафедри 

маркетингу.  

        У рамках договорів та угод про співпрацю з іншими навчальними закладами викладачі 

університету пройшли підвищення кваліфікації в  Інституті соціології НАНУ, Науково-дослідному 

інституті економічного розвитку (м.Київ), Приазовському державному  технічному університеті, 

Маріупольському державному університеті, та інших ВНЗ України. Протягом 2018 р. продовжував 

стрімко розвиватися напрям міжнародної академічної мобільності викладачів. Ректор Марова СФ. І 

проректор Токарева В.І. пройшли тренінги і відвідали навчальні заходи у рамках проекту 

«Впровадження системи забезпечення якості освіти через співпрацю Університету-Бізнес- Уряд в 

країнах СНД», які проходили в Стокгольмі; а також відвідали університет Глазгоо у рамках проекту 

«Программа розвитку лідерства в українській вищій освіті» . Викладачі Драгомірова Є.С., Нерсесов 

В.Р., Петренко О.В., Стойка А.В., , Танчик О.І. , Морева В.В., Солоха  Д.В. Турбіна О.І., Сиволап 

Л.А. та інші стажувалися в Університетах міста Верона  та міста Салерно ( Італія), в Університеті 

економіки ( м. Краків, Польща),  у Бірмінгемському університеті (Велика Британія),   у місті 

Рочестер (США) за програмою «Відкритий світ» 

Викладачі університету пройшли тренінги та отримали свідоцтва  у Національному 

Демократичному інституті міжнародних відносин (Нииколаєва В.І,), в Українському інституті з 
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прав людини (Скачкова Т.Ю.), м. Києві,  у America House в  Києві, Бердянську, Славутичі, Тернопілі 

у Американському інституті за програмою методології викладання іноземної мови (Танчик О.І.).  

Університет бере активну участь у громадському житті м. Маріуполь. У межах міжнародного 

проекту «Спільно подбаємо про публічний простір в Маріуполі» учасники (Фонд MiLA (Польща), 

ДонДУУ та громада Кальміуського району м. Маріуполь) обговорили потреби мешканців району та 

провели заходи з реконструкції та впорядкування площі Незалежності м. Маріуполь.  

Університет продовжує реалізацію програми інтернаціоналізації навчального процесу та 

інтеграцію університету до єдиного європейського освітянського простору шляхом участі у 

міжнародних проектах за програмами ТЕМПУС, Еразмус Мундус, Жан Моне, DAAD, ETF, USAID 

та багатьох інших міжнародних програмах і фондах. Донецький державний університет управління 

є членом Євразійської Асоціації Університетів, Європейської Асоціації Міжнародної Освіти, 

Міжнародної Академії Менеджменту,  та Української Асоціації Європейських Студій, Євразійської 

Академії Адміністративних наук, Асоціації Інститутів державного управління Східної та 

Центральної Європи, що є суттєвим науковим та навчально-методичним ресурсом для викладачів 

університету. ДонДУУ підтримує зв'язки з Французьким Інформаційно-Методичним Центром,  з 

Британською Радою, Федерацією Польських Організацій в Україні.  

 

 

Відзнаки працівників Донецького    

державного університету управління 

 

У 2018 році  п’ять працівників університету  за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність 

були відзначені грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України  і два працівника 

подякою   Департаменту освіти і науки  Донецької державної обласної адміністрації. 

         У  травні 2018 року ректор університету Марова С.Ф. та проректор з  науково-педагогічної 

роботи  Токарева В.І. були обрані  академіками Академії  економічних наук України  зі спеціальності  

«Міська і регіональна економіка», а  проректор з наукової роботи Балуєва О.В. членом-

кореспондентом цієї же Академії. 

На теперішній час в університеті працюють наступні викладачі та професіонали, які мають 

наступні академічні і  почесні звання, нагороджені  орденами та нагрудними знаками : 

 

Академік Академії  економічних наук 

України   

1.Марова Світлана Феліксівна 

2.Токарева Валентина і 

Член-кореспондент Академії економічних 

наук України   

1.Балуєва Ольга Володимирівна 

Орден « За заслуги» ІІІ ступеню 1.Петросов Віктор Аркадійович 

Орден « За заслуги» ІІ ступеню 1.Петросов Віктор Аркадійович 

Орден княгині Ольги  ІІІ ступеню 1.Токарева Валентина Іванівна 

Нагрудний знак «Почесна відзнака» 1.Петросов Віктор Аркадійович 

Нагрудний знак МОНУ  «Відмінник освіти 

України» 

1.Марова Світлана Феліксівна 

2.Токарева Валентина Іванівна 

3.Стойка Андрій Васильович 

4.Ткаченко Олена Георгіївна 

Нагрудний знак МОНУ ««За наукові та 

освітні досягнення»» 

1.Токарева Валентина Іванівна 

Почесне звання «Заслужений працівник 

освіти України» 

1.Овчаренко Руслан Вячеславович 

2.Токарева Валентина Іванівна 

 

Почесна грамота МОНУ 1.Токарева Валентина Іванівна  

2.Овчаренко Руслан Вячеславович 

3.Стойка Андрій Васильович 

Майстер спорту України  міжнародного класу 1. Скутєльник Олександр Васильович 



 

Донецький державним університет управління і в подальшому ставить одним із пріоритетних 

завдань забезпечення якості та конкурентоспроможності своєї освітньої діяльності на ринку освітніх 

послуг, зміцнення кадрового потенціалу університету, який гарантуватиме якісну підготовку 

фахівців і конкурентоспроможність на національному та міжнародному рівнях. 

 2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

 

У Донецькому державному університеті управління на 01.01.2019р. навчалося 1171 осіб, із 

яких 135 осіб є студентами структурного підрозділу ДонДУУ «Вугледарський коледж».  

За кошти державного бюджету навчаються 584 особи, із них 358 - бакалаври, 104 - магістри, 

1 - докторант, 11 - аспіранти, та у Вугледарському коледжі 110 - молодші спеціалісти. 

За кошти фізичних та юридичних осіб навчаються 576 осіб, із них 243 – бакалаври, 1 - 

спеціаліст, 278 - магістри, 20 - аспіранти, 5 - іноземні студенти, 4 - здобувачі, та у Вугледарському 

коледжі 17 - бакалаври і 8 - молодші спеціалісти.  

 

Кореляційний аналіз відсотка здобувачів вищої освіти ДонДУУ (бюджет, контракт)  

 
 

Також 11 осіб є слухачами підготовчих курсів до складання ЗНО у 2019 році та подальшого 

навчання у Донецькому державному університеті управління. 

Протягом 2018 року пройшли атестацію 437 випускників ДонДУУ. У січні 2018 року було 

випущено 136 фахівців: 1 бакалавр, 3 спеціаліста та 132 магістри. У літку 2018 року було випущено 

159 фахівців: 137 бакалаврів, 2 спеціаліста та 20 магістрів. Та у грудні 2018 року було випущено 142 

фахівця: 1 бакалавр та 141 магістр, включаючи 1 іноземного студента. 

