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ВСТУП. МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

          ДонНУЕТ  є багатогалузевим вищим навчальним закладом четвертого рівня 

акредитації, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти, 

здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і 

методичним центром, який забезпечує здобуття  вищої та післядипломної освіти з 

урахуванням покликань, інтересів та здібностей громадян України та інших країн світу, 

сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність. 

         Місія Університету полягає у створенні і розповсюдженні освітніх, наукових і 

загальнолюдських цінностей, які сприяють розвитку  українського суспільства. 

         Стратегічна ціль полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців для 

забезпечення потреб національного господарства, ринку праці та  гармонійно 

розвинутих особистостей,  націлених на реалізацію власного внеску в розвиток 

української економіки, державності, громадянського суспільства, шляхом розвитку 

творчих та лідерських здатностей, критичного мислення, формування професійних 

компетенцій. 

Основні задачі діяльності: 

провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобувачам 

вищої освіти отримання відповідного ступеня за обраною спеціальністю; 

проведення фундаментальних та прикладних досліджень, які дозволяють 

ефективно вирішити соціально-економічні проблеми;  

          інтеграція наукового та освітнього процесів з метою найбільш глибинного 

задоволення суспільних потреб та розвитку, використання інноваційних методик 

досліджень та викладання, пропагування ідеї безперервної освіти і самовдосконалення 

особистості; 

          розповсюдження кращих наукових і освітніх практик; 

          участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через 

формування людського капіталу; 

          забезпечення відкритості для створення довготривалих партнерських відносин із 

освітніми та науково-дослідницькими закладами всіх рівнів та типів, провідними 

стейкхолдерами, суспільними організаціями та волонтерськими рухами, лідерами 

думок України та світу; 

формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу 

життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня 

громадян; 

 формування внутрішньої атмосфери в Університеті, яка ґрунтується на 

пріоритеті свободи особистості, демократичних цінностях, національній свідомості, 

прагненні до постійного отримання знань та покращення навколишньої дійсності, 

поважливих взаємовідносинах між керівництвом Університету, його співробітниками 

та студентським самоврядуванням. 
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РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ, ЯКІ 

ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

1.1 Аналіз зовнішнього середовища  

 

1.1.1 Оцінка якості вищої освіти в Україні 

 

 

Відповідно до даних, опублікованих Всесвітнім економічним форумом 

Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 (The Global 

Competitiveness Index),
1
 показники вищої освіти в Україні є доволі низькими у 

порівнянні з Європейськими країнами. Більш детальна інформація наведена у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 − Оцінка показників освіти 

Показники 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
2016-2017 

Якість системи освіти в 

цілому 
70 79 72 54 56 

Стан вищої і професійної 

освіти 
47 43 40 34 33 

Якість освіти з 

менеджменту бізнесу 
117 115 88 87 93 

Якість вищої 

математичної і 

природничої освіти 

34 28 30 38 27 

Охоплення вищою 

освітою 
10 10 13 14 11 

Кількість країн, які брали 

участь у дослідженні 
144 148 144 140 138 

 

З одного боку, за даними дослідження Глобальної 

конкурентоспроможності, яке проводить Всесвітній економічний форм, за 

кількісним показником – охоплення вищою освітою, Україна перебуває в числі 

перших 15 країн світу. Доволі високі показники має вища математична і 

природнича освіта – Україна традиційно посідає тут місце не нижче 50-го. Однак 

за якістю бізнес-освіти Україна тривалий час знаходилася в другій сотні і лише в 

останні три роки покращує свої показники.  

Загальнонаціональне опитування студентів України щодо якості освіти, 

проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та  

«Юкрейніан соціолоджі сервіс»  2014-2015 роках показує такі результати: 

1) абсолютна більшість студентів – 87% – вважає важливою проблему 

вдосконалення вищої освіти, з них 36% відносять це соціальне завдання до 

                                                        
1
 http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-

konkurentospromozhnosti-1 
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першочергових; 

2) більшість студентів оцінили якість вищої освіти в Україні нижче 

середнього – у 2,8 бала за 5-бальною шкалою; ця оцінка істотно нижча за ту, що 

була у 2011 році (3,5 бала). Оцінка якості освіти залежить від успішності 

навчання: студенти, які мали в останню сесію середню оцінку «3», оцінили якість 

навчання у своєму ВНЗ у 2,7 бала; студенти з середньою оцінкою сесії «4» – у 3 

бали, а найбільш успішні студенти, з оцінкою «5» – у 3,4 бали; 

3) більшість студентів (69%, у 2011 було 55%) хотіли б навчатися за 

кордоном (найбільше – ті, що навчаються за технічним профілем, майже 80%). 

Основна перешкода навчанню за кордоном – нестача коштів (на це вказали 71% 

студентів, у 2011 році було 52%) та недостатнє знання іноземних мов (37,5%,  у 

2011 році – 34%); 

4) першочерговими заходами, які слід здійснити для підвищення якості 

освіти, студенти вважають: боротьбу з усіма проявами корупції і нечесності у 

ВНЗ (44%), налагодження співпраці з кращими світовими університетами (43%), 

підвищення оплати праці викладачів (43%), стимулювання наукової діяльності у 

ВНЗ (41%), зв’язок викладання з потребами майбутньої професії (36%), 

скорочення кількості ВНЗ (31%). Водночас не знайшла підтримки пропозиція 

ввести систему зовнішнього тестування для випускників ВНЗ (10%); 

5) абсолютна більшість студентів – 76% – підтримують  нинішню систему 

вступу до ВНЗ за результатами ЗНО. Водночас переважна більшість студентів 

проти того, щоб поширити ЗНО ще й на вступ до магістратури («за» – 28%, 

«проти» – 49%) чи застосовувати ЗНО для оцінки знань випускників ВНЗ («за» – 

30%, «проти» – 48%).  

За даними соціологічних досліджень, проведених Центром «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» у 2014 році «Бренд роботодавця 

очима студентів: як привабити покоління Y»,  кожний п’ятий студент не планує 

свою кар’єру і на випускному курсі не знає місця працевлаштування. Проте при 

цьому залишаються сильні патерналістські ілюзії та відчувається значний 

інфантилізм. Так, 77,1% студентів вважають, що першим робочим місцем їх 

повинна забезпечити держава, а 62,2% респондентів ключовим бар’єром при 

працевлаштуванні називають відсутність досвіду роботи. 
 

 

1.1.2  Оцінка привабливості української освіти для іноземних 

студентів 

 

 

Частка іноземних студентів у системі вищої освіти також має вагоме 

значення та є індикатором якості освіти, її відкритості до споживача. Частка ж 

іноземних громадян в українських вищих навчальних закладах несуттєво зростає 

порівняно з показниками минулого року. За результатами дослідження 

Українського Центру Міжнародної Освіти
2
 та Державної інспекції навчальних 

                                                        
2
 http://intered.com.ua/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-
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закладів України
3
 щодо кількості іноземних студентів в Україні навчалось:  

у 2012 – 2013 навчальному році – 60 480 тис. студентів;  

у 2013 – 2014 – 69 969 тис. студентів;  

у 2014 – 2015 – 63172 тис. студентів; 

у 2015 – 2016 – 63 391 тис. студентів. 

Найчастіше іноземні студенти обирають університети Києва, Харкова та 

Одеси, відповідно до рис. 1., криворізькі університети, за даними Українського 

державного центру оцінювання якості освіти, навчають усього 164 іноземних 

студенти. 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг міст за кількістю іноземних студентів 

 

Найбільше в Україні навчається іноземних громадян з країн Азії: 

Туркменістан (понад 14 100 осіб), Азербайджан (7 600 осіб), Ірак (3 600 осіб), 

Індія (3 500 осіб), Китай (2 300 осіб), Узбекистан (2 100 осіб), Йорданія (1 800 

осіб), Молдова (1 700 осіб), Грузія (1 500 осіб), Ізраїль (690 осіб), Таджикистан 

(422 особи), Казахстан (350 осіб), В’єтнам (348 осіб), Південна Корея (60 осіб), 

Киргизстан (30 осіб), Японія (13 осіб). 

Не такою різноманітною є географія студентів-вихідців із Африки, проте, 

їхня кількість є також порівняно чималою: Нігерія (3 600 осіб), Марокко (1 500 

                                                                                                                                                                                            
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 
3
 http://studway.com.ua/dinz-vivchaie/ 
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осіб), Гамбія (1 500 осіб). Дуже малий відсоток складають громадяни країн 

Європейського Союзу. Загальна кількість таких студентів ледь перевищує 

позначку 50. Велика Британія та Північна Ірландія – 42 студенти, Франція – 8 

студентів, Данія – 4 студенти, Ірландія – 2 студенти. 

 

 

1.1.3 Нормативно-правова база діяльності, умови конкурсного відбору 

та державне замовлення 

 

 

Поступова імплементація Закону «Про вищу освіту» викликає значні зміни 

в умовах прийому до вищих навчальних закладів України. Впровадження у 

вступній кампанії принципу «Широкого конкурсу» повністю змінило 

кон’юнктуру ринку освітніх послуг. 

Закон України № 1731-VIII "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з 

тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження" надає визначення 

тимчасово переміщеного ВНЗ для університету, врегульовує питання діяльності 

та надання прав переміщеним ВНЗ та науковим установам на тимчасових засадах 

стосовно встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну 

посаду науково-педагогічного та наукового працівника. Крім того, законом 

визначається, що «для тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, 

тимчасово переміщених наукових установ центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки встановлює фіксовані обсяги державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх 

рівнів, зазначених у відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності». 

Водночас зі зменшенням кількості поданих заяв на вступ у 2014-2016 рр. на 

6-8% та обсягів державного замовлення на 16-20% кожного року, в останні роки 

відбуваються значні зміни  обсягів вступу на економічні та інженерно-технічні 

спеціальності. Абітурієнти дедалі частіше обирають спеціальності, обсяги 

фінансування яких, в межах державної політики, поступово збільшуються, тобто 

віддають перевагу державному замовленню, а не бажанню або схильності  до тієї 

чи іншої діяльності (спеціальності). Престижність інженерно-технічних 

спеціальностей збільшується незначно і лише за рахунок ІТ-спеціальностей. 

Протягом останніх семи років відбувається скорочення кількості 

бюджетних місць за всіма рівнями, окрім магістра. Найбільш відчутного 

зниження зазнав ступінь спеціаліста – на 27% з 2007 по 2017 роки. І з 2017  року 

вже відсутній набір на цей ступінь взагалі. Дещо меншим є спад державного 

замовлення на бакалавра – 15% протягом того ж періоду (рис. 2). 

У 2014-2016 рр. найбільше скорочення державного замовлення відбулося на 

природничі та сільськогосподарські напрями – 7,5% та 7,4% відповідно. 
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Рис.2. Кількість місць державного замовлення денної форми навчання, що 

виділялася для різних рівнів освіти, тис. осіб 

 

 

1.1.4 Фінансування вищої освіти 

 

Видатки на вищу освіту у 2010-2016 рр., за даними Держстату України, 

складали у відсотках до ВВП від 2,3% (2010 р.) до 1,4% (2016 р.), у відсотках до 

загальних витрат консолідованого бюджету України – від 6,8% (2010 р.) до  4,5% 

(2016 р.). При цьому, якщо у 2012-2013 рр. видатки на вищу освіту України 

суттєво зросли, то протягом 2014-2016 рр. відбулося їх зниження.  

