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ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ 
 

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 
ДонДАУ відраховується від 

червня 1992 року. 
Донецький державний університет управління є спеціалізованим 

навчальним закладом з підготовки всебічно розвинених 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.  Девіз ДонДУУ: 
«Запитанність випускників - наша головна мета». 

Донецький державний університет управління здійснює підготовку 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 11 спеціальностями на денній та заочній 

формах навчання. На сьогоднішній день в університеті навчається 1069 
студентів. 

Навчальний процес в університеті забезпечують 115 
висококваліфікованих викладачів, з них:21 доктор наук, професор; 60 

кандидатів наук, доцентів.До педагогічного процесу залучені також керівники 
підприємств та організацій  Донецької області. 

Зараз у структурі університету 3 факультети (економіки, менеджменту, 
права і соціального управління), 13 кафедр, Вугледарський коледж,аспірантура 

за 11 спеціальностями та докторантура за 5 спеціальностями, спеціалізована 
вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій з державного 
управління, центр довузівської підготовки, відділ по роботі з іноземними 

студентами, відділ міжнародних зв’язків, центр післядипломної освіти. 
Діючі навчальні плани формуються на підставі державних і галузевих 

стандартів освіти. Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик 
постійно оновлюються з урахуванням ринкових потреб національного 

господарства, замовлень і рекомендацій роботодавців, новітніх наукових і 
освітніх технологій і власних науково-практичних розробок.  

Навчальні програми сформовані за принципом інтегральних модулів, що 
дає можливість оперативно реагувати на зміни в освітньому середовищі і 

приймати участь у програмах академічної мобільності викладачів і студентів .  
Активно впроваджується дистанційне навчання з використанням 

комп'ютерних технологій. Для цього створена відповідна організаційно-
технічна інфраструктура. Функціонує автоматизована інформаційно-пошукова 
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система, активно розробляються і впроваджуються в навчальний процес 
відеолекції, електронні варіанти підручників.  

Інтернаціоналізаціянавчального процесу та інтеграція університету до 
єдиного європейського освітянського простору реалізується шляхом участі у 
міжнародних проектах за програмою ТЕМПУС, ЕразмусМундус, Жан Моне, 

DAAD, ETF, USAID та багатьох інших міжнародних програмах і фондах.  
ДонДУУ має багаторічні академічні відносини і програми обміну з 

європейськими університетами:HigherSchoolofBusinessinNowySacz, 
LeonKozminskyUniversity у Варшаві (Польща), SilesianUniversity в Опаве, 

OstravaUniversity (Чехія),UniversityofSassari (Італія), Caucasus (Тбілісі, Грузія) – 
загалом ДонДУУ співпрацює з 42 закордонними університетами. На 

сьогоднішній день в університеті реалізується п'ять міжнародних проектів: 
JeanMonnetChair«Аналіз і реалізація європейського досвіду в галузі демократії 

та управління в Україні»;EMBER ErasmusMundus «Розширення освітніх 
можливостей»;JeanMonnet «Центр передового досвіду в ДонДУУ»; «Освіта для 

лідерства, інтелекту і заохочення талантів»;«Центр освіти третього віку».  
Викладачі і студентиДонДУУщорічно проходять стажування за 

кордоном, а також беруть участь у роботі міжнародних конференцій та 
форумів. 

В університеті послідовно вирішуються задачі національно-патріотичного 

виховання студентства, його активного залучення до соціально-економічних 
перетворень, процесу інтеграції у світове співтовариство. З цією метою 

розроблена власна Концепція навчально-виховної роботи, у відповідності до 
якої реалізуються заходи навчально-виховного характеру.  

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. 
На новому місці університет намагається продовжити традиції, закладені 

першим ректоромДонецького державного університетууправління, Героєм 
України,д.е.н., професором С.Ф.Поважним. 

Головний підсумок роботи ДонДУУза 23 роки існування університету –  

це 30 тис. висококваліфікованих випускників, які поповнили ряди 
управлінських структурДонецького регіону і України, а також країн далекого  

ближнього зарубіжжя. 
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ВІДОМОСТІ ПРО РЕКТОРА 
 

 

 
МАРОВА  

СВІТЛАНА ФЕЛІКСІВНА 
 

Виконувач обов’язків ректора 
Донецького державного університету 

управління (м. Маріуполь), 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 ВНІПІчерметенергоочистка (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.  

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 університетів. 
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1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Кадрова робота в Донецькому державному університеті управління 
протягом звітного року здійснювалася відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

Основною стратегією керівництва Донецького державного  університету 
управління  на сьогодні залишається збереження та відновлення кадрового 

потенціалу професорсько-викладацького складу та складу наукових 
працівників, який відповідає вимогам, що висуваються перед університетами 

згідно вимогам міжнародних стандартів, а також спрямування діяльності 
університету на інтеграцію у світовий та європей-ський освітній і науковий 

простір. 
Звертаючиувагу на те,що Донецький державний університет управління 

був переміщений до міста Маріуполь у кінці 2014 року без будь-якої  
нормативно-правової документації, облікових документів, особових справ 

працівників та студентів весь 2015 рік  був присвячений поновленню цієї 
документації та становленню кадрового діловодства. У зв’язку з цим відсутня  

кадрова статистика, що не дає можливостіпорівняння якості кадрового складу з 
минулими періодами. 

Разом з університет  до міста Маріуполь перемістилося 104 працівника у 

тому разі 90 науково-педагогічних працівника. На кінець звітного року 
кількість працюючих складала 181 особу з них чисельність науково-

педагогічних працівників - 105 осіб. Із загальної чисельності науково-
педагогічних працівників: докторів наук -19, кандидатів наук – 55. Вчене 

звання професора мають 15 осіб, вчене звання доцент 33 особи.  
У звітному році  проведена певна робота з розроблення та ухвалення 

Вченою радою нових Положень  про структурні підрозділи, факультети та 
кафедри університету, а також посадові інструкції для  усіх працівників, також 

розроблений Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників університету. 

Нижче приведений аналіз вікового складу науково-педагогічних 
працівників університету що, який дозволяє стверджувати, що цей склад  
набагато омолодився у звітному році. 

Середній вік науково- педагогічних працівників складає 41 рік, докторів 
наук, професорів – 51 рік, кандидатів наук, доцентів – 44 роки. 

Із 13 діючих в університеті кафедр, вісім кафедр очолює доктори наук за 
відповідними спеціальностями(62%), з них 5 жінок (63%). 

Головною метою кадрової політики  університету ставиться подальше 
покращення кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників 

університету, шляхом   омолодження кадрового складу,його поповнення 
молодими фахівцями, підготовки університетом власних кандидатів та докторів 

наук. Так , у звітному році до аспірантури  зарахований 1 викладач за денною 
формою навчання і  6 працівників університету за заочною формою  навчання, 

до докторантури 1 викладач за денною формою навчання. 
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 Рис.1.1.Віковий склад науково-педагогічних працівників 
 

Одним із шліхів професійного руху та кар’єрного зростання 
професорсько-викладацького складу Донецького державного університету 

управління розглядується академічна мобільність як на території України, так і 
поза її межами, що допоможе науково-педагогічним та науковим університету 

здобути міжнародний досвід вищої освіти для подальшого його впровадження в 
наукові та освітні процеси Донецького державного  університету управління. 

 У 2015 році  професор кафедри адміністративного менеджменту 

Маляренко  Т.А. проходила стажування в університеті Джон Кабот, Рим, Італія.  
 

 
Відзнаки працівників Донецького державного університету управління 

 
В університеті працюють викладачі, які мають академічні і  почесні 

звання, нагороджені  орденами та нагрудними знаками : 
 

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 «Відмінник освіти 

України» 

1.Токарева Валентина Іванівна 

2.Смерічевський Сергій Францевич 

3.Стойка Андрій Васильович 
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Почесне звання «Заслужений 

працівник освіти України» 

1.Овчаренко Руслан Вячеславович 

2.Токарева Валентина Іванівна 

Нагрудний знак «За наукові та освітні 

досягнення» 

1.Смерічевський Сергій Францевич 

Почесна грамота МОНУ 1.Токарева Валентина Іванівна  

2.Овчаренко Руслан Вячеславович 

3.Стойка Андрій Васильович 

За період з   01січня 2015року  по 01 січня.2016 року 4 працівника 
Донецького державного університету управління  отримали ступінь кандидата 

наук, 1 – ступінь доктора наук. Кандидатами наук стали : Ємельяненко К.С, 
Маров І.В., Тарасенко О.Ю., Аракелова І.О. Здобула вчену ступінь доктора 

економічних наук доцент кафедри адміністративного менеджменту Дейч М.Є.  
 У звітному періоду рішенням Атестаційної колегії МОНУ присвоєно 
вчене звання професора кафедри туризму і логістики Стойці А.В. і професора 

кафедри загально- правових дисциплинШестаку В.С. 
 

                                                Біографічна довідка 
в.о.ректора Донецького державного університету управління  

Марової Світлани Феліксівни 
Посада (назва підприємства та органу 
уповноваженого на управління) 

 виконуюча обов’язки ректора 
Донецького державного 

університету управління  

Стаж роботи на посаді  один рік 

Число, місяць і рік народження  12.12.1958 р. 

Місце народження  м.Донецьк,  Донецької області 

Освіта (назва ВНЗ, рік закінчення)  вища, Донецький політехнічний 

інститут,   (нині -   Донецький  
національний технічний 
університет),   1981 р.                 

 

Спеціальність за освітою, кваліфікація  технологія рекуперації вторинних 
матеріалів промисловості, інженер 

хімік-технолог 

Науковий ступінь, вчене звання  доктор наук з державного 
управління, професор 

Володіння мовами  українською, російською - вільно, 

англійською зі словником 

Нагороди, почесні звання  не має 

Стаж роботи на керівних посадах  06 років 
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Робота в минулому 

 
Місце і рік Посада із зазначенням підприємства, 

установи, організації, а також 

центрального чи місцевого органу 

виконавчої влади 

Місце 

знаходження 

підприємства, 

установи, 

організації 

Прийняття Звільнення 

08.1981 11.1990 Інженер Донецького філіалу 
«ВНИПИЧЕРМЕТЕНЕРГООЧИСТКА» 

м.Донецьк 

12.1990 03.1995 Науковий співробітник лабораторії фізико-
хімічних засобів знесолення Донецького 

філіалу «ВНИПИЧЕРМЕТЕНЕРГООЧИСТКА»  

(з 02.1991 р. орендне підприємство «Інститут 

технічної екології)  

м.Донецьк 

04.1995 07.1996 Лаборант Українського державного центру 

діагностики та реабілітації репродуктивної 
функції людини 

м.Донецьк 

08.1996 08.1999 Науковий співробітникнауково- дослідного 

відділу Донецького медичного 
університету 

м.Донецьк 

09.1999 08.2000 Старший викладач кафедри екологічного 
менеджменту Донецької державної академії 

управління 

м.Донецьк 

09.2000 08.2009 Доцент кафедри екологічного менеджменту 
Донецької державної академії управління 

На підставі розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 04.03.2004 № 124-р і 
наказу Міністерства освіти і науки України 

від 15.03.2004 № 207 на базі Донецької 
державна академії управління утворений 

Донецький державний університет 
управління. 

м.Донецьк 

09.2009 10.2014 Завідувач кафедри екологічного 
менеджменту  

Донецького державного університету 
управління 

м.Донецьк 

11.2014 По 

теперішній 
час 

В.о. ректора Донецького державного 

університету управління 

м.Маріуполь 
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2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

2.1. Контингент здобувачів вищої освіти 
 

Станом на  грудень 2015 р. в ДонДУУ загалом навчалось 1143 здобувачів 

вищої освіти. За кошти державного бюджету вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 

магістра, здобувають 552 студента, 18 аспірантів та докторантів, за кошти 
фізичних та юридичних осіб – 500 студентів, 5 здобувачів, 7 аспірантів та 61 

слухач.  
 

Зведені дані здобувачів вищої освіти у ДонДУУ станом  на  грудень 2015 р. 

Курс Всього 

Всього за Денна форма Всього за Заочна форма 

ден.форм. навчання заоч.форм. навчання 

навчання бюджет контр. навчання бюджет контр. 