 

Випуск  здобувачів вищої освіти ДонДУУ у 2018 році  
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Планування підготовки фахівців у Донецькому державному університеті управління 

здійснюється на основі державного замовлення, обсяг якого визначається Міністерством освіти і 

науки України, загальних обсягів прийому, угод, укладених з відповідними підприємствами та 

установами. 
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Січ 2018 черв 2018 груд2018

бакалавр

спеціаліст

магістр

бюджет контракт бюджет контракт

1 129 92 74 18 37 18 19

2 172 78 64 14 94 27 67

3 141 72 48 24 69 28 41

4 77 31 26 5 46 2 44

Всього: 519 273 212 61 246 75 171

1 39 32 30 2 7 3 4

2 1 0 0 0 1 0 1

3 42 33 33 0 9 5 4

Всього: 82 65 63 2 17 8 9

Всього бакалаврів: 601 338 275 63 263 83 180

5 (набір 09.2016р.) 1 0 0 0 1 0 1

Всього: 1 0 0 0 1 0 1

5 (набір 09.2018р.) 214 57 29 28 157 14 143

Державна служба (набір 09.2018р.) 30 0 0 0 30 19 11

5 (набір 09.2017р.) 65 20 2 18 45 5 40

Державна служба (набір 09.2017р.) 27 0 0 0 27 15 12

5 (набір 09.2016р.) 17 0 0 0 17 3 14

Державна служба (набір 10.2016р.) 29 0 0 0 29 17 12

Всього магістрів: 382 77 31 46 305 73 232

Разом: 984 415 306 109 569 156 413

Бакалаври:

Бакалаври за скороченим терміном навчання:

Спеціалісти:

Магістри:

Зведені дані з контингенту здобувачів вищої освіти ДонДУУ

станом на 01.01.2019р.

Курс Всього

Всього за 

ден.формою 

навчання

Денна форма    

навчання
Всього за 

заоч.формою 

навчання

Заочна форма 

навчання



 

 
 

В університеті функціонують 3 факультети (Факультет права і соціального управління, 

Факультет економіки та Факультет менеджменту), 14 кафедр, Аспірантура, Центр по роботі з 

іноземними студентами, Підготовче відділення.  

 

 
 

Навчальний процес у Донецькому державному університеті управління проводиться в місті 

Маріуполі у двох навчальних корпусах та в структурному підрозділі ДонДУУ – Вугледарському 

коледжі за денною формою та заочною формами навчання. 

 

Молодший спеціаліст 118 118 110 8 0 0 0

Бакалавр 17 0 0 0 17 0 17

Всього: 135 118 110 8 17 0 17

Разом: 1119 533 416 117 586 156 430

Докторанти 1 1 1 0 0 0 0

Аспіранти 31 9 8 1 22 3 19

Здобувачі 4 0 0 0 4 0 4

Всього: 36 10 9 1 26 3 23

Іноземні студенти: 5 1 0 1 4 0 4

Підготовчі курси: 11 0 0 0 0 0 0

Всього по ДонДУУ 1171 544 425 119 616 159 457

Центр по роботі з іноземними студентами:

Підготовче відділення:

Вугледарський коледж:

Аспірантура:

280

323

381

Розподіл студентів за факультетами станом на 
01.01.2019 року

Менеджменту

Економіки

Права і соціального 
управління



 
 

 
 

Слід відмітити продовження розширення контингенту магістрів за останні роки. Починаючи 

з 2017 року було припинено прийом на навчання спеціалістів, але у вересні 2018 року 1 спеціаліст 

був поновлений, та продовжує навчання за спеціальністю «Менеджмент». 

У структурному підрозділі Донецького державного університету управління  – 

Вугледарському коледжі - здійснюється підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів: 
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За кошти державного бюджету здобувають вищу освіту 110 осіб, та за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 25. 

Завдяки якісній професійній підготовці студентів за обраними напрямами, спеціальностями 

рівень працевлаштування випускників університету залишається незмінно високим.  

 

 

Підвищення якості підготовки фахівців 

 

Забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти відбувається у відповідності до 

Положення «Про систему забезпечення якості вищої освіти у Донецькому державному університеті 

управління», затвердженого наказом в.о. ректора ДонДУУ від 02.03.2015р. № 83, розробленого 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 01.07.2014 (стаття 16. 

Система забезпечення якості вищої освіти), Системою внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності у Донецькому державному університеті управління, ухваленою Вченою радою ДонДУУ 

24.09.2015р. протокол № 1 та інших нормативних документів й передбачає здійсненням таких 

процедур і заходів: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 

на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб; 

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти; 

17

118

Розподіл студентів Вугледарського коледжу 
станом на 01.01.2019 року

Бакалавр

Молодший спеціаліст



Система внутрішнього забезпечення якості передбачає контроль кадрового забезпечення 

освітньої діяльності, навчально-методичного забезпечення та контроль якості проведення 

навчальних занять. 

 

Періодичний перегляд освітніх програм.  

Механізм розробки та затвердження освітніх програм регулюється Методичними 

рекомендаціями щодо розробки тимчасових освітніх програм у Донецькому державному 

університеті управління, затверджених наказом ректора ДонДУУ від 21.07.2017р. № 393 та 

Положенням «Про організацію освітнього процесу у Донецькому державному університеті 

управління» (оновлено), затвердженим наказом ректора ДонДУУ від 01.11.2017р. 

Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу. Критерії, за 

якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті зворотнього зв’язку із 

науково-педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок 

прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. 

До головних показників моніторингу відносять рівень оновлюваності освітніх програм, рівень 

участі роботодавців у розробці та внесенні змін, рівень задоволеності студентів (випускників), 

індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками роботодавців, участь у міжнародних 

програмах підготовки. 

Кожна кафедра обов’язково переглядає навчальні плани та програми навчальних дисциплін 

щодо їх відповідності вимогам ліцензування та акредитації. 

Відповідальні за впровадження та виконання: випускові кафедри, навчально-методична рада, 

навчальний відділ, Вчена рада університету. 

 

Оцінювання здобувачів вищої освіти. Оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до Положення «Про оцінювання знань студентів Донецького державного 

університету управління», затвердженого наказом ректора ДонДУУ від 01.03.2018р. № 103. 

Критерії оцінювання є обов’язковою складовою навчальної програми дисципліни. На 

початку семестру науково-педагогічний працівник, який викладає теоретичну частину дисципліни, 

повинен ознайомити студентів зі змістом, структурою, формою екзаменаційної (залікової) роботи 

та прикладами завдань попередніх років, а також із системою і критеріями її оцінювання. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання знання з предметної області: 

– концептуальні знання та розуміння основних теорій, принципів і понять у сфері 

менеджменту, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури;  

– розуміння сучасних принципів економічної теорії та економічних процесів, стан 

досліджень, техніки, технології, динаміки попиту на продукцію й послуги; 

– знання методів спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, аналізу економічних 

об'єктів та процесів; 

– уміння планувати й прогнозувати роботу підприємства, ефективно управляти ресурсами та 

володіти способами підвищення ефективності управління; 

– уміння обґрунтовувати й приймати рішення економічних проблем в ситуаціях, для яких 

характерні висока динамічність і невизначеність; 

– уміння використовувати сучасні інформаційні технології, засоби комунікацій; 

– здатність управляти персоналом, регулювати відносини серед підлеглих, спроможність 

налагоджувати стосунки між підприємством та їх клієнтами; 

– здатність до самооцінки власної діяльності, вміння робити правильні висновки і 

підвищувати власну компетентність. 

Якість навчання студентів представлена показниками навчально-виховного процесу у 2017-

2018 навчальних роках. 



 

Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання 

проводяться щорічні соціологічні опитування студентів і випускників, а також моніторинг 

оцінювання ступеня задоволення здобувачів вищої освіти. 

Результати оцінювання здобувачів вищої освіти обговорюються на засіданні Вченої ради та 

регулярно оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету. 

Відповідальні за впровадження та виконання: деканати, кафедри, навчальний відділ, Вчена 

рада. 

 

Забезпечення якості викладацького складу. 

Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних працівників університету 

регулюється чинним законодавством та Положенням про порядок конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад, схваленого Вченою радою ДонДУУ протокол №2 від 27.10.2015р. та 

введеного в дію наказом ректора ДонДУУ від 03.11.2015р. №484/1. 

Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж науково-

педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 

Ліцензійних умов. 

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти кадровий склад закладу освіти повинен 

включати з розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, 

який має кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання.  

Для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня (доктор філософії/доктор 

мистецтва) кадровий склад закладу освіти повинен включати з розрахунку на кожних два здобувачі 

освітнього ступеня доктора філософії/ доктора мистецтва одного викладача, який має науковий 

ступінь та/або вчене звання, а також кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену 

науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 30 Ліцензійних 

умов. 

Основним документом планування та обліку роботи науково-педагогічних працівників 

університету є Індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника. В Індивідуальному 

плані зазначають всі види робіт, що плануються за кожним семестром на навчальний рік та за якими 

науково-педагогічний працівник звітує щодо виконання із заповненням відповідної графи. 

Основними видами робіт є навчальна, методична, наукова та організаційна. Індивідуальні плани 

розглядаються на засіданні кафедри та затверджуються завідувачем кафедри. 

За підсумками семестру та навчального року на засіданні кафедри обговорюється звіт 

виконання науково-педагогічними працівниками індивідуальних планів. Завідувач кафедри робить 

висновок про виконання науково-педагогічним працівником Індивідуального плану роботи. 

Висновок затверджується на засіданні кафедри. 

Не рідше одного разу на 5 років або при переукладанні (подовженні терміну дії) трудового 

договору (контракту) проводиться звітування науково-педагогічного працівника. Звіт розглядається 

на засіданнях кафедри, за підсумками якого дається висновок щодо подальшої роботи науково - 

педагогічного працівника або приймають рішення про його невідповідність займаній посаді. 

Щорічне підведення підсумків роботи науково-педагогічних працівників університету здійснюється 

за рейтинговою системою оцінювання. 

Рейтингова система оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників є 

стимулом для підвищення якості їх роботи. 

В основу рейтингової системи оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників ДонДУУ покладені Положення Закону України «Про вищу освіту», часові нормативи , 

визначені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. № 450 «Про затвердження 

норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів», щорічного наказу по університету про планування та облік роботи науково-



педагогічних працівників, згідно з якими основними видами робіт науково-педагогічних 

працівників є: навчальна; наукова; методична; організаційно-виховна. 

Рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників ґрунтується на результатах 

виконання ним індивідуального плану роботи за календарний рік за нормами часу для всіх видів 

робіт. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про підвищення кваліфікації 

університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

не рідше, ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. Базовими для 

підвищення кваліфікації є освітні та наукові установи Міністерства освіти і науки України. 

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу в ДонДУУ має відповідати 

ліцензійним та акредитаційним вимогам. 

Матеріально-технічна база університету повністю пристосована для підготовки фахівців  

визначених чинною ліцензією університету. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, 

на базах практик, забезпеченість має становити 100%. 

Заняття за розкладом проводяться в комп’ютерних класах, які забезпечені достатньою кількістю 

комп’ютерної техніки зі строком експлуатації не більше восьми років. В університеті створено 

умови для доступу до інтернет, у корпусах університету діє WiFi мережа. 

Освітній процес у повному обсязі забезпечено навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки та веб-ресурсам 

університету. 

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. 

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в інституті сприяють система електронного 

обліку документів та автоматизована система «Деканат». 

Система електронного обліку документів забезпечує: єдиний механізм у роботі з документами, 

унеможливлює їх дублювання, допомагає ефективно здійснювати їх пошук, володіючи мінімальною 

інформацією про них і підвищити оперативність їх виконання. Система електронного обліку 

документів є реалізацією концепції «безпаперового діловодства». 

Автоматизована система «Деканат» є сукупністю автоматизованих робочих місць працівників 

деканатів та навчального навчально-методичного відділів, що надає можливість контролювати 

навчальний процес включаючи екзаменаційні сесії та рейтингову систему. АС «Деканат» містить 

значну кількість різноманітних звітів, простий та зручний інтерфейс. Покращує взаємодію деканатів 

з навчальним,  навчально-методичним відділами. 

Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості діяльності університету та 

приймати ефективні управлінські рішення щодо її вдосконалення. 

 

Забезпечення публічності інформації.  

Публічність інформації про діяльність університету забезпечується згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів». На офіційному сайті університету 

розміщується і постійно оновлюється інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. Система 

запобігання та виявлення плагіату поширюється на наукові та навчальні праці студентів, аспірантів, 

науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету. 

Усі підготовлені до друку наукові роботи та навчальні видання розглядаються на засіданнях 

кафедр та інших структурних підрозділах, де виконувались ці роботи. 

При рекомендації наукових робіт до друку вони обов’язково перевіряються на відсутність 

академічного плагіату. 

Перед поданням на розгляд Вченої ради періодичного наукового видання університету 

редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату. 

 

Організація і планування навчального процесу  

  



 

Протягом звітного періоду навчальний процес у Донецькому державному університеті 

управління організовувався та проводився відповідно до затверджених Міністерством освіти і 

науки України стандартів вищої освіти та  освітніх програм. 

У 2018/2019  навчальному році навчальні плани для вказаних категорій здобувачів вищої 

освіти формуються  відповідно до стандартів вищої освіти та освітніх програм як складових 

ліцензійної (акредитаційної) справи.  

Нормативно-правову базу навчального процесу склали Конституція України, Закони 

України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про науково та науково-технічну діяльність», наказ 

МОН України № 450 від 7 серпня 2002 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної й організаційної роботи педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів». 

Орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма 

навчання) для здобувачів ступеня бакалавра становить від 50% до 33%. Обмежено кількість 

навчальних дисциплін до 16-ти на рік.   

Звітний період характеризується й тим, що зміст підготовки фахівців в університеті 

визначається стандартами вищої освіти, що передбачають наявність системи організаційних і 

дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти за ступенями «бакалавр» та 

«магістр» відповідно до системи стандартів якості освіти за відповідними спеціальностями та 

спеціалізаціями.  

Зміст підготовки студентів за всіма ступенями з усіх спеціальностей, спеціалізацій 

забезпечений документацією, передбаченою стандартами вищої  освіти, освітньо-професійними 

програмами, навчальними планами, робочими навчальними планами (як внутрішнім документом), 

програмами навчальних дисциплін.  

За звітний період розроблено, погоджено та затверджено встановленим чином у відповідних 

установах освітньо-професійні програми за новими затвердженими стандартами вищої освіти.  

Зміст освітньо-професійних програм, зокрема їх частин професійної підготовки, відповідає 

фаховим спрямуванням спеціальностей. Професійна підготовка в освітньо-професійних 

програмах спрямована на формування вмінь і навичок, що відповідають державним вимогам, 

потребам ринку праці й розвитку особистості.  

Навчання бакалаврів, спеціалістів і магістрів усіх спеціальностей у ДонДУУ здійснюється з 

урахуванням безперервності, наступності та ступеневості підготовки.  

Випускники ступеня «бакалавр» мають змогу продовжити навчання за ступенем магістр. 

Право на вступ до навчання за ступенем магістра мають випускники, які отримали ступінь 

«бакалавра» або «магістра».  

Запроваджена система стандартів якості відповідає нормативному співвідношенню 

навчального часу між циклами підготовки за всіма ступенями вищої освіти. Відповідно до 

стандартів вищої освіти у ДонДУУ розроблено навчальні плани підготовки фахівців за 

спеціальностями, спеціалізаціями на всі ступені/ОКР навчання. Навчальні плани  та Пояснювальні 

записки до них розроблено на основі освітньо-професійних програм. 