Слід зауважити, що індекс цін (індекс інфляції)  становив у 2013 р. – 99,8%;  

2014р. – 112,1%;  2015  р. – 148,7%. 

Загальне збільшення витрат на освіту в навчальних закладах, що 

спостерігалося останніми роками, призвело до суттєвого збільшення загальних 

витрат на одного студента, що складали у 2010 р. – 10 758,6 грн. ($ 1355,0); у 

2011р. – 11 705,6 грн. ($ 1468,7); у 2012 р. – 13 512,8 грн. ($ 1691,2); у 2013 р. –

13874,56 грн. ($1734,2), у 2014 р. – 17596,05 грн. ($1094,5), у 2015 р.- 19296,89 

грн. ($771,8).  

Ключовим  для адміністрування фінансового забезпечення національної 

системи вищої освіти України є питання оплати підготовки здобувачів вищої 

освіти. Однак в Україні відсутні  нормативи для розрахунків вартості навчання 

особи у закладі вищої освіти. На сьогодні вартість навчання у закладах вищої 

освіти України досить помітно різниться. Так, середня за всіма напрямами 

вартість навчання за денною формою для здобуття ступеня бакалавра для 

студентів, прийнятих у 2014-2015 навчальному році з оплатою за кошти фізичних 

та юридичних осіб, у різних закладах складає від 6500 до 11000 грн., за заочною – 

від 3600 до 8400 грн. У 2015-2016 н.р. цей показник для денної форми навчання 

зростає до 13000 грн., а в 2016-2017 н.р. досягає 12000-21000 грн. Водночас 

державне фінансування практично не розрізняє галузі знань за рівнем витрат, що 

спотворює картину реальної вартості підготовки кадрів різних спеціальностей. 
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1.1.5 Конкуренція навчальних закладів та формування контингенту  

 

 

Питання скорочення кількості ВНЗ шляхом їх укрупнення стає одним з 

основних у стратегічному баченні Міністерства освіти та науки шляхів 

реформування національної системи вищої освіти.  Перспективною є стратегія 

укрупнення закладів вищої освіти. Створення на базі декількох навчальних 

закладів потужних центрів підготовки  має цілий ряд переваг. Концентрація 

викладацьких кадрів, потужна інфраструктура дозволять гнучкіше формувати 

траєкторії навчання, швидше реагувати на запити суспільства і економіки на 

кваліфікованих фахівців, ефективніше організовувати виробничі практики та 

наукові дослідження (табл.2). 

На початку 21 століття в Україні нараховувалося 979 вищих навчальних 

закладів, з них 163 – приватні. Тоді як  2016/2017 навчального року в Україні їх 

нараховувалося вже 660, а приватних – 144. 

 

Таблиця  2 – Тенденції змін типів і кількості вищих навчальних закладів в 

Україні 
 Університети Академії Інститути Коледжі Технікуми Вищі 

училища 

2000/2001 106 59 149 143 309 87 

2016/2017 175 54 62 222 59 212 

Різниця +69 -5 -87 +79 -250 +125 

 

З 2014 року розпочалося  масове скорочення навчальних закладів, 

залишилося 387 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (скорочення 

майже у два рази порівняно з максимальною кількістю, досягнутою на початку 

1996/1997 навчального року) та 277 вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації (скорочення на майже п’яту частину порівняно з максимальною 

кількістю, досягнутою на початку 2008/2009 навчального року) (рис.3). 
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Рис 3. Динаміка зміни кількості вищих навчальних закладів за останні  

20 років, од. 
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Перш за все, нестійкий стан національної системи вищої освіти України 

пов’язаний із значними складнощами  формування контингенту студентів, що 

проявилися останніми роками. Значну проблему, по-перше, становить 

демографічна криза, що продовжується. По-друге, українські університети 

починають відчувати конкуренцію з боку європейських університетів. По-третє, 

останні три роки на структуру контингенту впливають події на Сході України та 

в Криму. 

Формування контингенту здобувачів освіти являє для ВНЗ певну проблему, 

пов’язану не тільки із забезпеченням відбору кращих студентів (як і для всіх 

університетів світу), а й з постійною модернізацією правил прийому, які щорічно 

змінюються.  

На початку ХХІ століття було прийнято на навчання у вищі навчальні 

заклади: І-ІІ рівнів акредитації – 190,1 тис. осіб; ІІІ-IV рівнів акредитації – 346,4 

тис. осіб, випущено 148,6 тис.осіб  І-ІІ рівнів акредитації  та 273,6 тис.  осіб ІІІ-IV 

рівнів акредитації. 

У 2016 р. було прийнято на навчання у вищі навчальні заклади: І-ІІ рівнів 

акредитації – 69,5 тис.; ІІІ-IV рівнів акредитації – 361,1 тис.; випущено – 79,1 тис. 

та 405,4 тис.  осіб відповідно.  

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (потенційне джерело 

абітурієнтів)  за 25 останніх років стійко скорочували контингент учнів та 

студентів – максимум показників був досягнутий у 1990/1991 навчальному році: 

чисельність – 757 тис. учнів та студентів; прийом – 241 тис. осіб; випуск – 

228,7 тис. осіб. Кількісні показники контингенту учнів та студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на початок 2014/2015 навчального 

року скоротились майже на третину та досягли відповідно показників 1990/1991 

навчального року: чисельності – 33,2%; прийому – 28,8%; випуску – 34,6%.  

З 1995 р. ринкові відносини достатньо широко запроваджувалися в 

діяльність ВНЗ – почала стрімко зменшуватися питома вага контингенту 

студентів, які навчалися за рахунок бюджетних коштів, стрімко збільшувалася 

питома вага студентів, які навчалися за рахунок коштів фізичних осіб. На початку 

ХХІ століття питома вага студентів, що навчалися у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації 

за рахунок коштів фізичних осіб, перевищила половину загального контингенту 

студентів. Зазначене нарощування питомої ваги студентів-контрактників 

продовжувалося до 2007/2008 навчального року, після чого тренд став від’ємним, 

питома вага «контрактників» почала знижуватися достатньо швидкими темпами, 

за наступні сім років падіння склало майже 15 відсотків. 

Показники державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти 

встановлюються окремо на випуск та прийом студентів з виділенням денної 

форми навчання в розрізі ступенів підготовки відповідними постановами 

Кабінету Міністрів України щорічно.  

Одним із важливих показників місця вищої освіти в національній 

економіці є показник чисельності студентів з розрахунку на 10 тис. населення.  

Для України спостерігається протягом 1990-2008 років позитивна 

динаміка, після 2008 року – негативна динаміка, що призвело до зменшення 

протягом 2009-2016 років зазначеного показника майже на третину.  
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Скорочення попиту на освітні послуги є наслідком складної демографічної 

ситуації в Україні. За прогнозами, тенденції зменшення контингенту абітурієнтів  

будуть спостерігатися майже до 2018 року. 

Відбувається значне збільшення студентів, які бажають здобути освіту за 

кордоном.  

Кількість українців, які навчаються в іноземних університетах, станом на 

2014/2015 навчальний рік становила 59 648 осіб. Серед найбільш бажаних для 

навчання країн, як і раніше, залишаються Польща, Німеччина, Росія, Канада, 

Італія, Чехія, США, Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина. Динаміка зростання з 

2009 по 2015 роки склала 129%. Якщо порівнювати два останні роки, то приріст 

складає майже 29%, або ж 13 266 осіб. Причому 2/3 цього приросту склали саме 

українці, які навчаються в польських університетах. Вони показали найбільш 

стрімке збільшення, як в абсолютному, так і відносному показниках, – з 14 951 до 

22 833 особи. Також значний відносний та абсолютний приріст українських 

громадян на студіях демонстрували канадські, чеські та італійські університети, 

за результатами дослідження аналітичного центру CEDOS
4
. 

 

 

1.1.6 Ринок праці, можливості працевлаштування та окупність вищої 

освіти 

 
 

Освітній рівень зайнятих в економіці України можна вважати досить 

високим. Станом на кінець 2015 року особи з вищою освітою складали 59,2% 

облікової кількості штатних працівників, у тому числі 23,6%  –  молодших 

спеціалістів і бакалаврів (неповна та базова вища освіта) та 35,6%  – спеціалістів і 

магістрів (повна вища освіта). У деяких видах економічної діяльності працівники 

з вищою освітою є домінуючою категорією: у фінансовій та страховій діяльності 

їх 87,8%; державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному 

страхуванні – 84,8%; професійній, науковій та технічній діяльності – 79%; 

інформаційній та телекомунікаційній – 76,3%; освіті – 72,9%. 

Висока зайнятість фахівців з вищою освітою у сферах промисловості 

(1252,4 тис. осіб), освіти (1270,5 тис. осіб) та охорони здоров’я (817,5 тис. осіб) є 

спадщиною радянської планово-економічної системи, яка зберігається досі. 

Насичення такими працівниками оптової та роздрібної торгівлі (550,6 тис. осіб), 

фінансової та страхової діяльності (270,7 тис. осіб), транспорту та логістичної 

сфери (360,2 тис. осіб) можна вважати здобутком масової вищої освіти в період 

незалежності України.  
 

 

1.1.7 Аналіз регіонального мікросередовища діяльності Університету 

 
 

У 2014 році Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського був переміщений до м. Кривий Ріг. Університет 

                                                        
4
 http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu 
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почав працювати в новому зовнішньому середовищі, яке має певні переваги і 

загрози для діяльності навчального закладу. 

Освітня система міста Кривого Рогу (місто з населенням 660 тис. 

мешканців) включає 10 вищих навчальних закладів при формуванні потенційних 

абітурієнтів зі 148 загальноосвітніх навчальних закладів. Слід зазначити, що 

більшість ВНЗ міста є філіями або відокремленими структурними підрозділами 

інших ВНЗ України. 

Серед основних конкурентів ДонНУЕТ – Криворізький  національний  

університет, Криворізький економічний інститут (найбільший підрозділ КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана), Криворізький державний педагогічний університет, які 

за ціновою політикою є фактично на одному рівні з ДонНУЕТ, однак за 

загальнонаціональними рейтингами займають нижчі позиції. При цьому, за 

даними статистики реєстрації на ЗНО, у Дніпропетровській  області 

зареєструвалося 23560 особи (без м. Кривий Ріг), у Кіровоградській області  – 

12184 осіб, м. Кривий Ріг – 3296 осіб. 

Статистичними опитуваннями в школах м. Кривого Рогу було виявлено, що 

майже 10% випускників бажають продовжити навчання у Польщі,  майже 50% 

випускників хотіли б продовжити навчання в київських ВНЗ та навчальних 

закладах м. Дніпра. Майже 65% стануть студентами тільки за умови вступу на 

державну форму навчання.  
 

 

1.2 Оцінка внутрішнього середовища 

1.2.1 Підготовка фахівців – кількісні та якісні показники 

1.2.1.1 Напрями і спеціальності підготовки фахівців 

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (скорочено – ДонНУЕТ) є державним вищим навчальним 

закладом ІV рівня акредитації, який провадить як інноваційну освітню діяльність 

за різними ступенями вищої освіти, так і фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту 

інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових 

знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність. Маючи статус 

національного вищого навчального закладу, ДонНУЕТ функціонує на засадах 

автономності і самоврядності. 

ДонНУЕТ здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними 

освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої 

освіти:  

перший (бакалаврський) рівень;  

другий (магістерський) рівень;  

третій (освітньо-науковий рівень). 