Бакалаври: 

1 42 33 31 2 9 5 4 

2 78 33 25 8 45 2 43 

3 150 61 54 7 89 10 79 

4+екст 191 86 60 26 105 27 78 

4v 0       0 0 0 

Всього: 461 213 170 43 248 44 204 

Інтегровані групи: 

2 53 23 20 3 30 10 20 

4 15 12 9 3 3 1 2 

4v 0       0 0 0 

Всього: 68 35 29 6 33 11 22 

Спеціалісти: 

5 (09.2015) 86 78 78 0 8 3 5 

5 (01.2016) 50 0     50   50 

Всього: 136 78 78 0 58 3 55 

Магістри: 

6 (09.2014) 52 49 40 9 3 3   

5 (09.2015) 102 86 78 8 16 14 2 

5 (01.2016) 51 0     51   51 

Державна 

служба (09.2015) 25 0     25 22 3 

Всього: 230 135 118 17 95 39 56 

Разом: 895 461 395 66 434 97 337 

                

Вугледарський коледж : 

Бакалавр та 

молодший 

спеціаліст 145 109 60 49 36   36 
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Всього: 145 109 60 49 36 0 36 

Разом: 1040 570 455 115 470 97 373 

Докторанти: 

  1 1 1   0 0 0 

Аспіранти: 

  24 7 6 1 17 11 6 

Здобувачі: 

  5 5 0 5 0 0   

Центр по роботі з іноземними студентами: 

Іноземні 

студенти 12 12 0 12 0 0 0 

Центр післядипломної освіти: 

Перепідготовка 43 0 0 0 43 0 43 

Центр довузівської підготовки 

Слухачі 18 18 0 18 0     

Всього по 

ДонДУУ: 1143 613 462 151 530 108 422 

 

Враховуючи складну соціально-економічну ситуацію, що склалася у 
Донецькому регіоні, і перенесенням освітньої діяльності університету у 

листопаді 2014 року до м. Маріуполь, аналіз динаміки змін контингенту за 
останній рок є релевантним. Формування контингенту студентів постійно 

перебуває в центрі уваги ректорату ДонДУУ. Загальні обсяги набору 
відповідають встановленим ліцензованим обсягам прийому за всіма освітньо -

кваліфікаційними рівнями підготовки фахівців. Планування підготовки 
фахівців у Донецькому державному університеті управління здійснюється на 

основі державного замовлення, обсяг якого визначається Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України, загальних обсягів прийому, угод, укладених з 

відповідними підприємствами та установами. 
 



 12 

324

413

158

Розподіл студентів за факультетами станом на 
грудень 2015 року

Менеджменту

Економіки

Права і соціального 
управління

 
Незважаючи на негативний вплив демографічної кризи, переміщення 

університету, контингент ДонДУУ формується як за рахунок зваженої та 
ефективної профорієнтаційної роботи, так і за рахунок сталого інтересу 

вступників до напрямів підготовки за якими здійснюється навчання студентів 
за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. 
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У 2015 році Донецький державний університет управління видав 935 

дипломів про вищу освіту серед яких – 585 бакалаврів, в т.ч. 22 молодших 

спеціаліста, 188 спеціалістів, в т.ч. 125 дипломів для слухачів Центру 
післядипломної освіти та 162 магістра.  

 
Інформація про кількість випускників за денною та заочною формами навчання, 

які отримали дипломи у 2015 року 
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 Привабливою рисою, в очах абітурієнтів являються високі показники 
працевлаштування випускників постійне розширення спектру напрямів 

професійної підготовки, активне громадське, культурне та спортивне життя 
студентів ДонДУУ. 

 

 
2.2. Підвищення якості підготовки фахівців 

 
Якість підготовки студентів забезпечується за рахунок: планування   

освітньої  діяльності, формування якісного контингенту студентів, системи 
оцінювання знань студентів, організації практичної підготовки, забезпечення  

якості кадрового складу, матеріально-технічного забезпечення освітньої 
діяльності. 

Планування освітньої діяльності.  
Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу в Донецькому державному  університеті управління». 

Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) має відповідати 
вимогам стандарту вищої освіти. Стандарти вищої освіти для кожного рівня 
вищої освіти в межах кожної спеціальності розробляє і затверджує 

Міністерство освіти і науки України за погодженням із  Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

ДонДУУ на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
розробляє навчальний план за кожною спеціальністю, який визначає перелік та 

обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення таких 
дисциплін, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для 
конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план, який затверджується ректором. 
Робочі навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності та за 

кожною формою навчання. 
Навчальні програми дисциплін розробляються кафедрами згідно з 

вимогами відповідних освітніх програм підготовки фахівців. З метою 

забезпечення цілісності освітнього матеріалу, забезпечення професійної 
спрямованості змісту навчання, попередження дублювання, врахування 

міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються методичною 
комісією того факультету, для спеціальностей якого розроблено відповідну 

навчальну програму. Після ухвалення навчальної програми методичною 
комісією факультету вона затверджується рішенням Вченої ради.  

Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього 
моніторингу. 

Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються 
як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, 

студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування 
розвитку галузі та потреб суспільства. 
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Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти забезпечується 
за рахунок: 

– підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти 
(ЗНО) та випускних випробувань: здійснюється на підготовчих курсах Центру 
довузівської підготовки; 

– профорієнтаційної роботи серед школярів: здійснюється 
університетською та факультетськими комісіями сприяння набору; 

– співробітництва із середніми навчальними закладами м. Маріуполя, 
інших міст України; 

– організованої роботи приймальної комісії; 
– заохочення студентів до участі в наукових дослідженнях, аспірантів, 

докторантів та молодих учених університету, на кафедрах та у науково -
дослідних інститутах, в тому числі, у виконанні науково-дослідних робіт з 

оплатою; 
– заохочення студентів до організації та участі в міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних наукових конференцій; 
– заохочення студентів до участі у міжнародних, українських, 

регіональних, університетських конкурсах студентських наукових робіт, 
турнірах, олімпіадах; 

– заохочення студентів до публікації статей за результатами їхньої 

науково-дослідної роботи; 
– вимогливим ставленням до рекомендації випускників до навчання в 

аспірантурі. 
Система оцінювання знань студентів. 

Система оцінювання знань студентів включає поточний, підсумковий, 
семестровий контроль, ректорський контроль знань та атестацію здобувачів 

вищої освіти. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, 

практичних, лабораторних та індивідуальних занять і має на меті перевірку 
рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Підсумковий контроль проводиться для оцінки результатів навчання на 
певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених 
етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента. 
Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового екзамену, ректорського контролю (зріз знань) або заліку в 
терміни, установлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.  
Ректорський контроль (зріз знань) є формою семестрового контролю. 

Проводиться двічі на навчальний рік. Результати оцінювання ректорських 
екзаменів зараховуються як результати семестрового контролю знань з 

відповідної дисципліни. 
Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 
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Атестація випускників проводиться за акредитованими спеціальностями та 
завершується видачею документів встановленого зразка про присудження 

відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація 
здійснюється відкрито і гласно. 

Для проведення атестації випускників за освітніми рівнями «бакалавр» і 

«магістр» на факультетах створюються Екзаменаційні комісії. Атестацію 
проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану за 

відповідним освітнім рівнем. 
Студенти забезпечуються програмою комплексного державного екзамену 

(додаткового державного екзамену) не пізніше ніж за півроку до проведення 
атестації. 

Рецензування випускної кваліфікаційної роботи доручають 
висококваліфікованим фахівцям (науково-педагогічним і науковим 

працівникам) університету, провідним спеціалістам виробничих, наукових і 
проектних організацій. Рецензія повинна мати оцінку випускної роботи за 

прийнятою шкалою оцінки знань. 
Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються рейтинги студентів 

за успішністю. 
Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи 

оцінювання проводяться щорічні соціологічні опитування студентів і 

випускників, а також студентський моніторинг якості освітнього процесу.  
Посилення практичної підготовки студентів. 

Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до 
«Положення про організацію освітнього процесу в Донецькому державному 

університеті управління». 
Зміст і послідовність проходження практики визначається програмою 

практики, яка розробляється відповідною кафедрою (кафедрами) за участі 
представників роботодавців та студентства. 

У Донецькому державному університеті управління використовуються 
навчальна та виробнича види практик. Навчальна практика може проводитися 

як із відривом, так і без відриву від навчання. Виробнича практика проводиться 
з відривом від навчання і безпосередньо пов’язана з  майбутньою професійною 
діяльністю. 

Практика студентів проводиться на університетських та зовнішніх базах 
практики, які мають відповідати вимогам програми. З зовнішніми базами 

практики (підприємствами, організаціями, установами) університет укладає 
договори на її проведення. 

Рівень проведення практики залежить від якості кадрового і методичного 
забезпечення. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, 

а загальні підсумки проводяться на вченій раді університету не менше одного 
разу протягом навчального року. 

Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні опитування 
студентів, випускників, потенційних роботодавців, а також система 

студентського моніторингу якості освітнього процесу.  
Забезпечення якості кадрового складу 
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Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників 
проводиться на конкурсній основі (за конкурсом).  

Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які за своїми 
професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, визначеним 
Законом України «Про вищу освіту» та кваліфікаційним вимогам, 

установленим нормативно-правовими актами. На посади науково-педагогічних 
працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені та вчені 

звання. 
Кандидатури претендентів на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників обговорюються на засіданні кафедри в присутності претендентів. 
За результатами обговорення кафедра простою більшістю голосів присутніх 

приймає висновки про професійні якості претендентів та відповідні 
рекомендації. 

Висновки кафедри та відповідні рекомендації передаються на розгляд 
вченої ради факультету. 

Обрання на посади доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів 
проводиться на засіданні вченої ради факультету таємним голосуванням.  

Обрання науково-педагогічних працівників Вченою радою університету 
проводиться таємним голосуванням. Перед голосуванням оголошуються 
висновки кафедри і вченої ради факультету. Обговорення проводиться в 

присутності претендентів. 
Щорічно наприкінці навчального року на засіданні кафедри обговорюється 

виконання науково-педагогічними працівниками Індивідуальних планів. 
Науково-педагогічний працівник зобов’язаний скласти письмовий звіт, який 

заслуховується на засіданні кафедри. 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 (продовженні) 

трудового договору (контракту) проводиться звітування науково-педагогічного 
працівника. Звіт розглядається на засіданнях кафедри і вченої ради факультету, 

які дають висновок щодо подальшої роботи науково-педагогічного працівника 
або приймають рішення про його невідповідність обійманій посаді внаслідок 
недостатньої кваліфікації. 

Оцінювання науково-педагогічних працівників здійснюється шляхом 
визначення їхніх рейтингів. 

Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи науково -
педагогічних працівників є соціологічні опитування студентів і випускників.  

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності. 
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в Донецькому 

державному університеті управління відповідає вимогам до проведення 
лекційних, практичних і лабораторних занять, навчальної та виробничої 

практик, що визначені нормативними документами Кабінету Міністрів України 
та Міністерством освіти і науки України. 
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Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп’ютерних лабораторій повністю забезпечують виконання навчального 

плану з напрямів підготовки, спеціальностей. 
Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях. 

Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та 
підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних 

опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, 
проведення щорічного аналізу відповідними структурами. 

 
2.3. Організація і планування навчального процесу 

 
Протягом звітного періоду навчальний процес у Донецькому державному 

університеті управління організовувався та проводився відповідно до галузевих 
стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм та освітньо-

кваліфікаційних характеристик Міністерства освіти і науки України. 
У 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках навчальні плани для вказаних 

категорій здобувачів вищої освіти формуються  відповідно до освітньо-
кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм Галузевих 
стандартів вищої освіти, або погоджених в установленому порядку освітньо -

кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних 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», наказу Міністерства освіти і науки 

від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних планів 
на 2015/2016 навчальний рік» 

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.  

 «Тимчасові норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, 
науково- дослідної, організаційної, виховної, профорієнтаційної роботи 

науково-педагогічних і педагогічних працівників ДонДУУ» (наказ ректора 
ДонДУУ від 23.05.2012 р. №654). 

Вчена рада Донецького державного університету управління, керуючись 
підпунктом 8 пункту 2, статті 36 Закону України «Про вищу освіту», а також з 

урахуванням вимог і рекомендацій пунктів 1 і 3 наказу Міністерства освіти і 
науки України від 26 січня 2015 року № 47 затвердила нові навчальні плани 

2015 року та прийняла рішення про поступовий перехід з 900 до 600 годин 
навчального навантаження на навчальний рік протягом 2015–2019 років. 

Поетапно середнє навчальне навантаження на навчальний рік встановлене 
таким чином: на 2015/2016 навчальний  рік - 850 годин, на 2016/2017 



 19 

навчальний рік - 750 годин; на 2017/2018 навчальний рік - 675 годин; на 
2018/2019 навчальний рік - 600 годин. 

 

 
Усіма факультетами та випусковими кафедрами університету було 

проведено значну роботу щодо оптимізації як чинних навчальних планів 2012, 
2013, 2014 років набору, так і розробки навчальних планів для студентів 

ступенів освіти «Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» 2015 року набору. 
Крім того, при розрахунку навчального навантаження кафедр університету 

було максимально оптимізовано потоки для викладання потокових дисциплін 
 

 
 

Отже, середнє навчальне навантаження викладача, який працює на одну 

ставку, змінюється від 665 годин на кафедрі туризму і логістики до 900 годин 
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на кафедрі фінансів, обліку і аудиту та банківської справи. Причинами таких 
розбіжностей є наступні: по-перше, структура контингенту, тобто на 

факультетах, де переважають малочислені групи та потоки, середнє навчальне 
навантаження викладача більше; по-друге, на факультетах, що мають невелику 
кількість чи споріднені напрями підготовки/спеціальності і відповідно 

уніфіковані робочі навчальні плани, середнє навчальне навантаження викладача 
менше. У той же час варто зазначити, що, незважаючи на досить високі на 

деяких факультетах показники середнього навантаження викладача, робота 
факультетів та кафедр щодо оптимізації робочих навчальних планів не була 

марною, оскільки цьогорічні показники значно нижчі, ніж у попередньому 
навчальному році. 

Звітний період характеризується й тим, що зміст підготовки фахівців в 
університеті визначається державними стандартами вищої освіти, що 

передбачають наявність системи організаційних і дидактичних заходів, 
спрямованих на реалізацію змісту освіти за ступенями «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр» відповідно до системи стандартів якості освіти за 
відповідними напрямами підготовки, спеціальностями. 