Затвердження навчальних планів відбувається на засіданнях вченої ради ДонДУУ за 

спеціально розробленим графіком. За звітний період усі навчальні плани з підготовки фахівців 

затверджуються ректором ДонДУУ тільки після ухвалення їх Вченою радою.  

Для виконання навчальних планів складено графіки навчального процесу з урахуванням 

змісту і вимог освітньо-професійної програми до загальної кількості навчальних годин, до 

кількості тижнів теоретичного навчання, до кількості годин, що відводяться на проведення 

практик.  

   

3. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Наукова діяльність ДонДУУ є невід’ємною складовою освітньої діяльності, основною метою 

якої є інтеграція наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. 

Основними завданнями наукової діяльності у ДонДУУ є: 



- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки й виробництва з метою підготовки 

майбутніх фахівців і науково-технічного і культурного розвитку держави; 

- реалізація безперервного циклу наукової та науково-технічної діяльності від 

фундаментальних до прикладних досліджень і впровадження їх у виробництво; 

- організація процесу навчання на основі досягнень науки і техніки відповідно до вимог 

Болонського процесу; 

- підготовка наукових, науково-педагогічних і педагогічних кадрів в аспірантурі й 

докторантурі; 

- створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників з урахуванням 

сучасних досягнень науки і техніки; 

- розвиток різних форм наукової співпраці з установами й організаціями для розв’язання 

складних наукових проблем, запровадження наукових досліджень і розробок; 

- організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, 

олімпіад, науково-дослідних курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного 

процесу; 

- розвиток наукової творчості студентів; 

- створення й трансформація науково-технічних знань і розробок в економіку України і 

регіону, кадрове супроводження цього процесу; 

- розробка актуальних проблем економіки, менеджменту, маркетингу, правового 

регулювання, розбудови державності в Україні; 

- підготовка за результатами досліджень наукових праць, статей і повідомлень, підручників, 

навчальних посібників, інших навчально-методичних та інформаційних матеріалів. 

Науково-дослідна робота (НДР) у ДонДУУ здійснюється в межах 11 основних наукових 

напрямів, затверджених вченою радою університету. Сьогодні тематичний план складається з 16 

комплексних НДР , у рамках яких виконується розробка наукових тем, включаючи дисертаційні 

дослідження аспірантів ДонДУУ. 

Підвищення кваліфікація 

Головною метою роботи Центру безперервної професійної освіти Донецького державного 

університету управління є реклама університету як ЗВО, який готує висококваліфікованих фахівців 

відповідних спеціальностей та надання можливості проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Профорієнтаційна робота є невід’ємною складовою роботи Центру. Тому, виконуючи головні 

завдання керівництва ДонДУУ з роботи Центру безперервної професійної освіти з червня 2018 року 

по грудень 2018 року здійснював наступну роботу: 

- у червні-липні проводив ретельну роботу з набору слухачів для проходження курсів 

підвищення кваліфікації серед працівників регіонального сервісного центру МВС України в 

Донецькій області. Як результат – 14 осіб, бажаючих проходити курси на базі ДонДУУ, серед яких 

головний спеціаліст-експерт, співробітники Сектору контролю за експлуатацією автотранспорту та 

господарської діяльності, Сектору моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів, 

Сектору юридичного забезпечення, Відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та 

взаємодії із суб’єктами господарювання, Сектору документального забезпечення; 

- з 15 по 29 вересня організував проведення на базі Центру лідерства ДонДУУ курсів 

підвищення кваліфікації для представників регіонального сервісного центру МВС України в 

Донецькій області за темою «Формування громадянських компетентностей у державних 

службовців». До проведення курсів було залучено наступний професорсько-викладацький склад: 

Марова  С.Ф., д.держ.упр., професор, Чечель А.О., д.е.н., доцент, Тарасенко  Д.Л., к.держ.упр., 

доцент, Нога І.М., к.е.н.. По закінченню курсів усі учасники отримали сертифікати встановленого 

зразка; 

Фундаментальні наукові дослідження органічно поєднуються з науково-практичними 

дослідженнями. 

В рамках щорічного конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень, 

прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за участю ВНЗ та 

наукових установ за рахунок коштів державного бюджету з 2016 року Донецькому державному 

університету управління доручено виконання фундаментальної науково-дослідної роботи 



 

«Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в 

контексті соціально-економічного розвитку територій» (державний реєстраційний номер 

0116U000745). Обсяг фінансування за 2018 рік – 214,20 тис. грн. 

Протягом 2018 року в рамках проекту було досягнуто наступних результатів: 

розроблено методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму 

реалізації державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб; 

запропоновано національні інструменти надання допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, в тому числі на основі форм державно-приватного партнерства; 

розроблено методичні підходи до адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, в 

тому числі на основі використання потенціалу соціального маркетингу; 

запропоновано методичні підходи до адаптації та інтеграції внутрішньо переміщеного 

бізнесу до умов сучасного бізнес-середовища; 

сформовано комплексну Державну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. 

 

Наукові підрозділи 

 

Соціологічна науково-дослідна лабораторія 

Соціологічна науково-дослідна лабораторія кафедри соціології управління Донецького 

державного університету управління здійснює свою діяльність у трьох напрямках: ресурсному, 

навчально-методичному та науково-дослідному.  

Науково-дослідний напрямок: 

- підготовка та проведення у червні 2018 р. ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення; 

- організація та проведення соціологічного дослідження «Викладач очима студентів»; 

- підготовка та проведення соціологічного дослідження «Європейські цінності очима 

мешканців м. Маріуполя»; 

- підготовка та проведення соціологічного дослідження серед першокурсників ДонДУУ 

«Мотиви вступу студентів до ДонДУУ»; 

- підготовка та проведення соціологічного крос-культурного дослідження «Ставлення 

студентської молоді до проблеми комп’ютерної безпеки: думка студентів Університету Салерно 

(Італія) та ДонДУУ (Україна)»; 

- підготовка та проведення соціологічного дослідження «Булінг у шкільному 

середовищі». 

Навчально-методичний напрямок: 

- проведення консультативних занять для студентів-соціологів щодо напрацювання 

навичок  роботи із програмою SPSS (4, курс ) І півріччя 2018 р.; 

- проведення консультативних занять для студентів-соціологів щодо напрацювання 

навичок  роботи із програмою SPSS (1,2,3,4,5 курс ) ІI півріччя 2018 р.; 

- керівництво практичною (база практики) підготовкою (2, 3, 4 курси ) І півріччя 2018 р.; 

- керівництво практичною (база практики) підготовкою (5 курс) ІІ півріччя 2018 р. 
           

 Юридична клініка 

В 2018 році юридична клініка «Феміда» Донецького державного університету управління 

здійснювала діяльність за наступними напрямами: 

1. Участь у науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних, таких як: 

«Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в 

контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя»; Міжнародна науково-

практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на 

національному та місцевому рівнях»; ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське 

суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення»; м. Маріуполь; 

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні 

проблеми  права та шляхи їх вирішення»; 



2. Участь у проведенні круглих столів: 

- Регіональний круглий стіл «Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи 

розвитку» 22 лютого 2018 р. 

- Круглий стіл «Конституційне правове регулювання публічно-правових та приватно-

правових інститутів України: сучасний стан та перспективи розвитку» (Питання виконання рішень 

судів та інших органів) 20 червня 2018 р. 

- Науковий круглий столі «Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина: національний та міжнародний вимір» 11 грудня 2018 р. 

6. Активна участь у З’їзді Асоціації юридичних клінік України, який приходив у партнерстві 

з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду 

“Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / 

мережі юридичних клінік України.”. ДонДУУ на З’їзді представляла лаборант юридичної клініки 

«Феміда» Маловічко Ангеліна 30 листопада 2018 року. 