Здобуття вищої освіти на кожному з цих рівнів передбачає успішне 

виконання здобувачем вищої освіти  відповідної освітньої (освітньо-професійної 

або освітньо-наукової) програми, що є підставою для присудження відповідного 
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ступеня вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Згідно з прикінцевими 

і перехідними положеннями Закону України «Про вищу освіту», до 2017 р. 

включно Університет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст». 

У ДонНУЕТ підготовка бакалаврів здійснюється за 13 напрямами підготовки, 

які входять до 6 галузей знань відповідно до переліку 2010 р. (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 13.12.2006 р. №1719-2006-п «Про перелік напрямів, за якими 

здійснюється підготовка  фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра»), а саме: 

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво: 

6.030503 «Міжнародна економіка» 

6.030504 «Економіка підприємства» 

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» 

6.030507 «Маркетинг» 

6.030508 «Фінанси і кредит» 

6.030509 «Облік і аудит» 

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» 

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування: 

030601 «Менеджмент» 

Галузь знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка 

6.050503 «Машинобудування» 

Галузь знань 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування: 

6.050604 «Енергомашинобудування» 

Галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції: 

6.051701 «Харчові технології та інженерія» 

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування: 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

6.140103 «Туризм». 

У 2016 р. вперше було здійснено набір бакалаврів за 12 спеціальностями, які 

входять до 6 галузей знань, згідно з переліком 2015 р. (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»), 

а саме:  

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки:  

051 Економіка 

056 Міжнародні економічні відносини 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування:  

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Галузь знань 13 Механічна інженерія:  

133 Галузеве машинобудування 
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Галузь знань 14 Електрична інженерія: 

142 Енергетичне машинобудування 

Галузь знань 18 Виробництво та технології:  

181 Харчові технології 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування: 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм. 

Також у 2016 р. вперше було здійснено набір спеціалістів за 10 

спеціальностями, які входять до 5 галузей знань,  згідно з переліком 2015 року, а 

саме: 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки:  

051 Економіка 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування:  

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Галузь знань 13 Механічна інженерія: 

133 Галузеве машинобудування 

Галузь знань 18 Виробництво та технології:  

181 Харчові технології 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування: 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм. 

Підготовка магістрів з 2016 р. здійснюється за 12 спеціальностями, які 

входять до 5 галузей знань,  згідно з переліком 2015 р., а саме:  

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки:  

051 Економіка 

056 Міжнародні економічні відносини 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування:  

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

074 Публічне адміністрування 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Галузь знань 13 Механічна інженерія: 

133 Галузеве машинобудування 

Галузь знань 18 Виробництво та технології:  

181 Харчові технології 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування: 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм. 

Ліцензійний обсяг прийому ЗВО складає з підготовки:  
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бакалаврів: за денною формою навчання – 1745 осіб, заочною – 1415 осіб;  

спеціалістів: за денною формою навчання – 620 осіб, заочною – 1095 осіб;  

магістрів: за денною формою навчання – 655 осіб, заочною – 300 осіб. 
 

 

1.2.1.2 Контингент осіб, які навчаються на денній і заочній формах 

навчання 
 
 

Контингент ЗВО ДонНУЕТ за рівнями освіти і формами навчання 

представлено у табл. 4.  
 

 

Таблиця 4 – Динаміка контингенту ЗВО ДонНУЕТ у 2014-2016 н.р., осіб 

Курси 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2014-

2015 

н.р. 

2015-

2016 

н.р. 

2016-

2017 

н.р. 

Відхилення, % 

2014-

2015 

н.р. 

2015-

2016 

н.р. 

2016-

2017 

н.р. 

Відхилення, % 

2015-2016 

від 2014-

2015 

2016-2017 

від 2015-

2016 

2015-2016 

від 2014-

2015 

2016-2017 

від 2015-

2016 

1 бакалавр 75 164 116 +118,7 -29,3 162 208 167 +28,3 -19,7 

2 бакалавр 80 203 196 +153,8 -3,4 175 178 282 +1,7 +58,4 

3 бакалавр 138 81 208 -41,4 +156,8 192 169 267 -11,9 +57,9 

4 бакалавр 89 139 83 +56,2 -40,3 94 111 58 +18,1 -47,8 

5 бакалавр - - - - - 92 80 104 -13,0 +30,0 

спеціаліст 47 115 92 +144,7 -20,0 87 94 147 +8,0 +56,4 

1 магістр 49 53 92 +8,2 +73,6 33 5 27 -84,8 +440,0 

2 магістр 69 18 45 -73,4 +150,0 25 27 8 +8,0 -70,4 

Разом  547 773 832 +41,3 +7,6 860 872 1060 +1,4 +21,6 

 

Загальна динамічна оцінка контингенту ЗВО за всіма рівнями освіти і 

формами навчання свідчить про позитивну тенденцію його зростання: у 2015-

2016 н.р. – на 16,9%, у 2016-2017 н.р. – на 15% у порівнянні з попереднім роком і 

в цілому за три навчальних роки – на 34,5%. Переважна кількість ЗВО навчалася 

на заочній формі навчання. При цьому відносний рівень даного показника зріс з 

38,9% у 2014-2015 н.р. до 44% у 2016-2017 н.р., що пояснюється зростанням 

кількості бажаючих здобути вищу освіту на рівнях бакалавра і спеціаліста.  

Значний вплив на формування контингенту за рівнями освіти і формами 

навчання у ВНЗ країни має виділення місць державного замовлення. У ДонНУЕТ 

показник частки осіб, які навчаються за кошти державного бюджету, є високим і 

становить близько 65%.   

 

1.2.1.3 Успішність студентів і випуск фахівців на денній і заочній 

формах навчання 
 
 

У 2016-2017 н.р. абсолютна успішність та якість знань за результатами 

зимової сесії у ЗВО денної форми навчання становили по Університету 

відповідно 89,6%  і 53,2%.  

Важливу роль у формуванні загальних і предметно-спеціальних 

компентентностей ЗВО відіграють виробнича (переддипломна) практика і 

підготовка кваліфікаційної роботи. За обома формами навчання має місце повне 
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дотримання нормативів освітньої діяльності як за абсолютною успішністю, так і 

за якістю знань при доволі високих рівнях оцінюваних показників. Це є 

свідченням цілком об’єктивної ситуації зміни ставлення ЗВО до своєї майбутньої 

професійної діяльності, прообраз якої вони бачать на місцях переддипломної 

практики і втілюють отримані в ході такої підготовки знання у виконаних 

дипломних роботах.  

У 2014-2015 н.р. ДонНУЕТ випустив 283 фахівці, з них 60% за денною 

формою навчання. 4,1% випускників денної форми отримали диплом з 

відзнакою.  

У 2015-2016 н.р. дипломи отримали 550 випускників, що на 94,3% більше 

рівня попереднього року. Частка випускників, які навчалися на денній формі 

навчання, в цьому році знизилася до 46,7%. Кількість випускників денної форми 

навчання, які отримали диплом з відзнакою, зросла у 2,9 разу, при цьому їх 

частка підвищилася до 7,8%, тобто майже вдвічі. 

Загалом отримані результати свідчать про необхідність подальшого 

реформування освітньої діяльності в Університеті зі зміною принципів і 

процедур забезпечення якості вищої освіти, здійсненням моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм, забезпеченням їх публічності, 

зростанням рівня інформаційного забезпечення навчального процесу, побудовою 

ефективної системи запобігання і виявлення академічного плагіату, 

урізноманітненням форм індивідуально-консультативної роботи, поглибленням 

практичної підготовки ЗВО, посиленням контактів із підприємствами 

(організаціями, установами) тощо. 
 

 

1.2.1.4 Працевлаштування випускників і студентів 
 

 

З метою проведення координаційної та організаційної діяльності, 

пов’язаної із сприянням працевлаштуванню студентів і випускників в 

Університеті функціонує відділ по роботі зі студентами. Основними функціями 

відділу є:  

налагодження контактів з підприємствами, організаціями та установами-

потенційними роботодавцями для  встановлення довгострокових ділових 

відносин щодо працевлаштування випускників Університету; 

взаємодія з громадськими організаціями, кадровими агенціями, агенціями з 

працевлаштування, центрами зайнятості з метою працевлаштування студентів і 

випускників;  
інформування студентів і випускників Університету про вакантні місця на 

підприємствах, в установах та організаціях;  

проведення індивідуальних та групових консультацій щодо стратегії 

пошуку роботи, підготовки резюме; 

організація зустрічей роботодавців зі студентами з питань проходження 

практики та їх подальшого працевлаштування, проведення заходів щодо 

сприяння працевлаштуванню; 
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проведення організаційної та консультативної роботи зі студентами з 

питань працевлаштування. 

На сайті Університету діє розділ «Працевлаштування», де можна 

ознайомитися із наявними вакансіями підприємств, установ і організацій, 

сайтами пошуку роботи, корисними посиланнями для підготовки резюме. 

З ініціативи відділу по роботі зі студентами в Університеті традиційними 

стали презентації роботодавців в інститутах, зокрема, було проведено презентації 

таких відомих фірм і компаній, як: Укрсиббанк, Procter&Gamble Ukraine, 

ArcelorMittal, Рейкарц Хотел Менеджмент, Ашан та інші. 

Було організовано екскурсії на таких підприємствах, як 

Кривбасстандартметрологія, Рейкарц Хотел Менеджмент, гіпермаркет «Ашан», 

туристичних агенціях міста. Під час екскурсій студенти Університету дізналися 

про кар’єрні можливості на цих виробництвах, особливості побудови кар’єри. 

Консалтинговим центром VIRA для студентів Університету в 2016 році 

було проведено тренінговий курс особистісного зростання «Новий старт» на тему 

«Управління персоналом. Ефективні управлінські комунікації». Кожен учасник 

тренінгу отримав сертифікат, контакти потенційних роботодавців. 

У межах співпраці Університету з гіпермаркетом «Ашан» було проведено 

низку профорієнтаційних заходів, студентам 2-4 курсів була запропонована 

сезонна робота та робота у вільний від навчання час. Понад 10 осіб після 

завершення навчання отримали роботу в гіпермаркеті. 

Студенти старших курсів та випускники, пройшовши практику в 

«Приватбанку» у 2016 році в межах договору про співпрацю, отримали 

тимчасову та постійну роботу в структурних підрозділах банку, а також в call-

центрах в різних містах України. 

Студенти Університету в 2016 році були учасниками традиційних «Днів 

кар’єри для переселенців», організованих ГО «Центр зайнятості вільних людей», 

Дніпропетровським обласним центром зайнятості, Центром міжнародного 

грантрайтингу при Дніпропетровській ОДА за підтримки Програми розвитку 

ООН в Україні та Уряду Японії. 

Протягом року ряд агентств з працевлаштування проводили інформаційні 

зустрічі зі студентами Університету з питань проходження стажування та 

можливостей працевлаштування за кордоном, зокрема, в Болгарії, Німеччині, 

США. 

 

1.2.2 Науково-дослідна діяльність 

 

 

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» важливим завданням вищих 

навчальних закладів є науково-дослідна діяльність.  

Університет бере на себе зобов’язання всіляко сприяти та підтримувати тих 

працівників, які активно провадять наукову діяльність. Починаючи з 2014 року 

чисельність науково-педагогічних працівників в ДонНУЕТ зростала не тільки за 

кількісними, але й за якісними показниками. Так, чисельність докторів наук 

збільшилася в 2 рази, кандидатів наук – на 54%. При цьому зростає відсоток 



 18 

викладачів, які активно беруть участь у виконанні наукових досліджень: у 2016 

році питома вага науково-педагогічних працівників, що входили до науково-

дослідної частини ДонНУЕТ, склала 79%, у той час як в попередні роки цей 

показник складав менше 50%. При цьому варто зазначити, що більше 80% 

дослідників – науково-педагогічні працівники віком до 45 років, що дозволяє 

визначити тенденцію до активізації участі молодих учених у наукових 

дослідженнях та розробках. 