Зміст підготовки студентів за всіма ступенями з усіх спеціальностей, 
спеціалізацій забезпечений документацією, передбаченою стандартами освіти, 
ОКХ, ОПП, робочими навчальними планами, програмами навчальних 

дисциплін. 
За звітний період розроблено, погоджено та затверджено встановленим 

чином у відповідних установах варіативні частини освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускника ВНЗ та освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців. 
Зміст освітньо-кваліфікаційних характеристик, зокрема їх варіативних 

частин, відповідає фаховим спрямуванням спеціальностей. Варіативні частини 
освітньо-професійних програм підготовки спрямовані 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 
ОКР/ступенем спеціаліст/магістр. Право на вступ до навчання на освітньо -

кваліфікаційний рівень спеціаліст мають випускники,які отримали ступінь 
бакалавра. Право на вступ до навчання за ступенем магістра мають випускники, 

які отримали ступінь Бакалавра або ОКР спеціаліста. 
Запроваджена система стандартів якості відповідає нормативному 

співвідношенню навчального часу між циклами підготовки за всіма ступенями 
та ОКР. Відповідно до стандартів вищої освіти у ДонДУУ розроблено 

навчальні плани підготовки фахівців за спеціальностями, спеціалізаціями на всі 
ступені/ОКР навчання. Навчальні плани розроблено на основі галузевих 

освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик. 
Обсяг навчального часу з дисциплін визначено навчальними планами, а 
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орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна 
форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра становить від 50% до 33%. 

Студенти денної та заочної форм навчання навчаються за індивідуальними 
навчальними планами, які дозволяють реалізувати власні уподобання студентів 
і краще пристосуватися до вимог сучасного ринку праці. Оцінювання знань 

майбутніх фахівців з усіх навчальних дисциплін здійснюється за шкалою ЕСТS 
і національною шкалою, а підсумковий бал враховує як поточну, так і 

підсумкову успішність студентів. 
Затвердження навчальних планів відбувається на засіданнях вченої ради 

ДонДУУ за спеціально розробленим графіком. За звітний період усі навчальні 
плани та робочі 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. 
Структурно-логічними схемами підготовки фахівців за конкретними 

напрямами підготовки (спеціальностями, спеціалізаціями) визначається 
послідовність вивчення навчальних дисциплін та їх взаємозв'язок, що 
унеможливлює дублювання змісту гуманітарної, природничо-наукової і 

загальноекономічної та професійно-орієнтованої підготовки студентів. 
Відповідно до робочих навчальних планів підготовки фахівців за кожним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціальності (спеціалізації) до початку 
навчального процесу розробляються навчальні та робочі навчальні програми 

навчальних дисциплін, в яких визначаються: мета і завдання дисципліни, її 
місце у навчальному процесі, розподіл дисциплін на змістові модулі, її обсяг і 

форми модульного контролю, бально-рейтингова шкала оцінки знань студентів 
з дисципліни, засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля, 

критерії оцінювання знань студентів з кожного змістового модуля, перелік 
питань до підсумкового контролю знань студентів, плани проведення 

практичних і семінарських занять з кожного змістового модуля з визначенням 
літературних джерел, індивідуальних завдань і перелік питань для 
самоконтролю, методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами 

матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля, список 
методичної літератури, нормативних матеріалів. 

Навчально-методичний відділ організовує роботу з узагальнення та 
ефективного впровадження в навчально-виховний процес новітніх засобів 

навчання, інформаційних технологій, нових методик контролю якості знань 
студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи підготовки 

фахівців; здійснює моніторинг, вивчення, узагальнення досвіду успішного 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 

кафедрах університету; здійснює планування та організаційне забезпечення 
роботи навчально-методичної ради університету; контролює: виконання плану 

методичного забезпечення навчального процесу в університеті; виконання 
кафедрами графіків проведення відкритих занять, взаємовідвідувань, роботу 
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предметно-методичних комісій, які створені на кафедрах і циклових комісій у 
регіональних коледжах; контролює виконання кафедрами та структурними 

підрозділами рішень навчально-методичної ради; готує звіти щодо виконання 
методичної та організаційно-виховної роботи професорсько-викладацьким 
складом ДонДУУ. 

Пріоритетним напрямом є оптимізація навчально-методичного фонду, що 
відповідає ліцензійним та акредитаційним показникам, який вирішується за 

рахунок підготовки і виконання професорсько-викладацьким складом 
університету підручників, навчальних посібників, навчально-методичних 

посібників, конспектів лекцій, навчально-методичних рекомендацій, фондів 
засобів діагностики. Більшість із виконаних навчально-методичних матеріалів 

мають електронні версії, які використовуються в навчально-виховному процесі. 
 

2.4. Навчальний процес та його інформаційне забезпечення 
 

  Використання технічних засобів навчання 
Основною формою проведення навчальних занять для засвоєння 

теоретико-аналітичного матеріалу є лекції, що проводяться відповідно до 
навчальної програми дисципліни і розкладу занять студентів. На практичних, 
семінарських заняттях детально розглядаються окремі теоретичні положення 

навчальної дисципліни, формуються вміння і навички їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідних 

сформованих завдань і задач. Тематика практичних, семінарських занять 
визначається робочою навчальною програмою дисципліни.  

Під час проведення навчальних занять професорсько-викладацьким 
складом активно використовуються технічні засоби навчання: аудіовізуальні 

(магнітофони, діапроектори, комп’ютери, мультимедіа, Інтернет). 
 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять 
Навчання в ДонДУУ здійснюється за такими формами: 

очна (денна); 

заочна (дистанційна); 

очно-дистанційна.  

Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями 
виконання освітньої програми підготовки фахівців певного освітнього рівня.  

Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття певного рівня 
вищої освіти.  

Заочна форма навчання є формою здобуття певного освітнього рівня вищої 
освіти без відриву від виробництва. 

Очно-дистанційна форма навчання є формою здобуття певного рівня вищої 
освіти в умовах вимушеного тимчасового переміщення університету до 

м. Маріуполь. 
Студентам денної форми навчання за рішенням керівництва ДонДУУ може 

бути дозволено навчання за індивідуальним графіком. Це питання 
регламентується Положенням про організацію навчального процесу студентів 
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денної форми навчання за індивідуальним графіком у ДонДУУ. 
Організація освітнього процесу в університеті в цілому здійснюється 

згідно з Законом України «Про вищу освіту» за стандартами вищої освіти, у 
відповідності до цього Положення та реалізується в таких формах: навчальні 
заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять є: лекція; лабораторне, практичне, 
семінарське, індивідуальне заняття; консультація. 

Очно-дистанційна форма організації навчального процесу у ДонДУУ в 
умовах вимушеного тимчасового переміщення університету до м.Маріуполь 

передбачає усі форми організації навчального процесу: навчальні 
заняття, самостійну роботу, практичну підготовку, контрольні заходи.  

Лекційні заняття за цією формою проводяться у два терміни в семестрі. 
Протягом викладання лекційного матеріалу викладачі пропонують  найбільш 

складні, важливі та актуальні змістовні модулі з кожної навчальної дисципліни. 
За робочими навчальними програмами дисциплін під керівництвом 

професорсько-викладацького складу кафедр студенти індивідуально виконують 
певні обсяги навчальної роботи, звітують про її виконання і отримують  

відповідні бали за свою роботу. Міжсесійний контроль здійснюється у 
дистанційному режимі шляхом електронного спілкування студента з 
викладачем чи у телефонному режимі. 

Складання підсумкових форм контролю (залік, екзамен, захист практики, 
державна атестація) передбачається особисто студентом з приїздом до 

університету протягом тижнів академічного контролю за відповідними 
заліково-екзаменаційними  відомостями. 

 
2.5. Оцінка якості підготовки фахівців (за підсумками літньої 

екзаменаційної сесії 2014/2015 н.р. та зимової сесії 2015/2016 н.р.) 
 

Одним з основних завдань роботи університету є забезпечення високого 
рівня освітнього процесу, неухильне дотримання державних стандартів вищої 

освіти та вимог МОНУ, забезпечення якості підготовки фахівців. Відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» в університеті розроблено внутрішню 
систему забезпечення якості освітньої діяльності. Складовими якості є: 

планування   освітньої  діяльності, формування якісного контингенту студентів, 
система оцінювання знань студентів, організація практичної підготовки, 

забезпечення  якості кадрового складу, матеріально-технічне забезпечення 
освітньої діяльності. 

Денна форма навчання  
Зимова екзаменаційна сесія на денній формі навчання відбулася згідно з 

графіком навчального процесу (січень 2016 року). Станом на 01.02.2016 року з 
566 студентів склали сесію 91 %, 9 % студентів одержали відтермінування з 

поважних причин. Абсолютна успішність і якість навчання за підсумками року 
склали відповідно 91,3 % і 60,8 %. У порівнянні з минулорічними даними 

маємо зниження абсолютної успішності (2015 рік – 94,8 %). В той же час 
значно збільшилась якість успішності студентів з 60,8 % до 68 %. За 
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акредитаційними вимогами показник успішності студентів має становити 90 %, 
якості – 50 %. В цілому університетом витримані необхідні показники. 

Проаналізуємо успішність студентів за факультетами.  
 
Успішність студентів за факультетами  

 

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

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

Економіки 97,60 73,28 92,28 77,22 - 5,32 3,93 

Менеджменту 89,92 49,68 91,25 57,40 1,33 8,25 

Права і соціального 
управління 

96,82 59,97 90,48 69,47 -6,33 9,5 

По університету 94,78 60,8 91,34 68,03 -3,44 7,23 

 

Показники успішності на всіх факультетах майже рівні але слід відзначити 

зниження абсолютної успішності на факультеті економіки та факультеті права і 
соціального управління.  

Найвищий показник якості знань на факультеті економіки (77,22 %), 
найнижча якість успішності на факультеті менеджменту (57,4 %). На всіх 

факультетах  якість зросла, найпомітніше це на факультеті права і соціального 
управління – 9,5 %; цьогорічні показники засвідчують, що факультет 

менеджменту покращив результати. На інших факультетах показник 
абсолютної успішності. 

 
Успішність студентів за курсами 

 

Курс 

2014/2015 н.р 2015/2016 н.р Розбіжність 

абс. усп., 

% 
якість, 

% 
абс. усп., 

% 
якість, 

% 
абс. усп., 

% 

якість, 

% 

І 
90,07 49,9 93,33 80,6 3,27 30,7 

ІІ 95,07 65,9 88,2 59 -6,87 -6,9 

ІІІ 
96,67 57,27 89,23 69,7 -7,43 12,43 

IV 96,67 67,27 90,57 50,97 -6,1 -16,3 

V 
95,1 62,23 93,35 73,95 2,1 16,475 

По університету 
77,96 55,32 69,6 62,625 -8,36 7,305 
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Порівняно з минулим навчальним роком абсолютна успішність зросла 
тільки на І курсі, на старших курсах значне зменшення показників. 

 

 

 

Зіставлення успішності за факультетами і за курсами дає можливість 

визначити найслабші. Майже на всіх курсах найслабшим виявився факультет 
менеджменту Щодо старших курсів, то абсолютна успішність досить висока на 

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

Аналіз успішності студентів IV курсу (випускників бакалаврату) засвідчує 
низьки показники успішності й якості – 90 % і 50% порівняно з іншими 

курсами. Якість знань серед студентів спеціалістів/магістрів склала 77,73 % й 
70,17 % що значно вище у порівнянні з минулим роком (62,43 % та 62,03 %). 

 

Заочна форма навчання  
У цій сесії з 493 студента взяли участь 93 %, 17 % студенти одержали 

відтермінування з поважних причин.  
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Успішність студентів за факультетами  

 

Факультет 

2014/2015 н.р 2015/2016 н.р Розбіжність 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

абс. усп., 

% 

якість, 

% 

Економіки 97,62 50,13 91,83 50,03 -5,78 -0,10 

Менеджменту 90,54 52,54 94,10 61,53 3,56 8,99 

Права і соціального 
управління 

94,83 66,02 93,40 58,38 -1,43 -7,63 

По університету 94,33 56,23 93,11 56,65 -1,22 0,42 

 

Абсолютна успішність і якість успішності навчання за підсумками року 
становить відповідно 91,83 %  на факультеті економіки та 93,4 % на факультеті 

права і соціального управління і що відповідно на 5,8 % нижче та 1,4 % менше 
минулорічних показників (97,7 % і 91,8 %).  

 

 

Успішність студентів за курсами  

 

Курс 

2014/2015 н.р 2015/2016 н.р Розбіжність 

абс. усп., 

% 
якість, 

% 
абс. усп., 

% 
якість, 

% 
абс. усп., 

% 

якість, 

% 

І 92,50 83,33 96,70 66,67 4,2 -16,66 

ІІ 91,50 66,50 90,17 50,03 -1,33 -16,47 

ІІІ 98,67 41,23 90,25 50,00 -8,42 8,77 

IV 96,30 42,57 90,87 50,70 -5,43 8,13 

V 95,08 47,28 95,00 62,50 -0,08 15,22 

По 

університету 
94,81 56,18 92,60 55,98 -2,21 -0,2 

 
 

 
 

Аналіз успішності студентів заочної форми навчання засвідчує зниження 
показників  якості знань на перших курсах і підвищення цього показника на 

старших курсах бакалаврату та у спеціалістів/магістрів. 
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3. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

3.1. Основні напрями наукової діяльності  
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 12 
основних наукових напрямів, затверджених вченою радою університету. 