Постійна активна участь у різноманітних тренінгах та кластерах з правової тематики. 

За допомогою таких заходів студенти набувають досвіду з питань надання правової допомоги 

певним категоріям осіб. Надання правової допомоги – консультації, підготовка правових документів 

(заяв, скарг, позовів тощо). За звітний період до юридичної клініки «Феміда» звернулись по 

допомогу 114 осіб: написано 80 позовні заяви, 2 електронні консультації, 22 письмова консультація, 

3 відмов від послуги, 3 скарги. 

 

Центр нових технологій ДонДУУ 

Інформаційно-аналітичний центр у своїй діяльності  взаємодіє з усіма структурними 

підрозділами, які використовують елементи дистанційного навчання, Єдину державну базу з питань 

освіти (ЄДБО), та систему «АСУ ВНЗ». 

Заходи та досягнення за 2018 рік: 

– оновлення методичних рекомендацій з елементів дистанційного навчання; 

– оновлено сайт з дистанційного навчання; 

– оновлено офіційний сайт Донецького державного університету управління; 

– на сайті дистанційного навчання оновлено базу студентів та викладачів ДонДУУ; 

– оновлено базу даних онлайн оплати «фінпортал ДонДУУ» для зручності 

здійснення  платежів за навчання та за наукову діяльність (статті); 

– підтримка в обладнанні комп’ютерних аудиторій навчальних корпусів ДонДУУ. Проведено 

низку заходів з використання даних систем; 

– продовжена робота по впровадженню по деканатах та структурних підрозділах 

автоматизованої системи управління «АСУ ВНЗ» (оновлена версія); 

– адміністрування електронної системи ЄДБО, вирішення термінових питань з роботи бази, 

встановлення та оновлення облікових записів для операторів ЄДБО; 

– підвищення кваліфікації співробітників Центру. 

 

Наукові конференції  

 

 Згідно з планами наукової діяльності та наказами ректора в ДонДУУ проводяться міжнародні 

та всеукраїнські наукові конференції, науково-практичні та інтернет-конференції за участю 

науковців України, Польщі, Чехії, Словаччини, Італії, Грузії та інших країн: 

 

№ 

з/п 
Назва конференції (семінару) 

Місто та термін 

проведення 

1 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція науковців і студентів 

«Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах 

інтеграційних та глобалізацій них процесів» 

25 жовтня  

2018 р. 

 м. Маріуполь 

2 Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент освіти в контексті 

трансформаційних перетворень в суспільстві» 

25 квітня 

 2018 р. 

м. Маріуполь 



 

№ 

з/п 
Назва конференції (семінару) 

Місто та термін 

проведення 

3 Семінар «English for Media Literacy» для викладачів та вчителів іноземних мов 31 травня  

2018 р.  

м. Маріуполь 

4 Конференцiя «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної 

діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» 

25 жовтня  

2018 р.  

 м. Маріуполь  

5 Міжнародна науково-практична конференція  «Економіко-культурологічне 

позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» 

21-23 березня  

2018 р. 

м. Кошице 

Словаччина 

6 ІII Науково-практична конференція  

школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток» 

22-23 лютого  

2018 р. 

м. Маріуполь 

7 Круглий стіл  «Ревіталізація водних, лісових і рибних ресурсів Маріуполя і 

Приазов’я» 

30 листопада  

2018 р. 

м. Маріуполь 

8 Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання» 17-18 травня  

2018 р. 

м. Бердянськ 

9 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Кальміуські правові 

читання: Актуальні проблеми  права  

та шляхи їх вирішення» 

10 грудня  

2018 р. 

м. Маріуполь 

10 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з 

травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії» 

28 лютого  

2018 р. 

 м. Маріуполь 

11 II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Українське 

суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення»  

15 червня  

2018 р. 

м. Маріуполь 

12 Круглий стіл «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, 

практика» 

21 червня  

2018 р. 

м. Маріуполь 

13 Кафедральний науковий семінар «Використання EXCEL в моделюванні 

соціально-економічних процесів» 

30.05.2018 р. 

м. Марiуполь 

14 Кафедральний науковий семінар «Розвиток та застосування математичних 

методів та моделей в задачах управління, економіки, екології, соціології, освіти»  

(обговорення звіту з наукової теми кафедри) 

29.12.2018 р. 

м. Марiуполь 

 

15 Навчальний семінар для викладацького складу та адміністративних працівників 

«Міжнародний досвід забезпечення якості освіти», 1 частина – «Забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти: досвід Болгарії та Румунії»  

21 червня 2018 р. 

м. Маріуполь 

16 Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової 

експертизи і криміналістики» 

м. Київ – м. Маріуполь,  

27 лютого 2018 р. 

17 Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого 

розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях», 

м. Маріуполь 

 17-19 травня  

2018 р. 

18 II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал 

державного та територіального розвитку» 

м. Маріуполь 

4-5 жовтня  

2018 р. 

19 «Building Resilient States and Societies: EU’s Response to New Security Challenges in 

the European Neighbourhood»,  

(2018-2020 Jean Monnet Project) 

21-23 November 

 2018 

Kyiv 

20 II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал 

державного та територіального розвитку» 

4-5.10.2018  

м. Маріуполь 

21 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні 

проблеми сучасності» 

15.06.2018 р. 

м. Маріуполь 

 

Стратегічною метою діяльності університету є сприяння інтернаціоналізації навчального 

процесу і науково-дослідницької діяльності та інтеграції університету до єдиного європейського 

простору вищої освіти. Міжнародне співробітництво ДонДУУ здійснюється відповідно до Закону 



України «Про вищу освіту», Наказів Міністерства освіти і науки України, а також згідно з 

положенням Болонської декларації. 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

У Донецькому державному університеті управління підготовка кадрів через аспірантуру 

здійснюється за такими спеціальностями: 

051 Економіка 

073 Менеджмент 

281 Публічне управління та адміністрування 

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами та наукове консультування докторантами 

здійснюють близько 12 докторів наук, професорів та кандидатів наук університету.  

У 2018 р. аспірантуру закінчили 3 аспіранта денної та 4 аспіранта заочної форми навчання, а 

також 1 здобувач наукового ступеня. На кінець 2018 року в аспірантурі університету навчалось 31 

особа, із них 9 – за денною формою та 22 – заочною формою навчання (без відриву від виробництва): 

 2016 2017 2018 

денна заочна денна заочна денна заочна 

Кількість аспірантів, усього осіб 

    з них: 
8 17 9 18 9 22 

    зараховано у поточному році 3 4 3 4 3 8 

    відраховано у поточному році 4 4 1 4 3 4 

          в т.ч. із захистом дисертації 1 1 - 1 - 2 

 

Серед контингенту аспірантів 65% (або 20 осіб) навчаються за кошти фізичних осіб, 

відповідно 35% (або 11 осіб) – за кошти державного бюджету. 

На кінець 2018 року в якості здобувачів наукового ступеня в ДонДУУ було прикріплено 4 

особи. 

Аспіранти та здобувачі два рази на рік звітують про виконання індивідуального плану на 

засіданнях кафедри. Наукові керівники доповідають на засіданнях вченої ради один раз на рік про 

якість підготовки аспірантів та готовність успішного завершення навчання в аспірантурі. 

У Донецькому державному університеті управління підготовка кадрів через докторантуру 

здійснюється за такими спеціальностями: 

051  Економіка 

073 Менеджмент 

281 Публічне управління та адміністрування 

На кінець 2018 р. докторанту ДонДУУ закінчив у зв’язку із захистом дисертації 1 докторант. 

На даний час у докторантурі ДонДУУ перебуває 1 докторант.  