Таким чином, в Університеті відбуваються якісні та кількісні зміни 

співробітників науково-дослідної частини, що свідчить про високий рівень 

мотивації та стимулювання науково-педагогічних кадрів ДонНУЕТ. 

Результатом динамічного збільшення якісного складу науково-дослідної 

частини Університету є зростання обсягів фінансування науково-дослідної 

роботи. За рахунок коштів державного бюджету у 2014 році в ДонНУЕТ було 

продовжено виконання 2-х прикладних досліджень («Інноваційні механізми 

економічного управління підприємством» (керівник – д.е.н., проф., 

Фролова Л.В.); «Науково-інноваційне рішення проблеми персоніфікації 

харчування в Україні» (керівник – к.х.н., доцент, Дітріх І.В.), які було завершено 

у 2015 році, та розпочато виконання однієї прикладної роботи («Інституціональні 

аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку» (керівник – д.е.н., 

проф. Чернега О.Б.), що завершилася у 2016 році. 

У 2015 році за результатами конкурсного відбору наукових проектів 

фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України 

Університетом розпочато виконання одного фундаментального дослідження 

(«Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних 

матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском» (керівник – к.т.н., 

Возняк А.В.), що буде завершене у 2018 році. 

Проте найбільшим досягненням Університету є нарощування обсягів 

надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та науково-

технічної діяльності. Порівняно з 2014 роком обсяг фінансування наукових і 

науково-технічних робіт за госпдоговорами у 2016 році збільшився більше ніж у 

8 разів. (табл. 5.), при цьому кількість таких робіт зросла в 4 рази. 

Таблиця 5 – Динаміка фінансування науково-технічної діяльності 

ДонНУЕТ 2014-2016 рр. 
№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2014 2015 2016 

1 Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них: 687,2 376,5 326,7 

1.1  – фундаментальних досліджень 291,1 - 200,0 

1.2  – прикладних досліджень і розробок 396,1 376,5 126,7 

2. 
Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та 

науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 
13,75 40,0 347,7 

2.1 
– обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 
13,75 40,0 127,7 

2.2 – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень - - 220,0 

3. 

Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-

технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників 

(спец. фонд), усього 

3 6 13 

4. 
Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 

кафедральної тематики 
- 18 19 
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Крім того, у 2016 році ДонНУЕТ взяв участь у конкурсі на грантову 

підтримку наукових і науково-технічних проектів академічних інституцій та 

вищих навчальних закладів Криму і тимчасово окупованих територій, що 

розміщуються на базі інших вітчизняних установ Державного фонду 

фундаментальних досліджень, і отримав 2 гранти на 2016-2017 рр. («Імперативи 

та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності 

транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС» (керівник – 

д.е.н., професор О.Б. Чернега (200 тис. грн.); «Новий підхід до механічного 

омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу 

„пластичності”» (керівник – к.т.н., Возняк А.В. (240 тис. грн.)). Таким чином, 

обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та науково-

технічної діяльності за останні 3 роки збільшився в 25 разів. 

Крім того, на кафедрах Університету виконувалося 19 наукових та науково-

технічних робіт за власною ініціативою. Всі дослідження зареєстровані в 

Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, 7 з них 

завершено у 2016 році.   

У 2017 році буде продовжено роботу над фундаментальним дослідженням 

«Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних 

матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском» за кошти 

державного бюджету, над двома фундаментальними дослідженнями при 

грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень та 17 

роботами в межах кафедральної тематики.  

Збільшення обсягів фінансування наукової та науково-дослідної роботи в 

Університеті дозволило удосконалити матеріально-технічне забезпечення 

досліджень. Так, у 2016 році в ДонНУЕТ розпочато облаштування науково-

дослідної лабораторії «Інноваційні конструкційні матеріали та обладнання» за 

рахунок придбання унікальної установки – Машина випробувальна 

електромеханічна універсальна UIT STM 5, що дозволило не тільки суттєво 

спростити експериментальну частину дослідників в галузі загальної фізики, а й 

посилити співробітництво між науковцями та ВНЗ, що здійснюють дослідження 

у подібних сферах. 

Таблиця 6 – Динаміка показників результативності наукової та науково-

технічної діяльності ДонНУЕТ 2014-2016 рр. 
№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2014 2015 2016 

1 Опубліковано монографій 2 10 23 

2 Кількість статей 13 119 343 

2.1. - усього одиниць опублікованих в Україні 13 109 306 

2.2. - усього одиниць опублікованих за кордоном - 10 20 

2.3. 
- опублікованих у міжнародних наукометричних 

базах даних (Scopus, Web of Science) 
1 12 17 

2.4. 
- опубліковано у інших наукометричних базах 

даних 
- - 135 

 

Результатом діяльності лабораторії стало отримання гранту на проведення 

фундаментального дослідження «Новий підхід до механічного омолодження 
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полімерних стекол на основі формування тривалого часу «пластичності» та 

збільшення результативних показників виконання науково-технічних робіт: за 

2016 рік – 4 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus з 

іmpact-фактором більше 4, 8 статей у фахових виданнях України, тощо. 

 Протягом 2014-2016 рр. спостерігається чітка тенденція до збільшення 

показників результативності наукової та науково-технічної діяльності в 

ДонНУЕТ. Кількість опублікованих монографій, в т.ч. розділів в монографіях за 

кордоном, у 2016 році збільшилася в 10 разів порівняно з 2014 роком. 

Значно збільшилася кількість статей, що видаються в межах кафедральних 

досліджень. Спостерігається чітка тенденція до збільшення публікацій у 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. 

Однак, незважаючи на збільшення результативності наукової та науково-

дослідної роботи в Університеті, більшість цих матеріалів залишається 

невідомою для академічної спільноти, оскільки видання не входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, а більшість публікацій написані 

українською мовою.  

 

1.2.3 Навчально-методична діяльність 

1.2.3.1 Діяльність навчально-методичної ради 

 
 

Навчально-методична рада  забезпечує координацію, контроль та аналіз 

навчально-методичної і організаційно-методичної діяльності навчально-

наукових інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету. 

Основні функції навчально-методичної ради: 

вироблення стратегічних напрямів розвитку навчально-методичної 

діяльності Університету та вдосконалення змісту навчання; 

організація проведення експертизи освітніх технологій і навчальної 

літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів, аналіз науково-

методичного забезпечення навчального процесу; 

удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчального 

процесу; 

впровадження освітніх інновацій, системи управління якістю вищої освіти 

на основі міжнародних стандартів; 

координація освітньої діяльності в системі багатоступеневої підготовки 

фахівців; 

впровадження іншомовних освітніх програм у навчальний процес; 

впровадження технологій дистанційного навчання. 

Станом на 01.01.2017 р. в ДонНУЕТ  виконано такі роботи: 

1. Підготовлено накази щодо створення системи менеджменту якості 

(СМЯ);  створення Ради з якості; призначення Уповноваженого представника  

керівництва ДонНУЕТ з якості (перший проректор). 

2. Вченою радою Університету затверджено: програму розробки та 

впровадження СМЯ; склад Керівного органу з управління якістю; Раду з якості 
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(очолює ректор, в складі проректори, Уповноважений представник керівництва 

ДонНУЕТ з якості, відповідальні за основні і допоміжні процеси). 

3. Визначено підрозділ, відповідальний за розробку та впровадження СМЯ 

(відділ інноваційних освітніх технологій). 

4. Здійснено аналіз документів з  точки зору можливості їх використання 

для формування системи управління якістю. 

5. Розроблено  Стандарти Університету з якості. 

6. Визначено характеристики якості для усіх категорій послуг, що 

надаються (включаючи відповідність нормативним вимогам). 

7. Сформовано політику у сфері якості з урахуванням місії Університету. 

8. Розроблено 83 Положення, які регламентують діяльність Університету. 

У діяльності навчально-методичної ради значна увага приділялася 

підготовці навчально-методичних комплексів дисциплін, навчальної та 

навчально-методичної літератури. 

У 2015-2016 н. р. навчально-методичною радою Університету 

рекомендовано до впровадження в навчальний процес 265 навчально-методичних 

розробок, з них 95 методичних вказівок для семінарських і практичних занять, 31 

– для самостійної роботи студентів. 

У 2016-2017 н. р. рекомендовано до впровадження в навчальний процес  

117 навчально-методичних розробок, з них  101 розробка для семінарських і 

практичних занять, 16 – для самостійної роботи студентів. 

Зростає частка електронних навчально-методичних розробок. Протягом 

оцінюваного періоду професорсько-викладацьким колективом створено 839 

навчально-методичних електронних документів: 284 методичні рекомендації, 239 

електронних конспектів лекцій, 316 робочих програм з навчальних дисциплін. 

Крім того, впроваджено програмне забезпечення для проведення контролю 

знань студентів в системі Мoodle.  

 

 

1.2.3.2 Моніторинг освітньої діяльності  

 
 

Досягнення високої освітньої якості неможливе без постійної, повної та 

об’єктивної інформації про стан освіти, що має забезпечити система моніторингу, 

яка є невід’ємним компонентом якості освіти.  

Система моніторингу якості навчального процесу в Університеті 

складається з двох основних блоків: моніторингу знань студентів і моніторингу 

організації та якості освітнього процесу. 

Моніторинг навчальних здобутків студентів в Університеті проводиться 

засобами планового і періодичного контролю рівня засвоєння навчального 

матеріалу на рівні ректорату, директорату і кафедри. 

На рівні  викладач – кафедра плановий моніторинг знань студентів включає 

проведення модульного, семестрового і підсумкового контролю та  атестації, яка 

здійснюється екзаменаційними комісіями після завершення навчання за 
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освітньою програмою певного рівня. Кожен випускник складає атестаційній 

екзамен або захищає дипломну роботу чи дипломний проект. 

Окрім обов’язкових заходів, здійснюється вхідний контроль, що дозволяє 

з’ясувати реальний рівень знань студентів. 

Критеріями якості навчального процесу є: наявність затверджених у 

встановленому порядку навчальних планів, робочих планів, графіків навчального 

процесу, навчальних та робочих програм із дисциплін; відповідність елементів 

навчального процесу (лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо) 

затвердженим планам та програмам; комплектність і достатність методичного 

забезпечення дисциплін. 

З метою моніторингу організації та якості освітнього процесу на рівні 

директорат – ректорат  постійно здійснюється: адміністративний контроль 

проведення занять та екзаменів, перевірка стану навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, організаційно-методичного забезпечення всіх видів 

практик, передбачених навчальними планами, організаційно-методичного 

забезпечення проведення  атестації за всіма  рівнями освіти; контроль 

дотримання вимог до документального оформлення результатів поточного, 

підсумкового  та атестаційного контролю; проводяться відкриті заняття,  які 

обговорюються  на засіданнях кафедр чи методичних семінарах, та 

взаємовідвідування викладачів;  проводилося опитування студентів щодо якості 

викладання дисциплін (Положення про опитування студентів щодо якості 

навчальної діяльності П 05.02.-02-2016,  затверджене Вченою радою 

26.05.2016 р., протокол №14). Процедуру анкетування можна розглядати як один 

з найважливіших елементів самооцінки вищого навчального закладу, оскільки 

аналіз отриманих даних дозволяє виявити невідповідності і визначити шляхи 

вдосконалення освітнього процесу з метою підвищення якості підготовки 

фахівців. 