Сьогодні тематичний план складається з 21 комплексної НДР (науково -
дослідної роботи), у рамках яких виконується розробка наукових тем, 

включаючи дисертаційні дослідження аспірантів ДонДУУ. 
Основні наукові напрями: 

I. Науково-методичні основи управління природокористуванням та 
охороною навколишнього середовища (науковий керівник – д.держ.упр., проф. 

Марова С.Ф.).  
ІI. Теоретико-методологічні засади управління людськими і природними 

ресурсами в контексті сталого розвитку (науковий керівник – д.е.н., доц. 
Балуєва О.В.). 
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ІІІ. Дослідження педагогічних аспектів підвищення якості і ефективності 
підготовки менеджерів у вищій школі (науковий керівник – д.держ.упр., проф. 

Токарева В.І.).  
IV. Фінансовий механізм державного управління економікою України 

(науковий керівник – д.е.н. проф. Смерічевський С.Ф.). 

V. Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами 
(науковий керівник –д.держ.упр., проф. Черниш О.І.).  

VI. Теоретико-методичні засади розроблення та функціонування 
механізмів державного управління (науковий керівник – д.держ.упр., проф. 

Діденко Н.Г.). 
VII. Теоретико-методичні основи управління соціально-етичним 

маркетингом (науковий керівник – к.держ.упр., доц. Хороших В.В.). 
VIII. Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту (наук. керівник – 

к.соц.н., доц. Скок Н.С., к.і.н., доц. Нікіфоренко Н.О.).  
IX. Механізми формування соціально ефективної державної економічної 

політики (науковий керівник – к.держ.упр., доц. Чечель А.О.). 
Х. Організаційно-економічні засади формування туристичної 

привабливості міст України (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Стойка 
А.В.). 

ХI. Правове забезпечення діяльності місцевих органів державної влади та 

місцевого самоврядування в сучасних умовах (науковий керівник – д.ю.н., доц. 
Шестак В.С.). 

ХІI. Теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми 
формування, розвитку і управління зовнішньоекономічною та інноваційною 

діяльністю (науковий керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В.). 
 

3.2. Характеристика наукових досліджень 
Фундаментальні наукові дослідження органічно поєднуються з 

науково-практичними дослідженнями. 
В ДонДУУ у 2015 році підійшла до завершеннятема комплексного 

наукового проекту НДР«Концепція муніципального управління і 
капіталізації активів території»(державний реєстраційний номер 
№ 0113U004144).Обсяг фінансування за2015 рік – 64,6 тис. грн. 

Результатом виконання теми дослідження  є Концепція муніципального 
управління на основі капіталізації ресурсів житлово-комунального 

господарства шляхом їх перетворення в активи бізнес-структур як підґрунтя 
Проекту Закону «Про муніципальне управління». 

Новизною дослідження є такі положення: 
– розробка схеми, яка розкриває змістовну частину процесу капіталізації 

ресурсів ЖКГ муніципального утворення та показує його значимість у 
досягненні мети самовідтворення сталого розвитку території; 

– обґрунтування структури і основних елементів алгоритму капіталізації 
території в розрізі управління відтворенням ресурсного потенціалу, управління 

факторами виробництва, регіонального інвестиційного планування, управління 
процесом модернізації муніципального капіталу; 
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– розробка методичних підходів до комплексної оцінки ресурсів ЖКГ як 
фактору вдосконалення управління просторовим розвитком і процесом 

системної модернізації муніципального капіталу; 
– дослідження особливостей, факторів і умов, а також розробка 

методичних підходів та інструментів відтворення сталого розвитку територій 

України як процесу ефективної реалізації їхнього стратегічного потенціалу, 
зокрема соціального, природного та виробничого ресурсів; 

– розробка основних засад капіталізації ресурсів житлово-комунального 
господарства шляхом їх перетворення в активи бізнес-структур з подальшим 

перерозподілом дивідендів на відтворення ресурсів, що дає змогу сформувати 
якісно нові проекти сталого розвитку на муніципальному рівні; 

– формування моделі корпоратизації управління розвитком житлово-
комунального господарства для забезпечення розширеного відтворення 

капіталу; 
– деталізація триконтурної моделі та розробка алгоритму управління 

процесом капіталізації капіталу, спрямований на створення умов розширеного 
відтворення капіталу в ЖКГ зі зміною його граничної продуктивності.  

Цілісне відображення наукових розробок пропонується в Концепції 
муніципального управління як загального, структурованого документу, в якому 
буде закладено основи капіталізації ресурсів житлово-комунального 

господарства шляхом їх перетворення в активи бізнес-структур. В подальшому 
передбачається реалізація Концепції в Проекті Закону України «Про 

муніципальне управління» та інших нормативно-правових актах з метою 
врегулювання на законодавчому рівні процесів капіталізації активів території.  

 
У 2015 роців рамках щорічного конкурсного відбору наукових проектів 

фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних 
(експериментальних) розробок за участю ВНЗ та наукових установ, виконання 

яких розпочнеться у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету, 
ініційованого Міністерством освіти і науки України, пройшов відбір проект 

фундаментального дослідження ДонДУУ на 2016 – 2018 рр. за темою 
НДР«Методологічні засади формування державної політики щодо 
внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного 

розвитку територій» (державний реєстраційний номер № 0116U000745). 
Обсяг фінансування на 2016 рік – 200,0 тис. грн. 

Основною ідеєю фундаментального дослідження «Методологічні засади 
формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в 

контексті соціально-економічного розвитку територій» є розробка 
концептуальних засад теорії і методології формування комплексної державної 

політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-
економічного розвитку територій.  

 
Також у 2015 році ДонДУУ виконувалась госпдоговірна тематика НДР 

на замовлення підприємств і організацій.Так, була виконана НДР«Розвиток 
державного механізму управління формуванням туристичної 
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привабливості міст України»на замовлення ТОВ «Аккорд-Тур».Обсяг 
фінансування – 5 000 грн.  

В результатібулорозроблено рекомендації щодо удосконалення існуючих 
державних механізмів транскордонного співробітництва відповідно до 
господарського договору №1-06/15 від 08.06.2015 р., які запроваджено в 

діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Аккорд-Тур» (м. Львів) 
 

3.3. 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 2015 р. науково-практичної 
конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління». 

(грудень 2014 – червень 2015 рр.). 
Підготовка та проведення соціологічного дослідження «Оцінка рівня 

довіри громадян до судів» ( березень 2015 р.). 

Підготовка та проведення соціологічного дослідження «Професійне 
самовизначення старшокласників сільської школи» (березень 2015 р.) 

Підготовка та проведення соціологічного дослідження «Дослідження 
спадкоємності організаційного лідерства» (на прикладі керівника приватного 

підприємства) (квітень 2015 р.). 
Підготовка та проведення соціологічного дослідження спадкоємності 

організаційного лідерства (на прикладі керівника приватного підприємства) 
(квітень 2015 р.). 

Підготовка та проведення соціологічного дослідження «Ефективність 
економічної соціалізації школярів м. Маріуполя» (березень 2015 р.).  

Підготовка та проведення соціологічного дослідження «Задоволеність 
працею працівників сфери освіти та соціального обслуговування» (квітень 2015 
р.). 

Підготовка проекту соціологічного дослідження «Ефективності 
функціонування публічного простору» (на прикладі площі Незалежності м. 

Маріуполь) (соціологічне дослідження у рамках польсько-українського проекту 
«Разом подбаємо про публічний простір в Маріуполі») (серпень-жовтень 

2015р.)  
Анкетування респондентів, експертні опитування у м. Маріуполь  та у 

селах Донецької області «Рівень залученості населення до спорту та рухової 
активності» (всеукраїнське соціологічне дослідження спільно з Центром 

незалежних соціологічних досліджень «Омега», м. Київ) (жовтень  2015 р.).  
Анкетування респондентів «Образ ідеальної політичної партії очима 

виборців України» (всеукраїнське соціологічне дослідження спільно з Центром 
незалежних соціологічних досліджень «Омега», м. Київ) (грудень  2015 р.).  
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Підготовка та проведення проекту соціологічного дослідження 
«Особливості національної ідентифікації та світоглядні орієнтири національно -

патріотичного виховання студентської та учнівської молоді в сучасних 
соціокультурних умовах» (листопад  2015 р. - грудень  2015 р. 

Підготовка проекту соціологічного дослідження «Соціально-

психологічний портрет студентів-першокурсників та їх мотиви вступу у 
ДонДУУ» (вересень – грудень  2015 р.). 

Ресурсний напрямок: 
Подальше поповнення та систематизація електронної бібліотеки 

Ресурсного центру, (І-ІІ півріччя 2015 р.).  
Навчально-методичний напрямок: 

Проведення консультативних занять для студентів-соціологів щодо 
напрацювання навичок роботи із програмою SPSS (І-ІІ півріччя 2015 р.). 

Участь у проведенні практичної (база практики) підготовки за 
навчальним напрямом (лютий-травень 2015 р.) 

Консультування та надання методичної допомоги з питань організації та 
проведення соціологічних досліджень студентам та аспірантам кафедри (І-ІІ 

півріччя 2015 р.). 
Залучення студентів-соціологів ІІІ-V курсів до проведення планових 

соціологічних досліджень. (вересень-грудень 2015 р.). 

 
Юридична клініка 

Юридична клініка Донецького державного університету управління була 
створена наказом ректора ДонДУУ № 261 від 29.03.2007 р. Основною метою 

діяльності юридичної клініки є, з одного боку, підвищення рівня практичних 
знань, умінь та навичок студентів-правознавців, з другого – забезпечення 

доступу громадян, перш за все із соціально-вразливих та незахищених верств 
населення (пенсіонерів, інвалідів, матерів-одиночок, молоді та ін.) до правової 

допомоги і вирішенні життєвих питань. 
Серед головних завдань юридичної клініки було визначено створення 

місць для проходження студентами виробничої та передвипускної практики, 
забезпечення можливості вивчення та застосування досвіду фахівців-юристів 
судових та правоохоронних органів, юридичних установ (адвокатських, 

нотаріальних контор, юридичних консультацій тощо). Важливим є також 
ознайомлення з практикою вирішення правових питань в органах державного 

управління (особливо у пенсійному фонді, організаціях із соціального захисту, 
податкової інспекції), органах місцевого самоврядування.  

В 2014-2015 начальному році на базі юридичної клініки пройшли 
практику 11 студентів-юристів. А саме: денне відділення – 7 студентів 1-го 

курсу, 2 студенти 4-го курсу; заочне відділення – 1 студент 4-го курсу; 1 
студент 1-го курсу. 

Також у 2015 році була надана безкоштовна правова допомога 17 
представникам соціального контингенту – студентам, інвалідам, пенсіонерам, 

багатодітним жінкам, засудженим тощо. 
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Інформаційно-аналітичний Центр ДонДУУ 
Інформаційно-аналітичний Центр з відділом нових технологій у  своїй 

діяльності  взаємодіє з усіма структурними підрозділами, які використовують 
елементи дистанційного навчання. 

Заходи та досягнення за 2015 рік: 

- організація та проведення семінарів для викладацького складу ДонДУУ 
за темою «Застосування нових інформаційних технологій у навчальному 

процесі»; 
- оновлено сайт з дистанційного навчання, завдяки чому студенти та 

викладачі отримали найсучаснішу систему для відеолекцій, семінарів, вебінарів 
та онлайн-тестування; 

- на сайді дистанційного навчання зареєстровано всіх студентів та 
викладачів ДонДУУ; 

- налагоджена підтримка фінпорталу ДонДУУ для зручності здійснення 
онлайн платежів за навчання; 

- 405 аудиторію навчального корпусу ДонДУУ обладнано найсучаснішою 
системою для відеоконференцій. Проведено низку заходів з використанням 

даної системи; 
- розпочата робота по впровадженню по деканатах та структурних 

підрозділах автоматизованої системи управління ―ВНЗ‖; 

- адміністрування електронної системи ЄДБО. 
 

3.4. Наукові конференції  
 Згідно з планами наукової діяльності та наказами ректора проводяться 

міжнародні і всеукраїнські науковіконференції, науково-практичні та інтернет-
конференції за участю науковців України, Казахстану, Білорусії, Польщі, Чехії, 

Болгарії та інших країн. 
№ 

з/п 

Назва конференції (семінару) Місто та термін 

проведення 

1. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Проблеми 

місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий 

аспект» 

18 грудня  

2015 р. 

м. Маріуполь 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне 

управління в контексті адміністративної реформи» 

17-18 грудня  

2015 р. 

м.Маріуполь 

3. ХІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні суспільні 

проблеми у вимірі соціології управління» 

05 червня  

2015 р. 

м. Маріуполь 
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3.5.   Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

 

Країна 

партнер 
(за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробіт-

ництво, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

ЄС ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, 

орієнтований на 
громаду – II» 

Договір про 
співробітництво 

між Організацією 
Об’єднаних Націй 

та Донецьким 
державним 

університетом 
управління, 2012р. 

Проведено аналіз 
нормативно-

правової бази 
державного 
регулювання 

сталого розвитку 
соціально-

економічної 
системи регіонів. 

Результати 
досліджень 
викладено в 
практичній 

частині 
магістерських 

робіт 
спеціальності 
«Державна 

служба». Захисти 
робіт проводились 

на виїзних 
засіданнях 
Державної 

екзаменаційної 
комісії в 

Донецькій 
обласній раді. 