Аспірантами, здобувачами, докторантами – співробітниками університету за 2018 рік 

захищено 4 кандидатських дисертації. 

 

Спеціалізовані вчені ради 

У 2018 році в Донецькому державному університеті управління роботу проводила 

спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». 

За звітний період спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 провела 7 засідань, на яких: було 

проведено захист 4 кандидатських дисертацій. 

 

Науково-дослідна робота студентів 

Науково-дослідну роботу студентів ДонДУУ організовано у вигляді Студентського 

наукового товариства, діяльність якого здійснюється відповідно до Положення про Студентське 

наукове товариство, а також до Закону України «Про вищу освіту», з урахуванням всіх положень 

чинного законодавства України і міжнародного права і відповідно до Статуту ДонДУУ. 



 

Основною метою СНТУ є поглиблення наукових знань, усебічне сприяння науковій, 

винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим 

науковцем своїх здібностей та їх реалізація. 

Науково-дослідну роботу студентів у ДонДУУ організовано на всіх кафедрах. Цією роботою 

керує рада Студентського наукового товариства ДонДУУ (СНТ), до складу якої входять викладачі 

та студенти. На кожному факультеті створено відповідне СНТ. На кафедрах науковою роботою 

студентів керує заступник завідувача кафедри з наукової діяльності.  

Загалом, протягом 2018 року студентами ДонДУУ у співавторстві з викладачами було 

опубліковано 23 статтi. 

 Студенти ДонДУУ брали активну участь у наукових всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, загальна кількість тез доповідей на конференціях відповідних рівнів – 297. Зокрема, 

на базі ДонДУУ у 2018 році було проведено наступні студентські наукові заходи:  

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Місто та термін 

проведення 

1 ІІІ Науково-практична конференція «Екологія та сталий розвиток» 

м. Маріуполь 

22-23 лютого  

2018 р. 

2 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція науковців і 

студентів «Актуальні проблеми зовнішньо-економічної та 

інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них 

процесів» 

м. Маріуполь  

25 жовтня 2018 р. 

 

3 
Круглий стіл «Формування освітньої ланки на основі практики 

Європейського» 

м. Маріуполь 

22 листопада  

2018 р. 

4 

ІII Науково-практична конференція  

школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий 

розвиток» 

м. Маріуполь 

22-23 лютого  

2018 р. 

5 Круглий стіл «Моє майбутнє у професії» 
м. Маріуполь 

16 квітня 2018р. 

6 

Круглий стіл «Конституційне правове регулювання публічно-

правових та приватно-правових інститутів України: сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

(Питання виконання рішень судів та інших органів) 

м. Маріуполь 

20 червня 2018 р. 

 

7 
Науковий круглий стіл «Нормативно-правове забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина: національний та міжнародний вимір» 

м. Маріуполь 

11 грудня 2018 р. 

 

Наукова бібліотека 

Протягом 2018 року загальний фонд бібліотеки поповнився на 339 книжкових видань і зараз 

становить 9007 примірників. Суттєвою складовою поповнення фонду була, як і минулого року, 

Національна академія державного управління при Президентові України. Поповнюється електронна 

база бібліотеки.  

Бібліотека брала участь у виставкових заходах до державних свят.  

 

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДонДУУ  

Організація та розвиток міжнародного співробітництва сьогодні є одним із головних 

напрямків стратегічного плану розвитку Донецького державного університету управляння. 

Міжнародне співробітництво спрямоване на інтеграцію університету до європейського і світового 

освітнього простору, сприяє встановленню і розвитку партнерських зв'язків із закордонними 



університетами, підвищенню якості освіти, посиленню міжнародних напрямків науково-

дослідницької діяльності, а також надає можливість одержати позабюджетне фінансування з боку 

міжнародних фондів, програм та ініціатив, що діють у галузі освіти.  

Міжнародне співробітництво Донецького державного університету управління здійснюється 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (р.ХІІІ, статті 74, 75, 76), Постанов та регулюючих 

документів Міністерства освіти і науки України,  а також згідно із положеннями Болонської 

декларації.  

Однією з ключових позицій міжнародного співробітництва ДонДУУ є реалізація 

партнерських відносин в рамках міжнародних договорів про співробітництво. На даний момент 

Донецьким державним університетом управління активно реалізуються 25 договорів про 

співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами, освітніми установами, та 

іноземними місіями. Серед партнерів університету: Головний Гірничий Інститут в Катовіце 

(Польща), Університет Салєрно (Італія), Університет Крайови (Румунія),Університет «Туран» 

(Казахстан), Остравський Університет (Чехія),  Університет м. Ліон  (Франція), жУніверситет Глазго 

(Шотландія), Університет Генуї (Італія), та ін. Сумісно з партнерами було організовано цілий ряд 

викладацьких науково-практичних та студентських конференцій, постійно ведеться обмін 

публікаціями та проводяться спільні дослідження у сфері економіки, менеджменту, суспільних 

наук. 

Академічна мобільність викладачів та студентів – це один із основних напрямків 

інтернаціоналізації освітнього процесу у ДонДУУ. Це – наукові дослідження, викладацька 

діяльність, участь у конференціях та семінарах, повний або частковий курс навчання, участь у літніх 

школах. Географія  академічної мобільності  охоплює країни Західної та Центральної Європи.  

З 2014 року університет став учасником двох проектів з академічної мобільності Програми 

Еразмус+КА1, які включають кредитну та ступеневу мобільність з університетами Салєрно (Італія) 

та Ліон 2 (Франція). Шістнадцять студентів пройшли навчання в університетах-партнерах. Проект 

продовжено із університетом Салєрно, і цього року двоє студентів беруть участь у міжнародній 

мобільності. 

Протягом багатьох років університет є переможцем конкурсів на участь у міжнародних 

проектах за програмами ТЕМПУС, Жан Монне, Еразмус+КА1, КА2та інших. Перелік проектів, які 

впроваджуються і зараз складає: 

• проект зі створення Центру Досконалості ім.Жана Монне; 

• проект ТЕМПУС зі створення Центру «Університет третього віку» ДонДУУ  

• проект зі створення Центру лідерства ДонДУУ  

• проект Кафедра ім.Жана Монне «Аналіз та застосування європейського досвіду 

демократії та належного врядування в Україні»  

• проект «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво 

університету-бізнесу-уряду у вищих навчальних закладах»  

• Програма Британської Ради з розвитку лідерського потенціалу університетів України, 

проект: «Екологізація стратегії ДонДУУ». 

Результатами впровадження проектів стають нові навчальні дисципліни, такі як: 

«Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства», «Міжкультурна Європа: 

різноманіття та соціальна єдність», «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та 

належного врядування в Україні», відкриваються нові структурні підрозділи, наприклад: Центр 

Досконалості ім. Жана Монне з розвитку Європейських Студій, Центр Навчання Людей Похилого 

Віку, Центр Лідерства для держслужбовців, Центр забезпечення якості освіти; а також  проводяться 



 

міжнародні конференції, круглі столи та тренінги, зорганізується обмін викладачами і студентами, 

поповнюється бібліотечний фонд сучасними виданнями. 

ДонДУУ приділяє важливу роль співробітництву з міжнародними фондамидонорами і 

неурядовими організаціями в галузі науки і освіти. Університет бере участь у проектах USAID, 

IREX(США), Alliance Francaise (Франція), Soros Foundation, ЦентральноЄвропейського 

Університету (Угорщина), Французьким Інформаційно- Методичним Центром, з Британською 

Радою, Федерацією Польських Організацій в Україні, успішно співпрацює із Службою Старших 

Експертів «SES» (Бонн, Німеччина). Експерти цієї служби дали високу оцінку організації 

навчального процесу в університеті згідно з вимогами Болонської декларації.   