 Усі ці заходи дозволяють отримувати інформацію про реальний стан 

справ, наявні проблеми і недоліки, визначати підрозділи та окремих викладачів, 

які мають суттєві здобутки і корисний досвід за певними напрямами роботи.  

З 2016 року в Університеті проводиться визначення рейтингів науково- 

педагогічних працівників відповідно до Положення про щорічне оцінювання 

НПП (П ДонНУЕТ 2.02-02-2016, затверджене Вченою радою ДонНУЕТ, 

протокол №14 від 26.05.2016),  яке сприяє об’єктивному аналізу якості їхньої 

роботи і слугує активізації та стимулюванню професійної діяльності викладачів, 

усуненню наявних недоліків, спрямовує діяльність науково-педагогічних 

працівників на розв’язання актуальних для університету задач. Метою рейтингів 

є визначення викладачів та кафедр, що роблять найбільший внесок у підвищення 

якості підготовки фахівців, розвиток наукових досліджень, поширення 

передового досвіду.  
 
 

1.2.3.3 Підвищення педагогічної майстерності 

 

Протягом 2014-2016 років курси підвищення кваліфікації за навчальною 

програмою «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» 
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пройшли 67 науково-педагогічних працівників університету. Слухачами курсів 

було розроблено і розміщено на платформі Moodle 134 дистанційні курси. 
 
 

1.2.3.4 Дистанційна освіта  

 

Реалізація дистанційно-заочної форми навчання студентів у ДонНУЕТ 

здійснюється відповідно до «Положення про дистанційно-заочне навчання», 

затверджене протоколом Вченої ради університету № 9 від 29.02. 2016. 

Дистанційно-заочна форма навчання студентів у ДонНУЕТ – це варіант 

реалізації заочної форми навчання, який ґрунтується на використанні сукупності 

сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації шляхом 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. Основними принципами 

дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія в процесі навчання, надання 

слухачам можливості самостійної роботи з освоєння навчального матеріалу, а 

також консультаційний супровід у процесі навчальної діяльності. Така технологія 

дає змогу навчатися на відстані.  

За минулий рік при підготовці до реалізації дистанційно-заочної форми 

навчання в ДонНУЕТ завершено розробку та формування дистанційних курсів – 

інформаційних продуктів, які є достатніми для навчання за окремими 

навчальними дисциплінами. Крім того, для проведення занять з дистанційно-

заочної форми пройшли відповідну підготовку викладачі всіх кафедр, які 

сертифіковані щодо цього виду викладацької діяльності. Таким чином, 

університет має відповідне кадрове та системотехнічне забезпечення, що дає 

йому право впроваджувати технології дистанційного навчання під час організації 

та забезпечення дистанційно-заочної форми навчання студентів. 

Тривалість навчання за дистанційно-заочною формою відповідає термінам 

навчання за заочною формою. 

Реалізація навчального процесу здійснюється за допомогою інформації, 

розміщеної у віртуальному навчальному середовищі, а також організації 

спілкування і співробітництва завдяки інформаційно-комунікаційним 

технологіям (Інтернет, електронна пошта, інтернет-конференція, чат, форум, 

дискусія тощо). Екзамени та поточний-модульний контроль складаються  

студентами в період екзаменаційних сесій. До розроблення і впровадження 

механізму аутентифікації  учасників процесу дистанційно-заочною формою 

навчання екзамени та поточний-модульний контроль складаються очно або 

дистанційно у присутності відповідальної особи чи комісії. Офіційно робота над 

розробкою дистанційного курсу розпочинається не менше як за 6 місяців до 

початку використання даного курсу.  

Станом на 01.12.2016 відповідно до графіка навчального процесу студенти 

спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит 

(банківська справа)», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030510 «Товарознавство і 

торговельне підприємництво (Товарознавство та експертиза в митній справі)», 

6.030601 «Менеджмент», 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.140103 

«Туризм» пройшли 27 курсів у системі Moodle. У другому семестрі 2016-
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2017 н. р. заплановано проходження студентами відповідних спеціальностей 59 

електронних навчальних курсів згідно з графіком навчального процесу. 
 

1.2.4  Доуніверситетська освіта 
 

1.2.4.1  Підготовка до вступу в Університет 

 

Підготовка до вступу в Університет учнів навчальних закладів Кривого 

Рогу та Дніпропетровської області відповідно до програм зовнішнього 

незалежного оцінювання якості освіти (ЗНО) та вступних випробувань 

здійснюється на підготовчих курсах  з 5-ти предметів (українська мова та 

література, математика, історія України, англійська мова, хімія). Заняття 

проводять досвідчені викладачі кафедр університету. Підготовка здійснюється за 

кошти фізичних осіб. Усього за період 2015-2016 рр. пройшли підготовку до 

вступу в університет 17 осіб. 

У 2016 році Університет брав участь у реалізації грантової угоди, наданої 

агентством США з міжнародного розвитку USAID з підготовки до ЗНО учнів з 

числа внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників АТО. Навчання за даною 

програмою пройшли 30 учнів. 

 

1.2.4.2 Робота з обдарованими дітьми 

 

Для залучення обдарованої молоді до лав студентів Університету було 

створено Наукову платформу PureGenius.  

У межах роботи Наукової платформи слухачі відділень мовознавства, 

філософії та суспільствознавства, історії, наук про Землю, технічних наук, 

економіки матимуть змогу: 

прослухати цикл лекцій з дисциплін відповідно до секцій, у яких беруть 

участь (на базі ДонНУЕТ та на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста); 

пройти тренінг «Мистецтво презентації»; 

пройти передзахист науково-дослідницьких робіт; 

консультуватися з фахівцями з відповідних галузей наук; 

отримати рецензію на науково-дослідну роботу; 

брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах та інших 

наукових заходах ДонНУЕТ; 

опублікувати результати своїх досліджень у наукових виданнях ДонНУЕТ. 

В Університеті діє дискусійна платформа "Євроінтеграційні перспективи та 

виклики". Традиційно учасниками дискусійного клубу є школярі випускних 

класів міста Кривого Рогу. У цьому році під керівництвом фасилітаторів 

платформи – викладачів Романухи О.М., Шапран Д.П. та Никифорова Р.П. – 

члени платформи підготували есе за даною тематикою та взяли участь в 

авторитетному конкурсі «Я – європеєць». Журі Конкурсу (представники 

Посольства Литви в Україні, Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

«Серце до серця», Мінкультури, Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка, Національної телекомпанії України, телеканалу «Перший 
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діловий», Національного авіаційного університету тощо) визначило 26 його 

переможців і призерів. Серед них і Анастасія Голуб, що посіла гідне місце серед 

учасників конкурсу завдяки активній роботі в дискусійному клубі ДонНУЕТ. 

Керівник секції мовознавства Наукової платформи PureGenius 

канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Удовіченко Г. М. та студентка  

2 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Чепурнова Анастасія брали 

участь у проведенні Дня науки в Центрально-Міському ліцеї. Учням ліцею було 

презентовано результати наукового дослідження на тему «Структурно-

семантичні особливості інфінітивних конструкцій з модальним значенням та 

частотність їх вживання в німецьких науково-технічних текстах».  

 

1.2.4.3 Профорієнтаційна робота 

 

Робота із залучення до вступу в Університет випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів носить систематичний характер. В Університеті працює 

комісія, яка розробила комплексну програму заходів із забезпечення набору на 

перший курс. Було оновлено склад інститутських комісій сприяння новому 

набору, комісії розробили плани своєї роботи на навчальний рік. На сайті 

Університету ведеться сторінка для абітурієнтів. Усі загальноосвітні навчальні 

заклади Кривого Рогу були закріплені за навчально-науковими інститутами та 

кафедрами Університету. Представники Університету систематично проводять 

зустрічі з керівниками, вчителями, учнями цих навчальних закладів, поширюють 

рекламні та інформаційні матеріали про Університет, листівки-запрошення до 

вступу в Університет тощо. Розроблено та виготовлено оголошення – запрошення 

до вступу в Університет, інформаційні листівки про спеціальності Університету, 

сувенірну продукцію. Друковану інформацію розповсюджено по школах Кривого 

Рогу та Дніпропетровської області представниками ННІ, кафедр Університету, 

через слухачів курсів підготовки до ЗНО. На сайті Університету було своєчасно 

розміщено Правила прийому в Університет у 2017 році зі всіма змінами та 

додатками, перелік спеціальностей, умови контрактного навчання.  

Усі ННІ та кафедри Університету систематично беруть участь у 

різноманітній профорієнтаційній роботі зі школярами міста та області. В 

Університеті розроблено деталізовані плани роботи зі школярами на І та ІІ 

семестри. Передбачено відвідування батьківських зборів у випускних класах, 

активна робота із школярами, запрошення школярів на Дні  відкритих дверей, до 

участі в інститутських та кафедральних профорієнтаційних заходах. Активна 

профорієнтація проводиться під час міського та обласного етапів учнівських 

олімпіад, конкурсів-захистів МАН за участі членів журі від Університету.  

Університет є активним учасником щорічного заходу «Наукові пікніки», 

започаткованого для популяризації науки серед молоді, який проходить в межах 

польсько-українського проекту «Scientific Fun – наукові пікніки в Україні». 

Найбільш активну профорієнтаційну роботу здійснюють кафедра іноземних 

мов та кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної 

справи. Зокрема, останньою були проведені майстер-класи «Ресторанні 

технології», «Роли – це просто», «Карвінг», «Сезонні європейські страви», 
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«Японська національна кухня», «Новітні технології виробів із шоколаду», 

майстер-клас з кондитерського мистецтва для школярів. Велику зацікавленість 

серед учнів викликав День бармена, що пройшов в Університеті в лютому 2017 

року. 

Кафедри Університету проводять активну профорієнтаційну роботу серед 

учнів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У технікумах та коледжах міста та області було 

презентовано Університет та всі його спеціальності, розміщено та 

розповсюджено агітаційні матеріали. Викладачі Університету залучаються до 

складу журі фахових конкурсів та конкурсів-захистів науково-дослідних робіт 

учнів технікумів та коледжів, проводяться спільні наукові дослідження, в межах 

яких було підготовлено ряд публікацій у наукових збірниках. У межах 

профорієнтаційної роботи були відвідані Український політехнічний технікум, 

Криворізький коледж НАУ, Політехнічний коледж КНУ, Автотранспортний 

коледж КНУ, Криворізький технікум НМетАУ, Криворізький коледж економіки 

та управління КНЕУ, Краматорський коледж ДонНУЕТ, Дніпродзержинський 

економічний коледж ДДТУ, Дніпродзержинський енергетичний технікум, 

Дніпродзержинський індустріальний коледж УДХТУ, Дніпродзержинський 

металургійний коледж, Дніпродзержинський комерційний технікум. 

 

 

1.2.4.4  Шефська допомога 

 

Університет у 2016 році розпочав підтримку Комунального навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9 з 

посиленою спортивною підготовкою". Студенти та викладачі Університету 

організували святкову виставу для школярів інтернату з нагоди святкування 

Нового року, профспілка Університету подарувала дітям солодкі новорічні 

подарунки. 

Протягом 2016 року Університет давав змогу дітям-сиротам, дітям-

інвалідам безоплатно підготуватися до вступу в Університет та інші навчальні 

заклади. 