ЄС 
ТЕМПУС проект 

«Центр освіти 
третього віку» 

Розвиток, накопичення 
та управління 

людським капіталом 
через розповсюдження 
освіти впродовж життя 

та включення людей 
похилого віку до 

соціальних систем 
неформальної освіти 

Грантова Угода 
544517-TEMPUS-

1-2013-1-IT-
TEMPUS-JPHES 

 

Створення 
Центру освіти 
третього віку у 

ДонДУУ 
Проведено 

наукове 
дослідження та 
аналіз соціальної 
політики регіону 
щодо залучення 
людей похилого 

віку до активного 
життя 

ЄС 

ТЕМПУС проект 
Освіта для 
лідерства, 

інтелектуального та 
творчого розвитку 

Посилити роль ВНЗ в 
імплементації 

державної політики з 
розвитку людських 

ресурсів як генераторів 

Грантова 
Угода544343-

TEMPUS-1-2013-
1-LT-TEMPUS-

SMHES 

Створення Центру 
для ефективної 

реалізації 
університетами 

послуг з лідерства 
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соціального прогресу 
шляхом реалізації 
послуг з розвитку 

лідерського та 
організаційного 

потенціалу 

та організаційного 
розвитку. 

Проведено аналіз 
лідерського 
потенціалу 
ДонДУУ, 
розроблені 
навчально-
методичні 

посібники з 
розвитку 

лідерського 
потенціалу 

держслужбовців 
місцевих 

адміністрацій 

ЄС 

«Кафедра Жана 
Моне «Аналіз та 

застосування 
європейського 

досвіду демократії 
та належного 
врядування в 

Україні 

Викладання та 
дослідження 

європейської інтеграції 
у сфері держаної 

політики та 
самоврядування 

Грантова Угода 
553417 – EPP – 1-
2014 – 1 – UA –
EJMO-CHAIR 

Проводиться 
дослідження та 

планується видано 
та Монографія з 
європейського 

досвіду демократії 
та належного 
врядування 

ЄС 

Європейський 
модуль: Міжкуль-

турна Європа: 
різноманіття та 

соціальна єдність» 

Викладання та 
дослідження 

європейської інтеграції 
у сфері 

мультикультуралізму 

Грантова Угода 
2011-3258/001-

001. 

Проведено 
дослідження та 

видано Навчально-
методичний 

посібник 
«Міжкультурна 

Європа: 
різноманіття та 

соціальна єдність» 

ЄС 
Створення Центру 
Досконалості Жана 

Моне у ДонДУУ 

Викладання та 
дослідження та 
популяризація 

європейської інтеграції 

Грантова Угода № 
2011-2865/001-

001. 

Створено Центр 
досконалості Жана 
Моне. Проведено 

наукове 
дослідження 
економічних 

аспектів 
європейської 

інтеграції України 

Іспанія Університет Севільї 

Проведення спільних 
наукових досліджень, 
написання навчально-

методичних матеріалів. 

Договір про 
співробітництво 

від 20.01.2012р. – 
на 5 років. 

Дослідження 
стійкості 

еволюційних 
рівнянь та 

диференціальних 
рівнянь з 

частинними 
похідними. 

Спільні публікації 
статей із 

закордонними 
колегами 

Польща 
Головний Гірничий 

Інститут в 
Катовицях 

сумісна науково-
дослідницька 

діяльність, участь у 

Протокол про 
наміри, з 2011 р. 

Розробка 
сумісного проекту 

з розвитку 
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конференціях, обмін 
науковими 

публікаціями 
 
 

наукових 
досліджень з 
ревіталізації 

водних джерел 

Казахстан 
Університет 

―Туран‖ 
(м. Алмати) 

сумісна науково-
дослідницька 

діяльність, академічний 
обмін викладачами та 
студентами, участь у 
конференціях, обмін 

науковими 
публікаціями 

Договір про 
співробітництво, з 

2004р. без 
обмеження строку 

дій 

Обмін 
публікаціями, 

реалізації 
програми обміну 

викладачами, 
організація 
практики 

казахських 
студентів на базі 
ДонДУУ, участь 

студентів та 
викладачів 

ДонДУУ у літній 
школі в 

Казахстані, 
видання сумісної 

монографії 

Сербія 

NISPAcee (Мережа 
інститутів та шкіл з 

державного 
управління в 

Центральній та 
Східній Європі) 

 
 

сумісна науково-
дослідницька 

діяльність,  участь у 
конференціях, обмін 

науковими 
публікаціями 

Договір про 
співробітництво, з 

2013р. 

Дослідження з 
питань 

реформування 
місцевого 

самоврядування в 
Україні та країнах 

Центральної та 
Східної Європи 

Чеська 
Республіка 

Сілезський 
Університет в Опаві 

 

обмін аспірантами для 
підготовки 

кандидатських та 
докторських 

дисертацій; обмін 
викладачами для 
читання лекцій, 

докладів, проведення 
спільних наукових 

досліджень, написання 
навчально-методичних 

матеріалів. 

Договір про 
співробітництво 

від 21.01.2010 р. – 
на 5 років. 

Участь у спільних 
проектах, які 
пов’язані з 

науковою та 
педагогічною 

діяльністю 
Університетів – 

партнерів. 

Чеська 
Республіка 

Остравський 
університет 

«Євроазіатський 
академічний 

форум» 

проведення спільних 
наукових досліджень, 
написання навчально-

методичних матеріалів. 

Угода про 
співробітництво, 

2012 р. 

Сумісні 
дослідження в 

галузі суспільних 
та гуманітарних 

дисциплін 

 

3.6. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Спеціалізовані вчені ради 

У Донецькому державному університеті управління підготовка кадрів 
через аспірантуру здійснюється за такими спеціальностями: 

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 
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08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності); 

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології; 

25.00.01 – теорія та історія державного управління; 
25.00.02 – механізми державного управління; 

25.00.04 – місцеве самоврядування. 
Наукове керівництво аспірантами, здобувачами та наукове 

консультування докторантами здійснюютьбільш 55 докторів наук, професорів 
та кандидатівнаук університету.  

У 2015р.аспірантуру закінчив 21 аспірант денної та заочної форми 
навчання. На кінець 2015 року в аспірантурі університету навчалось 26 осіб, із 

них 9 – з відривом від виробництва та 17 – без відриву від виробництва. 
На кінець 2015 року в якості здобувачів наукового ступеня в ДонДУУ 

було прикріплено 7 осіб. 
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 докторантуруздійснюється за такими спеціальностями: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності); 
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 
25.00.02 – механізми державного управління. 

На даний час у докторантурі ДонДУУ перебуває1 докторант.   
Аспірантами, здобувачами, докторантами – співробітниками університету 

за 2015 рік захищено 11 кандидатських дисертації та 4 докторські дисертації.  

 
Спеціалізовані вчені ради 

У 2015 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 звітній період було прийнято до розгляду 
9 дисертаційних робіт, з них у 2015 році захищена 1 робота на здобуття ступеня 

кандидата наук з державного управління. Загалом у 2015 році у ДонДУУ було 
захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій, з них у спеціалізованих 

вчених радах ДонДУУ – 1 кандидатська дисертація; у спеціалізованих вчених 
радах інших ВНЗ – 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій. 
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3.7. 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 голови кафедри з наукової діяльності.  
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4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОНДУУ 
 

Організація та розвиток міжнародного співробітництва сьогодні є одним із 
головнихнапрямів стратегічного плану розвитку Донецького державного 
університету управління.Міжнародне співробітництво спрямоване на інтеграцію 

університету до європейського ісвітового освітнього простору, сприяє 
встановленню і розвитку партнерських зв'язків іззакордонними ВНЗ, підвищенню 

якості освіти, посиленню міжнародних напрямівнауково-дослідницької діяльності, 
а також дає можливість одержати позабюджетнефінансування з боку міжнародних 

фондів, програм та ініціатив у галузі освіти. 
 

4.1. Реалізація партнерських відносин в рамках міжнародних договорів  
 

Основна робота щодо реалізації міжнародного співробітництва ведеться в 
рамках підписаних договорів, загальна кількість яких на даний момент складає - 

24 з 13 країн світу. Діяльність університету у рамках підписаних договорів 
відображена у проведенні спільної дослідницької роботи, обміні публікаціями, 

організації конференцій, міжнародних круглих столів, семінарів, літніх шкіл, 
навчально-ознайомчих практик. 
Партнерів ДонДУУ наведено в таблиці: 

1. Польща Вища Школа Бізнесу - Національний 
Університет Луїса,м. Новий Сонч 
 

2. Польща Університет Козьмінського, м. Варшава 
 

3. Польща Жешувський університет 

4. Польща Краківський Політехнічний 

університетім. ТадеушаКостюшки 

5. Польща Академія Фізичного Виховання ім. 
ЄжиКукушки в Катовіцах 

6. Чехія  Остравський Університет, м. Острава 

7. Чехія Сілезький Університет в Опаві 
 

7. Німеччина Штутгартський Університет 

 

8. Німеччина Вільний Університет, Берлін 
 

9. Шотландія  Страткладський університет, м. Глазго 

 

10. Франція Університет Ліон 2, м. Ліон 
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11.  

Італія 

LUISS Бізнес Школа Університету Луїса 

Гідо Карлі в Римі 

12. Італія Університет Генуї 

13. Італія Університет Салєрно 

14. Іспанія Університет Севільї 

15. Туреччина ОнсекізМарт Університет, м. Чанаккалє 

16. Естонія Естонська Бізнес Школа, м. Таллінн 

17. Литва Каунаський Технологічний Університет 

18. Литва Європейський гуманітарний університет 
у Вільнюсі 

19. Литва  Коледж соціальних наук, м. Клайпеда 

20. Грузія Університет «Кавказ», м. Тбілісі 

21. Грузія Університет ім. І.Джавахішвілі, м. Тбілісі 

22. Грузія Кутаїський державний університет 

23. Білорусь Білоруський державний економічний 
університет, м. Мінськ 

24. Казахстан Університет ―Туран‖, м. Алмати 

 

Поряд із закордонними університетами ДонДУУ реалізує плідне співробітництво 
ізвітчизняними ВНЗ та освітніми установами. Серед них: Національний 

університет«Києво-Могилянська Академія», Інститут Вищої Освіти НАПН 
України, Харківський Національний університет ім. С. Кузнеця,Національна 

юридична академія ім. Ярослава Мудрого,Одеський Національний Університет ім. 
Мечнікова, Одеський регіональний інститут державногоуправління при 
Президентові України, Львівський Національний університет ім. І. Франка, 

Дніпропетровський національний гірничийуніверситет, Cхідноукраїнський 
національний університет ім. В. Даля, ,Інститут економіко-правових досліджень 

НАН України, Тернопільський національний економічний університет, 
Черкаський державнийтехнологічний університет, Сумський державний 

університет та інші. 
Діяльність університету в даному напрямкуреалізується в спільнійдослідницькій 

роботі, обміні публікаціями, організації конференцій, круглихстолів, семінарів, 
літніх шкіл, розробці та реалізації сумісних міжнародних проектів.  

 
4.2. Мобільність студентів і викладачів 

 
Всього у 2015 році  кількість відряджених за кордон викладачів, 

аспірантів,студентів за всіма напрямами – наукова робота, викладацька діяльність, 
стажування,участь у конференціях та інших заходах, повний або частковий курс 
навчання, участь улітніх школах – склала 46 осіб. Географія відвідуваних країн 
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охоплює країниЗахідної та Східної Європи, США.Деталізуючи географічну 
структуру відряджень, виділяємо найбільш відвідувані країни –Польща, 

Німеччина, Чехія, Італія, США. 
 
Участь у програмах, що фінансуються Європейською 

Комісією,міжнародними фондами та програмами 
 

Університет є переможцем конкурсів на участь у міжнародних проектах за 
Еразмус +, програмами ТЕМПУС, Жан Моне та інших.  

 
Повний перелік проектів ДонДУУ складає: 

 

Роки реалізації 
 

Назва проекту Мета проекту 
 

2011-2015 рр. Проект «Створення 

Центру 
Досконалості Жана 

Моне у 
ДонДУУ» 

 

Створення Центру Жана 

Моне 
з метою 

розповсюдження 
знань з питань 

європейської 
інтеграції у регіоні 

 

2013-2017 рр. Проект з академічної 
мобільності за 

програмою 
ЕразмусМундус 

Організація мобільності 
студентів та викладачів 

до європейських вузів-
партнерів проекту 

2013-2016 рр. «Створення Центру 

освіти для людей 
третього віку» за 

програмою ТЕМПУС 

Створення Центру 

освіти для людей 
третього віку 

2013-2016 рр. «Освіта як основа 
розвитку лідерських 

навичок та таланту»  за 
програмою ТЕМПУС 

Створення Центру 
Лідерства, організація 

тренінгів для слухачів з 
набуття лідерських 

якостей 

2014-1017 рр. Проект Кафедра Жана 
Моне «Аналіз та 

застосування 
європейського досвіду 

демократії та належного 
врядування в Україні» 

Розробка навчального 
курсу «Аналіз та 

застосування 
європейського досвіду 

демократії та належного 
врядування в Україні», 
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читання лекцій, 

проведення семінарів 

2015-2018рр. Проект «Мобільність 
для студентів і 

працівників» за 
програмою Еразмус+ з 

університетом Ліон 2 (м. 
Ліон, Франція) 

Організація мобільності 
студентів та викладачів 

до європейських вузів-
партнерів проекту 

2015-2018рр. Проект «Мобільність 

для студентів і 
працівників» за 

програмою Еразмус+ з 
університетом Салєрно 

(м. Салєрно, Італія) 

Організація мобільності 

студентів та викладачів 
до європейських вузів-

партнерів проекту 

 
За проектом ЕразмусМундус4 студенти та 3 викладача пройшли 

навчання/стажування за кордоном. За даними проектами ТЕМПУС, починаючи з 
2014 року було здійснено 26 відряджень до європейських вузів-партнерів для 

вивчення досвіду та втілення його в університеті. 
Крім того,  викладачі та студенти ДонДУУ персонально приймають участь у 

більш ніж десяти міжнародних проектахБританської Ради, Посольства 
Нідерландів, Уряду Польщі, Посольств США, програми ім. Жана Моне, проектах 
програми Еразмус+.   