Донецький державний університет управління є членом Євразійської Асоціації 

Університетів (ЄАУ), Європейської Асоціації Міжнародної Освіти (EAIE), Міжнародної Академії 

Менеджменту, та Української Асоціації 5 Європейських Студій (УАЄС), що є суттєвим науковим 

та навчально- методичним ресурсом для викладачів університету.   

Донецький державний університет управління підтримує зв'язки з Британською Радою, 

Федерацією Польських Організацій в Україні, програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта 

(США),  Німецькою службою академічних обмінів DAAD, фондом «Відродження». 

Важливу роль у навчальному процесі університету грають запрошені на  короткострокові 

візити або на тривалий термін іноземні викладачі та експерти з курсами лекцій.  У минулому році 

лектори із  США, Польщі, Італії читали лекції студентам; посол Греції приймає постійну участь у 

конференціях та круглих столах університету; спеціалісти таких міжнародних організацій як 

Данська рада у справах біженців, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, інші проводять 

тренінги та інформаційні сесії для студентів. 

Підготовка іноземних громадян була і залишається традиційною та невід’ємною практикою 

навчального процесу в Донецькому державному  університеті управлінні. В 2015 році було 

відновлено діяльність міжнародної служби в цьому напрямку, що включає навчання іноземних 

студентів на основних факультетах з обраної спеціальності. У ДонДУУ зараз навчаються  іноземні 

студенти з Азербайджану, Узбекистану, Росії та Перу. 

Відділом міжнародних зв’язків університету постійно проводиться інформаційно-

організаційна робота зі студентами, аспірантами та викладачами з інформування про головні 

напрямки міжнародної діяльності університету та перспективні можливості щодо участі у 

міжнародних конференціях/семінарах, отримання освіти за кордоном. В університеті існує 

регулярна розсилка “Newsletter” актуальних новин в галузі міжнародної освіти.  

 

  

5. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Згідно з кошторисом на 2018 рік заплановано видатки: 

 (загальний фонд 15 229,4 тис. грн.) 

1. заробітна плата  - 11 453,4 тис. грн.; 

2. нарахування на заробітну плату – 2 519,7 тис. грн.; 

3. предмети, матеріали, обладнання – 8,8 тис. грн. (придбання взуття та одягу студентам 

сиротам); 

4. харчування студентів – сиріт – 279,1 тис. грн.; 

5. комунальні послуги –329,0 тис. грн.; 



6. стипендіальний фонд  - 485,4 тис. грн.; 

7. інші виплати – 153,9 тис. грн. 

Фінансування з державного бюджету отримано в повному обсязі згідно плану на звітну дату. 

Виконання по кошторису  видатків по загальному фонду за 2018 рік  

- видатки на заробітну плату ПВС – 7 415,9 тис. грн., в тому числі кошти на 

оздоровлення 350,7 тис. грн., видатки на заробітну плату іншим співробітникам ДонДУУ на суму – 

4 037,5 тис. грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 2 519,7 тис. грн.; 

- видатки на харчування студентам сиротам – 279,1 тис. грн.; 

- комунальні послуги – 329,0 тис. грн.; 

- виплата академічних стипендій  для аспірантів та докторантів – 485,4 тис. грн.; 

- видатки на придбання взуття та одягу студентам сиротам – 8,8 тис. грн.; 

- видатки на мат. допомогу студентам-сиротам у сумі 9,6 тис. грн., видатки на 

преміювання аспірантів у сумі 7,3 тис. грн., компенсація студентам витрат на оплату гуртожитка 

(постанова №975) у сумі 6,2 тис. грн., виплата коштів студентам з числа дітей-сиріт у зв’язку з 

працевлаштуванням у сумі 44,2 тис. грн., видатки на виплату щорічної допомоги студентам з числа 

дітей-сиріт на придбання навчальної літератури у сумі 86,6 тис. грн. 

(Загальний фонд на виплату академічних стипендій по програмі 2201190) заплановано 

видатків 2 384,2 тис. грн. 

- видатки на академічні стипендії за 2018 рік склали – 2 384,2 тис. грн. 

 

 
 

Спеціальний фонд 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством» 

 Надійшло коштів  5 133,4 тис. грн., в тому числі за підгрупами: 

-25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю» - 5 100,2 тис. грн.; 

-25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» - 

27,3 тис. грн.; 

-25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - 0,0 тис. грн.; 

-25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна)» - 5,9 тис. грн. 

Виконання спеціального фонду за  2018 рік 



 

Надійшло коштів 5 133,4 тис. грн. 

Використано 9 584,5 тис. грн. 

Дефіцит коштів – 4 451,1 тис. грн. 

Використано коштів за статями витрат 

- видатки на заробітну плату – 6 311,4 тис. грн. 

- заробітна плата ПВС на суму 3 274,9 тис. грн. в тому числі кошти на оздоровлення на 

суму 163,0 тис. грн., заробітна плата інших співробітників на суму 969,1 тис. грн., премії на суму 

584,7 тис. грн, високі досягнення на суму 325,5 тис. грн., складність та напруженість на суму 275,6 

тис. грн., погодинна оплата на суму 881,6 тис. грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 1 443,4 тис. грн.; 

- видатки на відрядження – 181,1 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 527,5 тис. грн.; 

- видатки на сплату по ПДВ, послуги банка, судовий збір, профвнескі, тощо – 193,0 тис. 

грн.; 

- загалом придбано товарів на суму 440,3 тис. грн. в тому числі 

канцелярських товарів на суму 5,7 тис. грн., дипломи, залікові книжки, студентські квітки  на 

суму 64,3 тис. грн., інформаційні стенди, буклети, таблички на суму 15,1 тис. грн., періодичні, 

довідкові та інформаційні видання на суму 68,0 тис. грн., господарчі та будівельні матеріали на суму 

48,1 тис. грн., виготовлено меблів на суму 166,9 тис. грн., придбано оргтехніки, картриджів, роутер 

на суму 31,9 тис. грн., вогнегасники на суму 8,3 тис. грн., придбано комп’ютерів на суму 34,7 тис. 

грн. 

- видатки на послуги (окрім комунальних) на суму – 487,8 тис. грн. в тому числі  

послуги з вивезення РПВ – 31,2 грн., послуги з охорони об’єктів – 24,8 грн., послуги доступу 

інтернет та телефонні послуги – 55,2 грн., програмне забезпечення – 60,0 грн., встановлення 

серверного забезпечення LINUX – 49,5 грн., послуги з відновлення комп’ютерної техніки - 48,5 грн., 

послуги з навчання посадових осіб та участь у раді УАРМБО – 19,9 грн., обслуговування сайту 

ДонДУУ – 57,0 грн., оплата ремонт та  заправка картриджів – 70,0 грн., послуги на експертизу та 

технічну документацію – 49,9 грн., рекламні послуги – 32,3 грн., технічна підтримка системи АСУ 

«ВНЗ» - 9,0 грн., послуги з акредитації – 5,7 грн.,  підготовка к зимовому сезону – 3,9грн. 

 



 
 

 

 

 

6. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Одним з головних напрямків, за якими працює Донецький державний університет 

управління, є виховна робота. Нові форми і методи організації виховної та культурно-масової 

роботи в ДонДУУ роблять студентське життя повноцінним, різноманітним та цікавим. Основними 

завданнями виховного процесу в ДонДУУ є формування свідомого громадянина-патріота 

Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української 

національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної 

громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів. 