 

 

1.2.4.5 Робота з підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства 

 

В Університеті здійснюється активна робота щодо залучення на навчання 

іноземних громадян та осіб без громадянства.  

Організація процесу навчання на підготовчих курсах до вступу в 

Університет регламентується навчальним планом, який визначає перелік та обсяг 

нормативних навчальних дисциплін, послідовність їх викладання, форми 

навчальних занять, графік навчального процесу та форми контролю засвоєння 

знань.  

Графік навчального процесу складається з урахуванням терміну прибуття 

студентів та затверджується ректором Університету. Відповідно до навчального 
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плану складено 7 робочих програм з дисциплін, що викладаються на підготовчих 

курсах для іноземних громадян. 

Для іноземних громадян протягом навчального року проводяться заняття з 

дисциплін: українська та російська мови, математика, хімія, фізика, основи 

економіки, географія. 

 

1.2.5  Кадрове забезпечення наукової та освітньої діяльності 

   

Станом на 01.01.2017 р. в Університеті сформована нормативна база 

кадрового забезпечення освітньої та науково-дослідної роботи, яка регламентує 

процедури конкурсного відбору НПП, підвищення кваліфікації та стажування, 

планування та обліку роботи НПП, щорічного оцінювання НПП тощо. 

Нормативна база включає такі документи: 

Положення про проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників (П ДонНУЕТ 01.02-01-2015); 

Положення про порядок обробки та захист персональних даних (П 

ДонНУЕТ 01.02-02-2016); 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників (П ДонНУЕТ 02-03-2016); 

Положення про планування  та облік роботи науково-педагогічних 

працівників (П ДонНУЕТ 02.01-08-2015); 

Положення про організацію  дистанційної роботи викладачів (П ДонНУЕТ  

02.01-13- 2016); 

Положення про щорічне оцінювання НПП (П ДонНУЕТ 02.02-02-2016); 

Положення про педагогічну практику аспірантів (П ДонНУЕТ 03.01-01-

2016); 

Положення про комісію з трудових спорів (П ДонНУЕТ 05.01-02-2015); 

Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди 

співробітникам ДонНУЕТ (П ДонНУЕТ 05.01-07-2016); 

Положення про порядок опитування студентів стосовно якості  навчальної 

діяльності (П ДонНУЕТ 05.02-02-2016). 

Найбільший відсоток кадрів вищої кваліфікації мають навчально-наукові 

інститути: менеджменту – 62,5 %; економіки та підприємництва – 62,4 %; обліку 

та фінансів – 61,1 %. 

 

1.2.6  Культурна, спортивна та громадська діяльність 

 

Значну роль у формуванні світогляду молоді відіграє позааудиторна 

виховна робота. Вона спрямована на формування національних, культурних та 

загальнолюдських цінностей. Через постійну взаємодію з органами студентського 

самоврядування в Університеті відбуваються численні виховні та культурно-

просвітницькі заходи.  

Соціально-виховну роботу зі студентами в Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснює 

відділ по роботі зі студентами. Головні напрями виховної роботи на 
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2015/2016 н.р. були визначені як: національно-патріотичне, інтелектуальне, 

громадянсько-правове та естетичне виховання. 

У час, коли національна безпека нашої держави знаходиться під загрозою, 

роль національно-патріотичного виховання зростає. Впродовж 2015/2016 н.р. у 

ДонНУЕТ була проведена низка заходів національно-патріотичної спрямованості. 

Серед них: літературний вечір «Мова – душа нації», зустрічі студентів з 

учасниками бойових дій в Афганістані («Пил афганських доріг»), круглі столи за 

участю воїнів АТО, Шевченківські дні (заходи, присвячені 202-й річниці 

народження Т.Г.Шевченка), участь студентів ДонНУЕТ у Всеукраїнському 

проекті для студентів-переселенців «Єдність у різноманітті» та Міжнародному 

євроатлантичному безпековому форумі. Важливим заходом, який спрямований на 

формування інтересу до української культури та сприяє формуванню 

національної ідентичності серед студентів та викладачів ДонНУЕТ, став «День 

вишиванки», проведений 19 квітня в межах всесвітнього Дня вишиванки. 

Важливим фактором у формуванні професіонала є реалізація 

інтелектуального виховання, яка передбачає формування інтелектуальної 

культури як складової інноваційної культури. За 2015/2016 н.р. в стінах 

ДонНУЕТ було проведено заходи, які сприяють формуванню інтелектуальної 

культури. Серед них: «English week» – тиждень освітньо-розважальних заходів, 

спрямованих на популяризацію інтересу до вивчення іноземних мов. 

Вагомим фактором у процесі інтелектуального виховання виступають 

відкриті лекції справжніх професіоналів своєї справи. Впродовж 2015/2016 н.р. в 

стінах ДонНУЕТ пройшли відкриті лекції Любомира Чорнія, Пола Саллівана 

(один з топ-менеджерів Shell), Володимира Капіци (доктор філософських наук, 

професор). Вагомими в минулому навчальному році стали 

загальноуніверситетські науково-розважальні заходи: День науки 

(загальноуніверситетська наукова конференція) та Idea Battle (конкурс на кращі 

ідеї проектів). 

Впродовж року студентський та професорсько-викладацький колектив 

ДонНУЕТ брав активну участь у всеукраїнських та загальноміських заходах. 

Серед них міжнародний освітній проект, який спрямований на популяризацію 

науки: «Наукові пікніки». Двічі протягом року студенти та викладачі 

представляли жителям Кривого Рогу різноманітні майстер-класи. Наприкінці 

2015/2016 н.р. студент ННІМ Кирило Єременко під керівництвом к.е.н., 

доц. Булгакової О.В. здобув перемогу у неформальній конференції «Печа куча», 

яка проходила під егідою Арселор Міттал Кривий Ріг. 

Громадянсько-правове виховання націлене на формування свідомого 

громадянина, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та 

поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського 

суспільства в Україні.  

Важливим фактором у реалізації громадянсько-правового виховання в 

Університеті стала співпраця з різноманітними громадськими організаціями. 

Серед них: Центр Громадських Свобод, ЄвромайданSOS та Шелтер+. Навесні 

2016 року студенти ДонНУЕТ мали можливість безкоштовно відвідувати заняття 
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в «Школі відповідального громадянина» – соціальний проект, реалізований 

громадською організацією Шелтер+, за підтримки фонду USAID. Проект був 

спрямований на формування громадянського суспільства в Кривому Розі, а також 

налагодження комунікацій між жителями Кривого Рогу та переселенцями. 

Вагомим заходом для студентів ДонНУЕТ стала відкрита лекція з прав 

людини, яку провела правозахисниця Олександра Романцова – волонтер 

ЄвромайданSOS та Центру Громадянських Свобод. Окрім надзвичайно цікавої 

лекції, до фонду бібліотеки Університету було надано найсучаснішу літературу з 

питань прав людини. 

У минулому навчальному році в правовому вихованні була акцентована 

увага на становищі корінної національної меншини України – кримських татар. 

До Дня боротьби за права кримськотатарського народу (18 травня) студенти 

підготували виставку настінних газет і малюнків, які висвітлювали події 

депортації та повернення кримських татар на Батьківщину. 

Важливим етапом у формуванні громадянсько-правової культури є 

можливість студентів безпосередньо брати участь в управлінні Університетом. 

Таку можливість надають органи студентського самоврядування, які діють на 

підставі Положення про студентське самоврядування Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 23 

березня 2016 року відбулися вибори голови студентського самоврядування, де 

головою було обрано Кєтінга Олександра (ОА-13). Представники студентського 

органу беруть участь у всеукраїнських форумах ОСС, які спрямовані на 

формування лідерських та комунікаційних навичок. Серед заходів студентського 

самоврядування, які впливають на стратегію розвитку Університету, став круглий 

стіл «Скажи корупції «Ні!». У ньому взяли участь як студенти, так і викладачі 

Університету. Результатом круглого столу став флешмоб за участю студентів та 

викладачів ДонНУЕТ, а також розроблені методи боротьби в Університеті з 

корупційними діями. 

Естетичне виховання сприяє духовному зростанню особистості, а також в 

цілому піднімає загальнокультурний рівень розвитку. Справжніми 

консолідуючими заходами для Університету в 2015/2016 н.р. стали Дебют 

першокурсника та Студентська весна-2016. Представники всіх ННІ Університету 

взяли участь у їх підготовці та проведенні, показали свої таланти спільноті 

Університету. 

Окрім того, кафедра українознавства та бібліотека ДонНУЕТ 6 квітня 

2016 р., вперше в стінах університету, провели Вечір авторської поезії. Під час 

заходу студенти та співробітники ДонНУЕТ представили широкій публіці свої 

поетичні твори, а також декламували найвідоміші поетичні твори української 

літератури. Такі заходи сприяють розвитку креативності студентів та формують 

їх естетичний смак.  

Серед головних недоліків виховної роботи в естетичній сфері є відсутність 

системного характеру у реалізації естетичного виховання. Серед проявів 

безсистемності є: недостатня кількість заходів такого роду, недостатня 

спланованість їх проведення та відсутність належного фінансування. Головними 

причинами такої ситуації є: відсутність єдиного центру координації виховної 
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роботи в Університеті та низька залученість викладачів та кураторів до 

організації та проведення виховних заходів. 

Спортивно-орієнтоване фізичне виховання в Університеті відбувається 

шляхом організації груп з різних видів спорту з урахуванням інтересів студентів 

та можливостей спортивних споруд університету. Система організації освітнього 

процесу з фізичного виховання дає змогу кожному студенту Університету 

реалізувати свої потреби в сфері фізичної культури та спорту впродовж усього 

терміну навчання. 

Велику популярність в ДонНУЕТ мають спортивний туризм та спортивно-

туристичне орієнтування. У 2016 році команди студентів та викладачів 

Університету практикувалися  з основних видів спортивного туризму (гірського, 

водного, велосипедного та пішохідного туризму) на таких змаганнях: 

VII Туристичний зліт міста Кривого Рогу, присвячений Всесвітньому дню 

туризму,  Національний парк «Мигія» (Миколаївська область), 23-25 вересня 

2016 р.  

Змагання зі спортивного орієнтування ДонНУЕТ, Парк імені Богдана 

Хмельницького (Металургійний район), 26 жовтня 2016 р. 

Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Морозный полдень 

2016», Вінницька та Одеська обл., 10-11 грудня 2016 р. 

 

1.2.7 Міжнародне співробітництво 

У 2015-2016 н. р. завершилась робота в межах Міжнародного проекту 

«Підтримка інновацій шляхом удосконалення законодавства у сфері вищої освіти 

в Україні» (530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES), спільно з 

українськими та європейськими університетами, а саме: Національною 

металургійною академією, Одеською юридичною академією, Івано-Франківським 

національним університетом нафти та газу  Instituto Politécnico do Porto 

(Португалія), Lunds Universitet (Швеція), Coventry University (Велика Британія), 

Politechnika Gdańska (Польща). Остаточний звіт з проекту було високо оцінено 

експертами Європейської Комісії та було рекомендовано продовжити роботу 

консорціуму в напрямі підтримки інновацій в Україні.  

У лютому 2016 р. на конкурс у межах програми ERASMUS+ було подано 2 

проектні заявки «Підвищення соціальної значущості освіти в галузі 

підприємництва в Україні та Білорусі» та «Створення мережі університетських 

центрів освіти розвитку інформаційного суспільства». Усього в двох 

консорціумах задіяно 28 університетів та установ з України, Білорусі, Естонії, 

Польщі, Литви, Великої Британії, Ірландії, Португалії, Швеції та ін.  