Результатами роботи в проектах стають нові навчальні програми, 
відкриваються нові структурні підрозділи, проводяться міжнародні конференції, 

круглі столи та тренінги, зорганізується обмін викладачами і студентами.  Так, в 
ході реалізації проектів «Створення Центру освіти для людей третього віку», 

«Освіта як основа розвитку лідерських навичок та таланту»  за програмою 
ТЕМПУС, за звітний період ДонДУУ отримав обладнання: комп’ютери, 

програмне забезпечення, навчальна література. В даних Центрахбудуть навчатися 
не тільки студентів університету, але усі бажаючі та зацікавлені особи міста та 

регіону. 
4.3. Співпраця з неурядовими організаціями в галузі науки і освіти 

 
Сьогодні ДонДУУ приділяє важливу роль співробітництву з міжнародними 

фондами-донорами і неурядовими організаціями в галузі науки і освіти. 
Університетбере участь у заходах Національного Еразмус + Офісу, 
Представництва Європейського Союзу в Україні, Посольства США в 

Україні,BritishCouncil (Британська Рада),AllianceFrancaise (Франція), Програми ім. 
Фулбрайта (США), проектах Німецької службиакадемічних обмінів DAAD, Місії  

ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні(EUBAM), Всесвітньої організації 
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з інтелектуальної власності (WOIP, Switzerland)  Вишеградського Фонду,  Корпусу 
Миру в Україні. 

Донецький державний університет управління є членом: 

 Української Асоціації Європейських Студій (УАЄС) 

 Євроазіатського форуму з соціальних наук (Чехія) 

 Асоціації Інститутів державного управління Східної та Центральної Європи 
(NISPAcee). 

 
Членство у названих організаціях є суттєвим науковим і навчально-

методичнимресурсом для викладачів університету. 
 

4.4. Інтернаціоналізація навчального процесу в ДонДУУ 
 

Освітній процес у ДонДУУґрунтується на сучасних освітніх технологіях, 
якими  користуються освітні установи у Європейському просторі вищої освіти. 

ДонДУУ був одним із перших ВНЗ  регіону, хто започаткував викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою з метою удосконалення 

підготовки фахівців, які здатні ефективно працювати іспілкуватися іноземною 
мовою в сучасних умовах глобальної економіки. Ця практика залишається і на 
сьогоднішній день. Ми маємо 7 предметів, запропонованих до вивчення 

англійською мовою. Вони є на сайті ДонДУУ.  
Однією з ефективних форм інтернаціоналізації освітнього процесу є 

створення сумісних міжнародних програм подвійного диплому. У 2007 році у 
ДонДУУ була розроблена програма подвійного диплому зВищою Школою Бізнесу 

- Національним Університетом Луїса, м. Новий Сонч (Польща) на бакалаврському 
та магістерському рівнях. 

В поточному році планується розробка спільної програми магістерського 
ступеня у галузі європейської соціальної роботи з Європейським гуманітарним 

університетом у Вільнюсі (Литва). 
 

Підготовка іноземних громадян 
Підготовка іноземних громадян у ДонДУУ 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.В ДонДУУ зараз навчаються 9 іноземних 
студентів з Азербайджану, Пакистану, Перу, Німеччини, Росії.  

 
Перспективні напрямки: 

 Активізувати міжнародну діяльність університету в цілому 
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 Збільшити кількість науково-педагогічних працівників, відряджених за 
кордон, за рахунок існуючих та підписання нових договорів про 

співробітництво з закордонними ВНЗ  

 Збільшити кількість студентів та аспірантів, направлених до закордонних 

установ на навчання та стажування за рахунок існуючих та підписання 

нових договорів про співробітництво  

 Підвищити якість та збільшити кількість доповідей, зроблених науково -

педагогічними працівниками за кордоном за рахунок публікацій у наукових 
виданнях зарубіжних партнерів ДонДУУ 

 Збільшити кількість студентів, які беруть участь у міжнародних освітніх 

заходах за рахунок залучання їх до участі  у грантових програмах 

 Заохочувати аспірантів та викладачів ДонДУУ на отримання індивідуальних 

та спільних грантів міжнародних програм та фондів. 
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5. ВИХОВНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА 
 

Управління виховним процесом в Донецькому державному університеті 

управління здійснюється: ректоратом, вченою радою університету, 
студентським самоврядуванням та відділом у справах сім’ї та молоді м. 

Маріуполь. 
Нормативно-правові документи здійснення виховної роботи: Конституція 

України, Закон «Про освіту», «Державна національна програма «Освіта» 
(«Україна XXI століття»)», «Концепція виховання дітей та молоді у 

національній системі освіти», «Концепція громадянського виховання», 
«Положення про державний вищий навчальний заклад», відповідні накази 
Міністерства науки і освіти України, Концепцією національно – патріотичного 

виховання студентської молоді, Етичному кодексі студента Донецького 
державного університету управління, де чітко сформульовано цінності, 

принципи і правила поведінки, на основі яких створюється модель бажаної 
корпоративної культури, Комплексному плані виховної роботи на навчальний 

рік, календарному плані поточних заходів. 
Одним з головних напрямків, за якими працює Донецький державний 

університет управління, є виховна робота, а нові форми і методи організації 
виховної та культурно-масової роботи в ДонДУУ роблять студентське життя 

повноцінним, різноманітним і цікавим. Основними завданнями виховного 
процесу у 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.  
Сучасні вимоги до вищої освіти, крім навчання, передбачають створення 

відповідних умов для всебічного розвитку молодої людини. 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, 

мистецтва, літератури, історії, 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. 

 
5.1. 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, Перемоги, 
Визволення Донбасу, Соборності України, Незалежності, Конституції. 
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Студенти університету постійно беруть участь у зустрічах із воєнними та 
учасниками бойових дій та допомагають сім’ям, де є військові, що є 

актуальним для м. Маріуполь.  
Традицією стали уроки мужності, за участю Благодійної організації 

«МІКС» та справжніми представниками військової справи, де розглядаються 

важливі питання, такі як: ―Що таке мужність?‖, ―Що таке патріотизм?‖, ―Як 
підростаюче покоління розуміє національну єдність України?‖. 

 

 
Традиційно відбувались студентські зустрічі з ветеранами війни, були 

відвідані історичні пам’ятні місця Великої Вітчизняної війни, кураторами груп 
проведено лекції-бесіди.  

Бібліотекою було організовано низька заходів: книжкові виставки «Поезія, 
опалена війною», «Подвиг, непідвладний часу», тематичні вечори, присвячені 

життю та творчості письменників та історичним подіям тощо.  
Кураторами та викладачами ДонДУУ було проведено екскурсії місцями 

військової слави: до монументу на честь бойових подвигів моряків Азов'я , де в 
1920 та в 1941 роках стояла батарея, що прикривала підступи до міста та 
жертвам фашизму - на вулиці Левицького, на місці загибелі сотень мирних 

жителів від рук гітлерівських загарбників.  
Візитною карткою Маріуполя є  Маріупольський краєзнавчий музей, який 

було засновано 6 лютого 1920 року за ініціативи та під керівництвом 
І.П. Коваленко. Студенти із зацікавленістю ознайомилися з експозицією, що 

характеризує природу та історію величезного регіону.  
Особливе місце посідають заходи щодо вшанування жертв Голодомору 

(зокрема, студенти університету беруть участь у Всеукраїнській акції «Запали 
свічку»). Вшанування пам’яті мільйонів українців, яких було вбито голодом, 

відбулося і в Донецькому державному університеті управління. По  хвилині 
мовчання, при запалених свічках студенти й викладачі переглянули відеофільм 

«Голодомор. Колос правди», ознайомилися з музичними відеокомпозиціями 
«Мамо, я скоро помру» (у виконанні Н. Матвієнко), «Остання колискова» 
(фрагмент фільму «Жовтий князь» за однойменним твором Василя Барки),  
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«Свіча» (у виконанні О. Білозір), прослухали доповідь про причини та 

наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. 

 

 

 

5.2. Інтелектуально-духовне виховання 

Становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні 

можливе завдяки високому рівню правової освіти населення. У зв’язку з цим 
було проведено Всеукраїнський тиждень права, План заходів проведення якого 

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 
року №871-р. До університету були запрошені учні загальноосвітніх шкіл м. 

Маріуполя №№ 4, 19, 20, 21, 28, 34, 42, 44, які плідно працюють з вищим 
навчальним закладом. 

Під керівництвом викладачів кафедри гуманітарних дисциплін студенти 
брали участь у заходах щодо відзначення Міжнародного Дня писемності і 
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грамотності, Дня рідної мови, Європейського дня іноземних мов, Всесвітнього 
дня перекладача тощо. Було проведено заходи англійською мовою, під час яких 

студенти мали змогу знайомитись зі святами та традиціями англомовних країн. 
Відмічено, що студенти не лише дізнаються багато нового про походження та 

традиції святкування того чи іншого свята, а 

також опановують нову для себе лексику, в 
ігровій формі опрацьовують відповідний 

граматичний матеріал, вдосконалюють свої 
вміння та навички розмовляти англійською, що є 

край важливим для сучасного управлінця.  
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Спільно із міським 
відділом сім’ї та молоді 
проводились обласні 

семінари-тренінги. Спільно 
з Департаментом зв’язків із 

громадськістю та 
внутрішньої політики 

Маріупольської міської 
ради, із підтримкою 

Іллічевської районної 
адміністрації 

Маріупольської міської ради, студенти брали  участь у 
науково-практичних конференціях.  

Доброю традицією стало запрошення учнів 

маріупольських шкіл, ліцеїв та технікумів, а також 
учбових закладів, які знаходяться поза містом (с. 

Сартана, Старий Крим тощо) до участі в 
університетських заходах. У свою чергу викладачі 

постійно відвідують середні загальні учбові заклади, де 
проводять відкриті заняття, лекції, фокус-групи.  

У 2015 році розпочала свою діяльність юридична 
клініка «Феміда», яка надає всім бажаючим 
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безкоштовну правову допомогу з питань захисту конституційних прав і свобод 
громадян; цивільного, житлового, сімейного, трудового права, а також 

соціального та пенсійного забезпечення; захисту прав молоді та неповнолітніх 
тощо. Діяльність юридичної клініки є частиною навчального процесу. 
Працюючи у юридичній клініці студенти отримують досвід і навички 

майбутньої професії «юрист». У процесі роботи, консультуючи громадян з 
юридичних питань, вони формують професійні уміння для прийняття 

самостійних рішень, що так необхідно для роботи юриста.  
В Юридичній клініці «Феміда» працюють молоді спеціалісти, які, будучи 

студентами ДонДУУ, роблять перші кроки до здобуття високих професійних 
вмінь. Така взаємодія здійснюється за рахунок закріплення кваліфікованих 

практикуючих правників для безпосереднього керівництва студентами-
консультантами, створення необхідних умов для роботи студентів.  

 
 
У 2015 році було розпочато польсько-український проект «Спільно 

подбаймо про публічний простір в Маріуполі», реалізований Фондом MiLA, в 
партнерстві з ДонДУУ і MCKPK. У початковій фазі реалізації проекту в 

Маріуполі відбулась 3-денна польсько-українська зустріч, відкриваюча проект, 
яка мала наступний перебіг: організаційна зустріч партнерів проекту (MiLA, 
MCKPK і Команда ДонДУУ, під час якої обговорено графік реалізації та 

очікувані результати; майстерні публічних просторів, де розглядались такі 
питання: чим є добрий публічний простір, якім умовам повинен відповідати, 

добрі приклади з різних частин світу, як можна прямо і дешево підправити 
погано функціонуючий публічний простір. Також розглядались методики 

ведення досліджень у дії, знаряддя (чим відрізняється дослідження у дії від 
класичного наукового дослідження, якими знаряддями розпоряджаються 

дослідники - анкети, інтерв'ю, спостереження і т.п., як підготувати добре 
дослідне). Майстерні провели д-р T.Jeleński, A.Jarzębska і J.Darowski. 
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Пізніше у грудні в Маріуполі відбулись 2-денні «майстерні», які мали 
наступний перебіг: 

- презентація проекту "Спільно подбаймо про публічний простір в 
Маріуполі" (A. Jarzębska, Fundacja MiLA) 

- презентація застосованої методики і результатів вступного діагнозу 

обраного публічного простору в Маріуполі 
- чим є добрий публічний простір? Введення до майстерень (T.Jeleński, 

Politechnika Krakowska, Fundacja MiLA) 
- „Грає в місце" - робота в групах в обраному публічному просторі в 

Маріуполі (оцінка місця і проектування змін) 
- робота над макетом - спільне проектування змін в публічному просторі 

- презентація результатів роботи. 
У кінцевій фазі реалізації проекту, очікується міні-проект з відновлення 

обраного публічного простору. 
Проект фінансується в рамках 

Програми Польсько-
Американського Фонду Свободи 

«Перетворення у Регіоні» - RITA, 
яку реалізує Фонд Освіта для 
демократії.  