Оскільки університет готує майбутніх управлінців, то акцент робиться на перетворення 

студента у креативного, самостійного, освіченого управлінця-менеджера нової формації, що 

можливо через виховання загального інтересу до культури, літератури, прагнення до постійного 

розширення інтелектуального кругозору та розвиток творчого потенціалу особистості, формування 

здорового способу життя, психічного і духовного вдосконалення молодої людини і цілісного 

формування особистості. 

Національно-патріотичне виховання. 

Невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу  є національно-патріотичне 

виховання студентів, яке базується на сталих традиціях університету. Велика увага приділяється 

національно-патріотичному вихованню , поваги до історії України. Державних символів. 

Було проведено наступні патріотичні заходи: святкування Дня захисника Вітчизни , 

Соборності України (оформлення інформаційного стенду «Україна соборна», перегляд та 

обговорення фільмів «Апельсинова долька», «Свято Злуки. Політика пам’яті»; Лекція «100-річчя 

подій Української революції 1917-1921: історія та сьогодення» (спільно з кафедрою гуманітарних 

дисциплін); книжкова виставка «Україна соборна», Незалежності, Конституції. Студенти 

університету постійно беруть участь у зустрічах із воєнними та учасниками бойових дій. 

Пройшли лекції щодо відзначення Революції Гідності (перегляд документального фільму 

«Революція гідності», виробництва ІСTV; відео презентація «Небесна сотня поіменно» + запали 

свічку пам’яті за Героями Небесної сотні), виховний захід з нагоди вшанування жертв 
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комуністичних голодоморів (Круглий стіл «Теорія і практика геноциду»), був проведений Круглий 

стіл «Друга світова війна - об’єкт політики пам’яті. "Війни пам’яті" в сучасному світі» 

Естетичне виховання. 

Формування і розвиток творчих здібностей і сучасних культурних цінностей є одним з 

найпріоритетніших напрямів роботи зі студентською молоддю університету, тому залучення уваги 

молоді до позитивного мистецтва. Яке несе винятково добрі, світлі думки й щирі емоції, виконує 

значну виховну і просвітницьку місію. Сприяє формуванню позитивного іміджу ДонДУУ. 

Велика увага в ДонДУУ приділялась розвитку власного художнього й інтелектуального 

потенціалу студентів, молодіжних творчих ініціатив, підтримці талановитої молоді. Так, у листопаді 

студенти ДонДУУ відвідали музичний фестиваль «Борсук Фест», приурочений до річниці створення 

503 Окремого батальйону морської піхоти, Відвідали  кінопоказ у межах У програми фестивалю 

«Нове німецьке кіно» у Маріуполі. 

У вересні відбулися заходи на честь відзначення 100 років від дня народження Василя  

Сухомлинського (1918–1970), українського педагога, письменника, публіциста, громадського діяча. 

Також студенти ДонДУУ взяли участь у  ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі учнівської та 

студентської творчості ім.Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченому Лесі 

Українці. 

Також студенти ДонДУУ взяли активну участь у художній акції, проведеної серед активної 

учнівської та студентської молоді сумісно с поліцією міста в рамках кампанії «Насильству немає 

виправдання!». 

Студентське самоврядування. 

Молодіжний рух, співпраця з громадськими організаціями стали ознакою часу. Студенти-

лідери ДонДУУ постійно спілкуються з ректором університету щодо діяльності органів 

студентського самоврядування, такі зустрічі стали традицією життя студентського активу. 

Адміністрація університету та колектив студентів вирішують найважливіші питання: 

організація побуту і дозвілля, допомога при проведенні конференцій, тренінгів, оздоровлення тощо. 

Робота органів студентського самоврядування та профкому студентів охоплює більшість 

сфер життєдіяльності ДонДУУ: навчально-виховну, науково-дослідну, громадську, культурно-

дозвільну. Студенти-лідери активно співпрацюють з відділом у справах сімї та молоді м. Маріуполь, 

профкомами студентів ВНЗ міста. 

Діяльність органів студентського самоврядування ДонДУУ спрямована на удосконалення 

навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, 

формування активної соціальної позиції студентів. 

Для формування корпоративної культури та підтримки позитивного іміджу університету 

проводиться низка заходів : «дня відкритих дверей»; урочисте посвячення першокурсників в 

студенти; святкування знаменних дат вузу, факультетів, кафедр; залучення студентів до професійної 

роботи з майбутніми абітурієнтами; «кураторські години»; тематичні бесіди, лекції.  

Особливо треба відзначити заходи, які стимулюють співробітників і студентство до більш 

продуктивної праці, якісного навчання та громадської активності, - конкурси на визначення кращих 

кураторів академічних груп та кращих студентів, кращі студентські роботи тощо. 

7. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ  

Місія  ДонДУУ - підготовка нового конкурентоспроможного (затребуваного на ринку праці) 

покоління фахівців у галузі управління з креативним мисленням, через отримання якісної 

безперервної освіти, відповідно до міжнародних стандартів, для забезпечення інтенсивного сталого 

розвитку суспільства з ринковою економікою, заснованою на знаннях. 

В результаті реалізації завдань стратегічного планування:  

- ДонДУУ робить внесок у розвиток української економіки, надаючи якісну освіту в 

галузі управління. Акцент на спеціалізації вишу, яка є безумовною довгостроковою перевагою ВНЗ.  



- підготовка професійних кадрів в галузі управління, економіки і права, затребувані 

українським бізнесом. ДонДУУ також виконує спеціальні дослідницькі проекти та освітні програми 

для українських компаній. Акцент робиться не на кількості, а на якості випускників.  

- ДонДУУ сприяє поширенню сучасних управлінських та економічних знань в Україні. 

Акцент робиться на розвитку навчальних програм, дослідженнях і розробках, що з плином часу 

приводить до визнання ВНЗ як усередині країни, так і за її межами.  

- Створення передумов для трансформації в дослідницький Університет. 

Перспективним завданням кадрової політики Університету є  забезпечення оптимального 

балансу відновлення, збереження та зміцнення чисельності та якості професорсько-викладацького 

складу. Це зумовлює необхідність розробки стратегії розвитку кадрової політики, яка включатиме 

стратегію конкурентного кар’єрного росту співробітників та стратегію заохочення працівників з 

метою стимулювання розвитку кадрового потенціалу.   

Перспективними напрямками розвитку університету є: 

в області науки 

розвиток наукового потенціалу та наукових досліджень у галузях економіки, менеджменту, 

соціології і права;  

 розвиток міждисциплінарної освіти з урахуванням потреб регіону;  

 об’єднання стандартного освітнього процесу з реальними науковими дослідженнями та їх 

практичне впровадження. 

освіта 

розвиток Університету як регіонального освітнього центру;  

 розвиток системи дистанційної освіти та максимальне залучення до навчання студентів з 

окупованої території України;  

 створення системи взаємообміну студентів з метою залучення студентської молоді до 

національно-культурних традицій різних регіонів України, формування у студентів шанобливого й 

толерантного ставлення до наявного в Україні різноманіття культурних традицій;  

 розбудова системи забезпечення якості освіти та підвищення на цій основі освітнього 

потенціалу. 

соціальна місія університету 

розвиток Університету як центру продукування й поширення науково обґрунтованої, 

об’єктивної інформації та розвитку загального показника освіти та наукового забезпечення регіону 

та країни в цілому;  

 розробка та впровадження ефективних інформаційних технологій, зокрема на основі 

використання ЗМІ, сайту Університету, розробки нового сайту, соціальних мереж; залучення 

різнопрофільних соціальних інститутів тощо;  

 Університет як активний учасник процесу сприяння реінтеграції. 

 

Звіт ректора Донецького державного університету управління Марової С.Ф.  

заслухано і затверджено на Конференції трудового колективу.   

Протокол № 1 від 05.12.2018 року.  
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