Протягом поточного навчального року відбувалася і продовжується зараз 

робота з відновлення міжнародних зв’язків з університетами та установами, з 

якими ДонНУЕТ співпрацював до жовтня 2014 р. Так, відновлено членство 

Університету в Асоціації університетів Європи та проведено перереєстрацію в 

базі даних Національного офісу ERASMUS+. Усього встановлено контакти з 

понад 65 установами та ВНЗ світу. 



 31 

Продовжується робота з пошуку нових університетів-партнерів з метою 

об’єднання знань, навичок, досвіду та ресурсів для подолання глобальних 

викликів, які сьогодні стоять перед університетською освітою та вимагають 

колосальних зусиль від усіх без винятку освітніх установ різних країн.  

Так, укладено Меморандуми про взаєморозуміння з такими установами: 

Академічне співтовариство Михайла Балудянського, м. Кошице, 

(Словаччина) - договір передбачає науково-технічне співробітництво, участь у 

програмах наукової мобільності, стажування викладачів; 

Університет Шота Руставелі, м. Батумі (Грузія) - договір передбачає 

науково-технічне співробітництво, участь у програмах академічної мобільності, 

впровадження і реалізацію програми двох дипломів бакалаврів і магістрів, участь 

у міжнародних дослідних та академічних програмах;  

Приватний Університет Аль-Хаваш (Сирія) - договір передбачає науково-

технічне співробітництво, стажування викладачів; 

Арабо-американський університет, м. Джанін (Палестина) - договір 

передбачає науково-технічне співробітництво, участь у програмах академічної 

мобільності, впровадження і реалізацію програми двох дипломів бакалаврів і 

магістрів, участь у міжнародних дослідних та академічних програмах; 

Елразі Університет (Судан) - договір передбачає науково-технічне 

співробітництво, участь у програмах академічної мобільності, впровадження і 

реалізацію програми двох дипломів бакалаврів і магістрів, участь у міжнародних 

дослідних та академічних програмах; 

Університет продовжує тісну співпрацю з Управлінням Верховного 

Комісара у справах біженців ООН,  в межах проекту з розвитку потужностей 

Університету було отримано меблі для аудиторій та кабінетів на загальну суму 

понад 780 тис. грн.  

Розпочато реалізацію нового проекту за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) в межах Української Ініціативи з Підвищення 

Впевненості (UCBI) зі створення студентського простору «Талановиті, активні, 

молоді». Завдяки цьому проекту Університет отримав будівельні матеріали та 

техніку на загальну суму понад 700 тис. грн.  

Університет виступає не лише грантоотримувачем. ДонНУЕТ спільно з 

управлінням освіти і науки Дніпропетровської ОДА брав активну участь у 

проекті USAID з проведення курсів для підготовки до ЗНО школярів-

переселенців та учасників АТО. Наші викладачі Романуха О.М., Мацнєва Є.А., 

Возняк А.О., Новікова К.О. виступили волонтерами цього проекту, а Університет 

отримав від організаторів ноутбук вартістю 14 тис. грн. 

ДонНУЕТ переміг у конкурсі проектів Німецького товариства 

міжнародного співробітництва ГІЦ ГмбХ (GIZ GmbH) Федерального Уряду 

Німеччини та здійснював навчання внутрішньо переміщених осіб, що мешкають 

у м. Кривий Ріг. Курси з кулінарної майстерності та бізнес-планування 

проводились у період з жовтня по грудень 2015 р. Загальна сума проекту склала 

35 тис. грн. 

Університет вдруге узяв участь у конкурсі проектів Німецького товариства 

міжнародного співробітництва ГІЦ ГмбХ (GIZ GmbH) Федерального Уряду 
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Німеччини та виграв тендер на проведення ремонтних робіт та робіт з 

підвищення енергоефективності будівлі навчального корпусу за адресою: 

вул. Трамвайна, 16.   

Співпраця з Данським центром біженців дозволила придбати обладнання 

для студентського самоврядування та лабораторії кафедри ТРГ на загальну суму 

39 тис. грн. 

Таким чином, міжнародна діяльність, яка провадилась у 2015-2016 рр., 

дозволила залучити понад 1 млн. 560 тис. грн. лише на розвиток Університету. 

З метою формування міжнародного іміджу ДонНУЕТ взяв участь у проекті 

Cosmopolitan Project Foundation, спрямованому на налагодження зв’язків 

переміщених університетів з навчальними закладами Франції. У межах даного 

проекту відбувся візит в.о. ректора О.Б. Чернеги, проректора Л.М. Самосьонок та 

студентів Степаненка В., Мирошніченко А., Верич Н. до Франції та Бельгії. 

Результатом візиту стало обговорення можливостей створення спільної 

магістерської програми двох дипломів з міжнародного бізнесу з Університетом 

Париж ХІІ Валь-де-Марн, стажування викладачів університету та захисту 

дисертацій. Можливості організації виробничої практики у Франції було 

обговорено на зустрічі у Посольстві України у Франції. 

Участь проректора Л.М. Самосьонок у 3-й Арабо-Європейській 

конференції з проблем вищої освіти в м. Барселона (Іспанія) дала змогу 

поширити інформацію серед учасників конференції та інших переміщених з зони 

проведення антитерористичної операції ВНЗ про стан проблеми Університету і 

впевнитись у підтримці Асоціації університетів Європи (EUA), Асоціації 

арабських університетів (AAU), Асоціації кращих університетів столиць Європи 

(UNICA) та провідних університетів Європи і Близького Сходу. 

У 2017 р. ДонНУЕТ став переможцем двох конкурсів проектів Британської 

Ради. Проект «Створення студентського сервісного центру «Інфо-хаб» у межах 

програми розвитку лідерського потенціалу вищих навчальних закладів та 

«Туризм як стиль життя» під егідою ініціативи «Активні громадяни». 

Основні напрями міжнародної співпраці ДонНУЕТ: творче використання 

міжнародного досвіду, активізація міжнародних обмінів студентами, 

викладачами; кооперація із зарубіжними партнерами в сфері фундаментальних і 

прикладних досліджень; формування міжнародних програм і проектів співпраці; 

входження в систему міжнародного інформаційного і комунікаційного простору; 

збільшення контингенту іноземних студентів. 

 

1.2.8 Інформаційна діяльність 

Станом на 01.01.2017 р. створені й функціонують 14 офіційних сайтів із 

доменом donnuet.edu.ua, що складає основу університетського освітнього веб-

порталу. Це веб-сайт Університету, сайти кафедр та бібліотеки. 

Наукова бібліотека ДонНУЕТ підключена до мережі Інтернет. Доступ до 

електронного каталогу здійснюється через Web-сайт бібліотеки. У бібліотеці діє 

автоматизована бібліотечна програма UNILIB та пошукова платформа Web of 

Science (WoS), що об'єднує реферативні бази даних наукових журналів і патентів. 
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Web of Science має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління 

бібліографічною інформацією. 

На основі UNILIB у бібліотеці комп’ютеризовані всі технологічні процеси, 

пов’язані з комплектуванням, науковою обробкою документів. Обслуговування 

користувачів бібліотеки здійснюється в автоматизованому режимі. У складі фонду 

електронної бібліотеки налічується понад 6214 електронних документів: інтегровані 

підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, монографії, періодичні 

видання. 

Електронний каталог з’єднує інформацію про документи та користувачів, що 

дозволяє оперативно керувати процесами формування і розподілення фонду,  

книгозабезпеченістю навчального процесу. Веб-каталог бібліотеки надає доступ 

віддаленим користувачам до повнотекстових електронних ресурсів бібліотеки. До 

електронних інформаційних ресурсів бібліотеки забезпечено віддалений доступ всім 

відокремленим структурним підрозділам університету. 

Упроваджена комп'ютерна програма АСУ «ВНЗ» дозволяє ефективно 

працювати директорам навчально-наукових інститутів, навчальному відділу, 

відділу кадрів, відділу по роботі зі студентами та приймальній комісії 

університету з контингентом студентів.  

АСУ «ВНЗ» вирішує велику кількість автоматизованих функцій 

управління, в тому числі:  

електронну реєстрацію, обробку даних та документообіг у єдиній 

інформаційній системі для кожного структурного підрозділу окремо і установи в 

цілому; 

планування, контроль та аналіз навчальної діяльності; 

оперативний доступ до інформації, що супроводжує навчальний процес; 

єдину систему звітів, як внутрішніх, так і за вимогами МОН України; 

системи безпеки даних з урахуванням вимог законодавства. 

З листопада 2015 р. діє комп’ютерна форма проведення екзаменаційної 

сесії, за допомогою програми TestXPro. Для цього викладачами Університету 

було розроблено екзаменаційні пакети з 46 дисциплін, що дозволило провести 

загалом 98 екзаменів. 

На цей час здійснюється робота щодо впровадження в Університеті 

хмарних технологій, що дозволить ефективно керувати документообігом, 

корпоративною електронною поштою, організувати зберігання та одночасну 

роботу з документами, проведення відеоконференцій тощо.  

 

1.2.9 Фінансова діяльність 

Доходи Університету складаються з доходів загального (фінансування з 

державного бюджету) та спеціального фондів (отримання коштів від основної 

діяльності – оплата за навчання). 

У 2015 році загальний фонд складав – 3,7 млн. грн. (оплата праці та 

нарахування 1,9 млн. грн.; використання товарів та послуг – 0,2 млн. грн., 

стипендії – 1,6 млн. грн.) 
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У 2016 фінансовому році загальний фонд університету складав – 12,4 млн. 

грн. (оплата праці та нарахування – 7,0 млн. грн.; використання товарів та послуг 

– 0,9 млн. грн., стипендії – 4,5 млн. грн.). Таким чином, загальний фонд 

збільшився на 8,7 млн. грн. 

Протягом 2016 року отримано доходів: загального фонду на суму – 18,7 

млн. грн.; спеціального фонду на суму – 5,4 млн. грн. 

Видатки Університету в 2015 р. складали 5,6 млн. грн., а 2016р. – 12,4 млн. 

грн., в тому числі оплата праці – 8,475 млн. грн., нарахування – 2,025 млн. грн., 

виплата стипендій – 5,045 млн. грн., придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 0,15 млн. грн. (0,109 млн. грн. – обладнання для 

оснащення лабораторії), придбання матеріалів та інвентарю – 0,6 млн. грн., в 

тому числі придбано обладнання для оснащення лабораторії 88,8 тис. грн.), 

видатки на відрядження – 0,092 млн. грн.,  

Отже, у 2015-2016 н.р. на рахунок Університету надійшло 21,6 млн. грн., у 

т.ч. з державного бюджету (загальний фонд) –16,2 млн. грн. (75%), до 

спеціального фонду –5,4 млн. грн. (25%).  

Тобто 25% бюджету Університету сформовано за рахунок коштів, 

отриманих від контрактної форми навчання, які є основним джерелом 

надходжень до спеціального фонду. 

На виплату заробітної плати витрачено 58,3 % загального обсягу витрат 

Університету, або 10,5 млн. грн., у т.ч. із загального фонду – 6,8 млн. грн. 

(64,8%), із спеціального фонду –3,7 млн. грн. (35,2%). 

У липні 2016 року розпочала свою робота база відпочинку «Лісова»,        м. 