 
 

 
 

 
 

5.3. Громадянсько-правове виховання 
 

З метою виховання поваги до Конституції, законів України, державних 

символів України поновлюються куточки національної символіки в навчальних 
заходах, проводяться лекції-бесіди кураторів академічних груп та викладачів 

секції політології та історії України. 
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Кафедрами факультету права і 
соціального управляння проводяться 

бесіди для студентів щодо підвищення 
правової культури особистості та 
працює семінар з правового навчання 

щодо виходу з професійно-
конфліктних ситуацій. Постійно 

відбуваються зустрічі з 
представниками правоохоронних 

органів. 
 

 

5.4. Моральне виховання  

З метою формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, 
засвоєння моральних норм, ідеалів суспільства теми морального виховання 

обговорюються в навчальних курсах «Етика та естетика», «Основи психології 
та педагогіки», «Крос-культурний менеджмент». 

Кураторами академічних груп постійно проводяться лекції -бесіди щодо 
неприпустимості ксенофобії та расизму, на морально-етичні теми, про норми 

поведінки, самовдосконалення, становлення етики міжетнічних відносин та 
культуру міжнаціональних стосунків. 

Було проведено перший етап українсько-польского міжнародного проекту 
―Modern Youth Lifestyle and Consumer Behaviour‖. Цей проект стартував на базі 
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) у березні 2015 

р., його метою є виявлення спільних і відмінних рис у формуванні стилів життя 
польських та українських студентів через порівняння їхніх споживчих 

повсякденних практик.  
Студентський комітет разом із кураторами відвідують школи-інтернати 

для дітей-сиріт (придбають канцелярські товари, подарунки, привітають зі 
святами, тощо). Також студенти ДонДУУ прийняли участь у новорічній акції 

«Ялинка бажань», де мали змогу поспілкуватись із дітьми, пограти в 
розвивальні ігри та подарувати невеликі подарунки, які вони придбали за власні 

кошти.  
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Протягом травня в університеті традиційно відбувались заходи, присвячені 

Дню матері, та проводилась просвітницька акція «Допоможи врятувати життя» 
(донорство). 

 

5.5. Екологічне виховання 
З метою виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство та виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 
діяльності  студенти університету щорічно беруть участь у міському 

екологічному місячнику.  
На базі університету активно 

працює кафедра 
економічного менеджменту, яка 

постійно організовує кругли 
столи за темою «Екологічні 

проблеми людства».  
 

 

 

 

 

5.6. 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 Донецького 

державного університету управління.  
Велика увага в ДонДУУ приділялась розвитку власного художнього й 

інтелектуального потенціалу студентів, молодіжних творчих ініціатив, 
підтримці талановитої молоді.  
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Студенти та аспіранти університету брали участь у різноманітних заходах 

мистецького спрямування, мали змогу реалізувати авторські творчі проекти та 
влаштовувати персональні фото-виставки. Так, у жовтні проходила 

фотовиставка «Golden Autumn», на якій були представлені роботи студентів, 
присвячені осінньому Маріуполю. Адже тільки фото може зафіксувати одну 

єдину мить, яка на картині стає центром уваги багатьох глядачів.  
Було проведено розважальний захід ―У джазі тільки дівчата‖. У найкращих 

традиціях жанру, гостей заходу зустрічала легка американська музика 30-х 

років, а при вході дрес-код перевіряли справжнісінькі гангстери.  
 

У 2015 році було також сформовано танцювальний колектив нашого 
університету. Хоча дівчата не мали ще багато виступів, але в майбутньому ми 

впевнені колектив буде брати активну участь у різноманітних проектах та 
виступах. 

 
Куратори  

Найбільш тісно пов’язаною з повсякденним життям студентської молоді є 

кураторська система. В університеті працює рада кураторів, засідання якої 
відбуваються щомісячно. Протягом навчального року постійно здійснюється 

контроль форми і змісту проведення кафедральної виховної роботи. На початку 
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навчального року і в кінці кожного семестру проводяться семінари кураторів 
груп. 

 Так, кураторами груп було організовано змагання з боулінгу серед 
студентів перших курсів, в яких вони продемонстрували як дух суперництва, 
так і майстерність роботи у команді. Організація і проведення подібних 

позааудиторних заходів дозволяє реалізувати різноманітні пізнавальні, виховні 
та розвиваючі цілі: виховувати у студентів потребу в здоровому образі життя, 

розвивати творчі починання студентів і викладачів;  удосконалювати 
технологію колективних творчих справ, педагогіку співробітництва, гри та 

проектів;  виховувати вміння працювати в колективі, розвивати взаємовиручку, 
взаємодопомогу при виконанні групових завдань. 

 

Подібна система має чималу значимість в процесі виховання молоді та 

надає можливість одержати знання про історію рідного краю, сприяє 
соціалізації молоді. Більше того, куратори допомагають вихованню патріотизму 

в самому широкому сенсі цього слова, розвивають відчуття гідності за свою 
країну та збереження любові до своєї Батьківщини. 

 

5.7. 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. 
Вже з першого дня своєї роботи після остаточного переведення вузу до м. 

Маріуполь, адміністрація університету і колектив студентів почали вирішувати 

найважливіші питання: організація побуту і дозвілля, допомога при проведенні 
конференцій, тренінгів, спортивних заходів, оздоровлення тощо.  

Робота органів студентського самоврядування та профкому студентів 
охоплює більшість сфер життєдіяльності ДонДУУ: навчально-виховну, 

науково-дослідну, громадську, культурно-дозвільну. Студентам-лідерам 
вдалось налагодити співпрацю з відділом у справах сім

,
ї та молоді м. 

Маріуполь, профкомами студентів інших ВНЗ міста, взяти участь у прийнятті 
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рішень, що стосуються інтересів студентів на рівні міської адміністрації. 
Необхідно відзначити, що профком не лише піднімає проблеми, але і пропонує 

шляхи їх розв'язання. 
Діяльність органів студентського самоврядування ДонДУУ спрямована на 

удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення 

виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції 
студентів. 

Студентами Донецького державного університету управління було 
відвідане захід для представників студентського самоврядування переміщених 

вищих навчальних закладів у м. Суми, що проходив при підтримці Британської 
Ради в рамках проекту «Активні громадяни».   

 
 
Лідери студентського самоврядування відвідали нараду з ректорами та 

головами студентського самоврядування вищих навчальних закладів Донбасу, 
тимчасово переміщених із зони проведення антитерористичної операції. Захід 

відбувався у Міністерстві освіти і науки України за участю заступника Міністра 
Андрія Гевка. Студенти ДонДУУ не байдужі до ситуації в країні та шукають 

шляхи та можливості до подолання таких проблем як брак навчальних корпусів 
та місць в гуртожитках, необхідності оновлення бібліотечних фондів, створення 
комп’ютерних класів тощо. 
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*** 
Для формування корпоративної культури та підтримки позитивного іміджу 

університету проводиться низка заходів: ―дні 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.  
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6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
6.1. Фінансово-економічна діяльність 
 

Фінансова діяльність Донецького державного університету управління 
спрямована на реалізацію предмета діяльності та виконання бюджету 

затверджених асигнувань. 
Основним завданням у фінансовій діяльності є раціональне використання 

бюджетних коштів із дотриманням Бюджетного кодексу та інших вимог 
чинного законодавства.  

Бюджет університету складається із загального і спеціального фондів. У 
2015 році фінансування видатків університету здійснювалось за двома 

програмами: 
- підготовка кадрів (програма 2201160 «Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами  III – IV рівнів акредитації»); 
- наукові дослідження(програма 22011040 «Дослідження, наукові та 

науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими 
програмами та державним замовленням,підготовка наукових кадрів, фінансова 
підтримка преси,розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що 

становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду 
фундаментальних досліджень»). 

Загальний бюджет університету за цими програмами в 2015 році становив 

21029,2 тис. грн., з яких: 
-10400,3 тис. грн., або 49,5 відсотки – кошти загального фонду; 

-10628,9 тис. грн.., або 50,5 відсотки – кошти спеціального фонду. 
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Згідно з кошторисом на 2015 рік видатки бюджету складаються з видатків 
за наступними статтями: 

1) заробітна плата  - 9 084,1 тис. грн.., або 43,2 % від загальної суми 
видатків; 

2) нарахування на заробітну плату - 3 411,6 тис. грн.., або 16,2 % від 

загальної суми видатків; 
3) предмети, матеріали, обладнання – 1262,5 тис. грн., або 6 % від загальної 

суми видатків; 
4) харчування студентів – сиріт – 314,2 тис. грн.,або 1,5 % від загальної суми 

видатків; 
5) оплата послуг – 726,9 тис. грн., або 3,5 % від загальної суми видатків; 

6) видатки на відрядження – 280,5 тис. грн., або 1,3 % від загальної суми 
видатків; 

7) комунальні послуги – 495,1тис. грн., або 2,4 % від загальної суми 
видатків; 

8) стипендіальний фонд  - 3713,3 тис. грн.., або 17,7 % від загальної суми 
видатків; 

9) інші послуги – 92,6 тис. грн.., або 0,4 % від загальної суми видатків; 
10) капітальні видатки – 1648,4, або 7,8 % від загальної суми видатків. 

 

 
6.2. Підготовка кадрів 

Основним видом діяльності Донецького державного університету 
управління є надання освітніх послуг, тому бюджетом університету у 2015 році 

на виконання програми з підготовки спеціалістів заплановано загалом 18 153,6 
тис. грн., у тому числі 

за рахунок загального фонду бюджету 10306,2 тис. грн., спеціального 
фонду бюджету – 7847,4 тис. грн. 

Протягом 2015 року бюджетні асигнування загального фонду бюджету 
отримані та використані в повному обсязі за статтями: 

-заробітна плата  - 4649,8 тис. грн.., або 45,1 % від загальної суми 
видатків; 

- нарахування на заробітну плату – 1625,3 тис. грн.., або 15,8 % від 

загальної суми видатків; 
-предмети, матеріали, обладнання – 12,5 тис. грн., або 0,12 % від 

загальної суми видатків; 
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-харчування студентів – сиріт – 314,2 тис. грн.,або 3,0 % від загальної 

суми видатків; 
-стипендіальний фонд  - 3704,4 тис. грн.., або 35,9 % від загальної суми 

видатків; 
 

 
 

Кошти спеціального фонду бюджету отримуються додатково до коштів 
загального фонду та згідно «Класифікації доходів бюджету» відповідають коду 

25000000 «Власні надходження бюджетних установ». Відповідно до тієї ж 
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класифікації, власні надходження Донецького державного університету 
управління поділяються на дві групи та підгрупи: 

25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством» із підгрупами: 

-25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю»; 
-25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності»; 
-25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»  

-25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)»  

25020000 «Інші джерела власних надходжень» із підгрупами: 
-25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»  

-25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів» 
-25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні заклади 

від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 
за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне 
право». 

 
За групою надходжень 25010000 «Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із законодавством» у 2015 році 
університетом отримано 4109,8 тис. грн., в тому числі за підгрупами: 

-25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю» - 4087,0 тис. грн.; 

-25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності» - 3,6 тис. грн.; 

-25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - 18,9 тис. грн.; 
-25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - 0,2 тис. грн. 
  За групою 25020000 «Інші джерела власних надходжень» надійшло 

коштів у сумі 2245,0 тис. грн. за підгрупами: 

-25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» - 1942,8 тис. грн., в 
тому числі отримано комп’ютерної техніки на 1415,6 тис. грн., літератури для 

бібліотеки на 15,1 тис. грн.; 
-25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів» - 0,9 тис. грн. 
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6.3. Науково – дослідницька діяльність 
У 2015 році на фінансування науково – дослідницької діяльності 

бюджетом університету передбачено 103,5 тис. грн., у т. ч. із загального фонду 
94,1 тис. грн., із спеціального фонду 9,4 тис. грн.  

 
 Науково-дослідницька діяльність у 2015 році, тис. грн. 
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Структура видатків на наукову діяльність складається з наступних 

показників: 
- заробітна плата – 58,1 тис. грн.; 
- нарахування на заробітну плату – 25,4 тис. грн.; 

- предмети, матеріали, обладнання – 0,3 тис. грн.; 
- комунальні послуги – 1,1 тис. грн.; 

- товари і послуги – 18,6 тис грн. 
 

Впродовж  року використано коштів у сумі 70,7 тис. грн., в тому числі за 
видами видатків: 

-  заробітна плата – 54,4 тис. грн.; 
- нарахування на заробітну плату – 16,3 тис. грн.; 
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7. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Сьогодні в результаті військової агресії та збройного конфлікту ситуація 

в Університеті дещо змінилася. Суттєво зменшилася кількість студентів, певна 

частина професорсько-викладацького складу виїхала до інших міст України, 

дехто залишився і працює в Донецьку, практично повністю втрачена 

матеріально-технічна база. Але, але, ми витримали перший удар, зберегли 

університет, відновили ліцензії і зараз маємо розробляти стратегію подальшого 

розвитку, продовжувати освітній процес, готувати фахівців за новими освітніми 

програмами, розширити матеріальну базу Університету, зберегти 

професорсько-викладацький склад і підвищувати його якість.  

В умовах демократичної кризи, відтоку абітурієнтів з Донецького 

регіону, зростання конкуренції між місцевими університетами, ми маємо 

знайти власні форми інтеграції до нового освітнього середовища, 

запропонувати освітні програми та освітні послуги, які є затребуваними на 

ринку праці та у суспільстві, створити на базі університету інноваційне освітнє 

середовище на рівні міжнародних та європейських стандартів.  

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 

європейському освітньому рівню; 

- забезпечення збалансованості навчальних програм з точки зору 

пропорційного надання випускникам теоретичних знань і практичних навичок; 

- забезпечення можливості надання безперервної освіти, розвиток 

дистанційної освіти; 

- збереження кадрового потенціалу ДонДУУ та розвиток його творчої 

активності; 
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- 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 університету. 

Для реалізації поставлених цілей ми маємо вирішити певні завдання. 

1. У сфері освітньої діяльності:  

1.1. В умовах зменшення кількості абітурієнтів необхідно здійснювати 

постійний моніторинг ринку праці в регіоні з метою визначення потреб і 

відповідного корегування переліку спеціальностей. На протязі останніх років 

неабиякий інтерес викликали такі напрями, як «Облік і аудит», «Економіка 

підприємства», «Економіка праці та управління персоналом», «Фінанси», 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Сьогодні  в результаті 

переїзду ДонДУУ і втрати частини контингенту студентів цих спеціальностей 

готують в межах лише двох кафедр. Тому необхідним і можливим є оновлення 

сертифікатів про акредитацію (робота в цьому напрямі вже розпочата і успішно 

ведеться) за цими спеціальностями, виокремлення кафедр за умови збільшення 

кількості студентів та поновлення творчого та наукового потенціалу цих 

кафедр. 

Доцільним видається й відкриття нової спеціальності «Екологічне право» 

на ОКР «магістр» (галузь «Право») та «Спортивний менеджмент» на ОКР 

«магістр» (галузь «Управління та адміністрування»).  

1.2. Підготовка конкурентоспроможного фахівця в сучасних умовах 

неможлива без якісного знання студентами іноземної мови. Виходячи з цього, 

необхідно збільшення кількості кредитів, які відводяться на вивчення іноземної 

мови з 5 кредитів (в середньому, як передбачено освітньо-професійними 

програмами) до 9 і більше в залежності від напряму підготовки. В нашому 

університеті було запроваджено викладання окремих спеціальних дисциплін 
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англійською мовою. Необхідно поновити цю традицію, а на окремих 

спеціальностях («Туризм», «Менеджмент в туризмі», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності») вже на освітньо-кваліфікаційному рівні 

«Бакалавр» запровадити читання лекцій (окремих дисциплін) іноземною 

мовою, а також вводити другу іноземну мову. 

Такий підхід вимагає створення в університеті кафедри іноземної мови. 

1.3. Важливим аспектом підготовки конкурентоспроможного фахівця   є 

його участь у науковій роботі університету. Обов’язковою умовою підготовки 

магістерської роботи має стати підготовка статті. Враховуючи це, потрібно 

створювати студентське наукове товариство, подбати про випуск збірок 

студентських робіт (хоча б 2 збірки на рік).  

1.4. Ми ставимо перед собою завдання подальшого розвитку 

післядипломної освіти. Університет має ліцензії на підготовку спеціалістів за 

напрямами «Менеджмент», «Економіка», розрахованих на 2 роки. На черзі 

розробка програм для організації курсів підвищення кваліфікації за 

аналогічними напрямами, розраховану на 2, 4 та 6 місяців. 

1.5. Важливим кроком для університету з точки зору контрою освітнього 

процесу є й поновлення служби управління якістю навчальної та наукової 

діяльності, проведення постійного моніторингу якості освіти, бажано - із 

залученням роботодавців. 

2. Практична складова підготовки фахівця:  

2.1. В нових умовах існування університету ми маємо налагоджувати 

взаємостосунки з представниками реального сектору економіки регіону. Певні 

кроки в цьому напрямі вже зроблені, ми отримали нові місця для практичної 

підготовки, але необхідна нова система мотивації фахівців-практиків до 

співпраці з  університетом. 

2.2. Необхідно постійно переглядати й оновлювати програму практичної 

підготовки фахівців у відповідності до змін загальної навчальної програми.  

2.3. Враховуючи складну економічну ситуацію в регіоні, вважаємо за 

доцільне розробку спеціальних програм для організації віртуальної практики. 
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Базою для проходження віртуальної переддипломної практики повинні бути 

комп’ютерні класи Донецького державного університету управління . 

Прикладом проведення віртуальної практики може бути діяльність кафедри 

інноваційного менеджменту з використанням програмного продукту для 

керування віртуальним підприємством MS Project Expert, що дозволяє 

змоделювати вхідні данні для компанії або окремого проекту і відстежити 

фінансово-економічні та  інші показники у заданий проміжок часу. 

Запровадження такого виду практичної підготовки потребує  активного 

застосування сайту дистанційної освіти, про що буде сказано пізніше.  

2.4. Необхідно продовжувати діяльність юридичної клініки, соціологічної 

лабораторії, соціально-інформаційного консультпункту «Контакт», які є не 

тільки науковими структурами університету, але й виступають як бази 

практики для студентів. 

3. Розвиток кадрового потенціалу університету:  

3.1. Задачею цього напряму є підтримка молодих науковців при 

збереженні чинного професорсько-викладацького складу ДонДУУ.  

По-перше, необхідно відновити періодичне підвищення кваліфікації 

ППС. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблені.  

По-друге, враховуючи нові вимоги до якості освіти, інтеграцію 

української освітянської сфери до європейського простору необхідно 

передбачити умови для проходження закордонних стажувань. Для цього 

можливо використовувати вже напрацьовані зв’язки з закордонними 

університетами, складати нові угоди з університетами-партнерами, 

організовувати допомогу  викладачам у поданні заявок на гранти для навчання і 

викладання дисциплін.  

3.2. Необхідно переглянути PhD-програми, в яких також слід надавати 

більшу увагу вивченню іноземних мов. 

3.3. Суттєвою допомогою у підготовці кадрів університету стане 

перереєстрація спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій з 
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державного управління, а також передбачити розширення переліку 

спеціальностей, за якими відбувається захист. Ця робота зараз ведеться.  

Наступним кроком в цьому напрямі має стати відкриття спеціалізованої 

ради по захисту кандидатських дисертацій з економіки. Тим більше, що 

кадровий склад університету дозволяє розпочати цю роботу.  

3.4. Доцільною була б організація курсів вивчення іноземної мови для 

викладачів. 

4. Розвиток наукової діяльності та міжнародного співробітництва:  

4.1. Важливим аспектом роботи є підтримка фундаментальних і 

прикладних досліджень з переліку пріоритетних напрямів розвитку науки, 

збереження наукових шкіл, які було започатковано ще в Донецьку, а також 

розвиток нових напрямів наукової активності не тільки в рамках окремих 

кафедр, але й за рахунок міжкафедральної співпраці.   

4.2. Входження ДонДУУ в європейський науково-освітній простір має 

підкріплюватися роботою міжнародного відділу, за допомогою якого 

укладаються міжнародні угоди, в яких передбачені академічна мобільність (як 

викладачів, так і аспірантів і студентів), обмін навчальними програмами, 

спільна підготовка та проведення конференцій, семінарів, друк статей у збірках 

наукових праць ДонДУУ та університетів-партнерів тощо. Збільшення 

представництва університету в міжнародних програмах – важливий крок в 

розвитку ДонДУУ. 

4.3. Необхідно також поновити практику організації науково-практичних 

конференцій та круглих столів, що організують кафедри в рамках виконуваних 

науково-дослідницьких робіт.  

5. Розвиток матеріально-технічної бази:  

5.1. Продовжити ремонтні роботи в корпусі за адресою Карпінського, 

58: передбачається провести демонтаж та встановлення нових 

металопластикових вікон, заміну дверей в аудиторіях на 4 та 5 поверхах, 

капітальний ремонт даху,  проведення сантехнічних та електричних робот, 

косметичний ремонт кабінетів та навчальних аудиторій. 
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5.2. Продовжити роботу по розвитку сервісної інфраструктури, а саме 

передбачити оренду гуртожитку, спортивно-оздоровчого комплексу, їдальні. 

5.3. Розробити комплекс заходів по збереженню приміщення 

університету. 

5.4. Поповнювати бібліотечний фонд. Враховуючи збільшення долі 

самостійної підготовки студентів, необхідно удосконалення навчально-

методичного забезпечення, розширення бібліотечного фонду. Університетом 

підписана угода про співпрацю з МГУ, в якій передбачена можливість 

користуватися бібліотечним фондом гуманітарного університету. Багато 

університетів України відгукнулися на наше звернення і надіслали й досі 

надсилають наукову літературу, за що їм велика вдячність. За останні 3 місяці 

ми значно збагатили свій фонд електронної наукової та навчально -методичної 

літератури, забезпечивши практично 80 % потреб, які назвала кожна кафедра. 

Але ми маємо й далі поповнювати свій бібліотечний фонд не тільки за рахунок 

періодичних видань та придбання підручників. Наші співробітники мають 

досвід, навички, накопичено багато матеріалів, на підставі яких можна 

готувати, затверджувати й друкувати власні підручники, які відповідають 

розробленим ними навчальним та робочим програмам з дисциплін. Необхідно 

передбачити не тільки моральне, але й матеріальне стимулювання такого виду 

наукової діяльності; 

5.5. Збільшувати кількість технічних засобів навчання. Протягом 2015 

р. за рахунок грантів мі отримали 70 лептопів, серверне обладнання, 3 

мультимедійні  дошки, 2 екрани, 5 багатофункціональних пристроїв, 

обладнання для конференцзв'язку, комплекс програмного забезпечення АСУ 

ВНЗ. Передбачається придбання графічної станції для програмного 

забезпечення. Це добрий досвід, і плануємо і далі  сприяти залученню 

міжнародних фондів для поповнення нашої матеріальної бізи.  

6. Можливості дистанційної освіти:  

6.1. В даний час, коли велика частина студентів мешкає поза межами 

Маріуполя, а ми не можемо надати їм місць у гуртожитках, елементи 
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дистанційної освіти є, безумовно, необхідною частиною діяльності 

університету. Це дозволяє студенту отримувати повний комплекс НКМД та 

відправляти викладачу виконані завдання проміжного контролю.   

На сьогодні розгорнуто сучасну систему супроводу дистанційного 

навчання на базі платформи Moodle. Всі студенти та викладачі мають власні 

аккаунти в системі, що дозволяє викладачам оперативно з будь-якого 

комп’ютера завантажувати не тільки НМКД, а й онлайн пакети тестових 

завдань, інші види завдань. Студенти в змозі переглядати весь матеріал як в 

режимі онлайн, так і завантажувати його для оффлайн навчання.  

Наступним етапом необхідно впровадити систему багатокористувацьких 

онлайн відеолекцій, систему підвищення кваліфікації з елементами 

дистанційної освіти та зробити інтеграцію діючої системи з аналогічними 

платформами ВНЗ-партнерів. 

6.2. Для підвищення ефективності використання придбаного 

комп’ютерного обладнання та повноцінного використання дистанційної 

платформи планується проведення семінарів для викладачів, спрямованих на 

оволодіння навичками роботи з програмами, що забезпечують дистанційне 

навчання. 

7. Молодіжна та соціальна політика:  

7.1. Вважаю за необхідне розвивати систему студентського 

самоврядування, спрямовану на розвиток соціальної активності молоді. 

Потрібно подбати про створення необхідних умов для роботи студентської 

ради. 

7.2. Слід продовжувати пропаганду і стимулювання здорового способу 

життя, залучення молоді до спорту і спортивних заходів, підтримку участі 

молоді в різних творчих конкурсах і культурно-масових заходах. Треба 

відновлювати систему сприяння працевлаштуванню випускників ДонДУУ, у 

тому числі шляхом щорічного видання і поширення серед працедавців 

бюлетеня з даними випускників, організації щорічного Дня кар’єри.  
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7.3. Необхідно більш активно входити в соціальне життя Маріуполя. 

Університет вже налагодив зв'язки з Управлінням зі справ сім’ї та молоді,   

підтримуємо контакти з інспекцією міської ради з благоустрію, «Зеленим 

центром» МЕТІНВЕСТ. Разом з громадою Іллічівського району Маріуполя 

була проведена акція «Спільно подбаємо про суспільний простір Маріуполя». 

Консультпункт «Контакт», створений при ДонДУУ вже в Маріуполі, організує 

для учасників АТО та членів їх сімей підтримку в адаптації до нових, мирних 

умов життя. Юридична клініка ДонДУУ проводить безкоштовну юридичну 

допомогу мешканцям Маріуполя.  

Університет і далі буде приймати активну участь у суспільному житті 

міста, надавати соціальні послуги.  

Таким чином, майбутнє університету залежить від нашого спільного 

бажання продовжувати його традиції, не зупинятися на досягнутому, розвивати 

наш ВНЗ. Спадкоємність принципів, стабільність роботи є запорукою 

успішності.  

 