Святогірськ. Для її відкриття у квітні-червні 2016 р. було проведено відповідні 

роботи з підключення до мереж електро- та водопостачання. На базі відпочинку 

станом на 30.08.2016 р. пройшли оздоровлення 18 осіб. Загальна сума прибутку 

склала 8890,84 грн.  

 

1.2.10 Виконання колективного договору. Соціальний захист, 

оздоровлення та відпочинок співробітників Університету та здобувачів 

вищої освіти 

Серед основних завдань Первинної профспілкової організації Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського є виконання умов колективного договору між роботодавцем та 

працівниками, а саме: своєчасна та гідна оплата праці; дотримання режиму праці 

та відпочинку; надання додаткових соціальних гарантій та пільг; дотримання 

правил охорони праці та умов праці. З метою моніторингу та удосконалення цих 

видів діяльності в Університеті діють комісії, проводяться збори профбюро 

профспілки Університету, колективні збори трудового колективу.  

Силами профспілки активно проводиться робота з соціального захисту, 

оздоровлення та відпочинку працівників Університету, а також осіб, які 

навчаються в ньому. Основними напрямами роботи є:  
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проведення спільних благодійних та культурно-масових заходів з дружніми 

організаціями (привітання спільно з громадськими організаціями        м. Кривий 

Ріг дітей, які навчаються в будинках-інтернатах, з Новим Роком, проведення 

студентами Університету різноманітних благодійних акцій з підтримки дітей з 

особливими потребами, воїнів АТО, людей, постраждалих від військового 

конфлікту на Сході України, ветеранів Великої Вітчизняної війни);  

моніторинг та вирішення проблем працівників та студентів Університету, 

які відносяться до категорії внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) (запрошення 

представників громадських організацій для проведення лекцій з ВПО щодо 

захисту їх прав, роз’яснення можливостей, проведення заходів щодо адаптації та 

інтеграції ВПО на новому місці проживання); 

надання матеріальної допомоги співробітникам і студентам, які потребують 

її, у вигляді грошових виплат;  

придбання спортивного інвентарю (футбольна форма для команди 

університету з міні-футболу);  

організація безкоштовного відвідування закладів культури та мистецтва;  

організація вечорів (надання коштів на оренду апаратури, купівлю прикрас 

для залу, грамот, дипломів, квітів, проведення літературних вечорів);  

привітання дружніх організацій та співробітників університету з 

визначальними датами та днями народження (розсилка вітальних листів);  

надання подарунків на Новий Рік дітям співробітників та студентів 

(щорічне привітання студентів та дітей співробітників, віком до 14 років, з новим 

Роком у вигляді «солодких наборів» та квитків до театру чи цирку);  

організація святкувань (організація культурної програми відзначення 

співробітниками університету свят – «Новий Рік», «8 Березня», «День учителя»). 

З метою оздоровлення співробітників і студентів університету діє база 

відпочинку «Лісова», м. Святогірськ. Профспілка Університету сприяє 

збереженню функціональності баз та можливості відпочинку на них, як 

основного місця відпочину та оздоровлення студентів і співробітників 

Університету. Для розширення можливостей відпочинку та оздоровлення 

профспілка Університету налагоджує зв’язки з іншими оздоровчими центрами в 

межах Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, 

громадського харчування та послуг, профспілковими організаціями міста Кривий 

Ріг. 

 

1.2.11 Матеріальне забезпечення 

 

У місті Кривий Ріг Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського має достатню матеріально-технічну 

базу для успішної організації і проведення навчального процесу. 

Регіональне відділення Фонду державного майна України у 

Дніпропетровській області надало ДонНУЕТ в оренду навчальний корпус № 6, 

який знаходиться за адресою: вул. Трамвайна, 16. Управління комунальної 

власності міста виконкому Криворізької міської ради надає в оренду ДонНУЕТ 

навчальний корпус № 9, за адресою: вул. Революційна, 5. 
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Соціально-побутову сферу Університету в м. Кривий Ріг, як зазначалося, 

забезпечують 11 гуртожитків, у яких ДонНУЕТ орендує площі для проживання. 

Студенти, що потребують влаштування до гуртожитку, забезпечені необхідними 

місцями для проживання.  

Усі гуртожитки забезпечені водо-, газо- та електропостачанням, обладнані 

сучасними душовими кімнатами, пральнями самообслуговування, автономними 

водонагрівачами. Головні під'їзди до студентських гуртожитків облаштовані 

пандусами для пересування інвалідів на інвалідних візках. На одного мешканця 

гуртожитку станом на 01.10.2016 року припадає 15,5 кв. м. загальної площі, з них 

6 кв. м. житлової площі. Стан приміщень відповідає як санітарно-гігієнічним 

вимогам, так і вимогам пожежної безпеки, будівельних норм і правилам 

нормативних документів, що регламентують порядок здійснення освітньої 

діяльності.  

Співпраця ДонНУЕТ з Управлінням Верховного Комісара у справах 

біженців ООН дозволила реалізувати проект із забезпечення меблями навчальних 

аудиторій та адміністративних приміщень Університету. Загальна сума гранту 28 

тис. дол. покрила витрати на придбання 10 навчальних дошок, 50 комп’ютерних 

столів, 20 шаф для книг, 85 офісних шаф, 150 офісних столів, 500 стільців, 200 з 

яких з пюпітром, 20 тумб, 25 книжкових полиць. Завдяки виконанню цього 

проекту додатково облаштовано 5 навчальних аудиторій (150 місць) та 

забезпечено меблями всі відділи та підрозділи Університету. 

Участь викладачів ДонНУЕТ у програмі допомоги Данського Фонду 

біженців (DRC) дозволила залучити до навчального процесу додаткове 

технологічне обладнання, а саме кухонний процесор та настільний куттер та 2 

мікрофони для студентського самоврядування на загальну суму 39 тис. грн. 

Реалізація проекту з USAID зі створення студентського вільного простору 

загальною вартістю 25 тис. дол. забезпечила облаштування сцени з необхідним 

звуковим та освітлювальним обладнанням; 2 незалежних приміщення, 

облаштованих проектором, екраном, комп’ютером, стільцями, столом для 

проведення діяльності студентів; зони книжкового відпочинку, студентського 

офісу з офісними меблями й обладнанням та ін. 

 

 

1.3  SWOT-аналіз діяльності Університету 

 

Підґрунтям для формування основних положень стратегічного розвитку 

Університету є застосування методології SWOT-аналізу, встановлення зв’язків 

між найхарактернішими для Університету можливостями, загрозами, сильними 

сторонами і слабкостями, результати якого надалі будуть використані для 

формулювання і вибору стратегій. 

Загрози для Університету: 

1. Нестабільна політична ситуація в державі. 

2. Функціонування установи з назвою «ДонНУЕТ» на території, що 

тимчасово окупована. 

3. Складна економічна ситуація в державі. 
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4. Зниження платоспроможності населення. 

5. Несприятлива демографічна ситуація в регіоні (зменшення 

народжуваності та кількості студентів). 

6. Мінливі правила проведення вступної кампанії. 

7. Зменшення держзамовлення на підготовку фахівців економічних 

спеціальностей. 

8. Підвищення вимог до акредитування та ліцензування діяльності ВНЗ. 

9. Залежність функціонування Університету від рішень орендодавців, 

Фонду держмайна та МОН.  

10. Висока вартість публікацій у наукометричних виданнях. 

11. Низький рівень знань абітурієнтів м. Кривий Ріг і регіону та 

підвищення вимог Зовнішнього незалежного оцінювання. 

12. Низький рівень мотивації абітурієнтів до здобуття вищої освіти, 

опанування сучасними знаннями у м. Кривий Ріг. 

13. Низька зацікавленість працівників підприємств м. Кривий Ріг у 

продовженні навчання і підвищенні власного професійного рівня.  

14. Низька зацікавленість з боку роботодавців щодо участі в підготовці 

фахівців з вищою освітою.  

15. Незацікавленість керівників підприємств в організації практичної 

підготовки студентів. 

16. Високий рівень конкурентної напруженості в освітньому середовищі 

міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області та України в цілому. 

17. Конкурентна привабливість освіти за кордоном для абітурієнтів. 

18. Демпінг цін з боку конкурентів на ринку освітніх послуг. 

 

Серед можливостей Університету слід відзначити: 

1. Популярність вищої освіти в Україні. 

2. Використання можливостей системи вищої освіти України, 

пов’язаних з її адаптацією до міжнародних стандартів.   

3. Співпраця європейських партнерів з ВНЗ України у межах грантових 

проектів.  

4. Активізація наукової і освітньої діяльність ВНЗ завдяки підтримці 

міжнародних установ, фондів та некомерційних організацій. 

5. Формування сприятливої законодавчої бази для розвитку 

переміщених ВНЗ в умовах реформування системи вищої освіти України. 

6. Існування попиту на економічні спеціальності та спеціальності сфери 

послуг. 

7. Збільшення обсягів фінансування наукової діяльності ВНЗ, у тому 

числі молодих учених, з державного бюджету України. 

8. Реалізація рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій (2014-

2020) «Горизонт 2020» в Україні. 

9. Доступність здобуття вищої освіти в Україні для іноземних громадян. 

10. Збільшення видатків державного бюджету України на фінансування 

наукової і освітньої діяльності.   
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11. Реалізація стратегії соціально-економічного розвитку в м. Кривий Ріг, 

де важливу роль відіграє розвиток туризму.  

12. Розгалужена система закладів освіти І-ІІІ рівнів акредитації у 

м. Кривий Ріг (коледжів, технікумів), що здійснюють випуск студентів за ОКР 

«Молодший спеціаліст».  

 

Слабкі сторони Університету:  

1. Плинність кадрів. 

2. Низький професіоналізм адміністративного та обслуговуючого 

персоналу. 

3. Низький відсоток викладачів-практиків. 

4. Відсутність наступності та передачі досвіду при кадровій ротації 

працівників. 

5. Низька питома вага науково-педагогічних працівників із науковими 

ступенями та вченими званнями. 

6. Відсутність ефективної системи стимулювання науково-педагогічних 

працівників за їх досягнення.  

7. Недостатньо ефективна комунікація між структурними підрозділами 

Університету. 

8. Низька публікаційна активність співробітників Університету у 

виданнях, індексованих у Web of Science та Scopus. 

9. Низький індекс цитування публікацій співробітників Університету. 

10. Низька якість готовності НПП Університету до участі в конкурсах 

МОН на державне фінансування науково-дослідних досліджень.  

11. Низький рівень комерціалізації інноваційних проектів та наукових 

розробок науковців Університету. 

12. Низький відсоток виконання науково-дослідних робіт на замовлення 

підприємств. 

13. Невелика кількість друкованих видань Університету, а саме 

навчальних посібників, підручників та методичних рекомендацій. 

14. Непідготовленість викладачів Університету до роботи в системі 

Moodle в межах дистанційно-заочної форми навчання. 

15. Нерозвиненість матеріально-технічної бази Університету. 

16. Відсутність майнового комплексу (будівель, приміщень) у м. Кривий 

Ріг.   

17. Відсутність власних гуртожитків. 

18. Недостатня забезпеченість бібліотечного фонду. 

19. Низький рівень маркетингової активності Університету. 

20. Недостатня активність Університету в соціальних мережах. 

21. Низький рівень обізнаності про діяльність Університету в м. Кривий 

Ріг. 

22. Наявність малокомплектних груп. 

23. Низька питома вага соціально активних студентів. 
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Сильні сторони Університету:   

1. Наявність актуальних та унікальних спеціальностей для міста 

Кривого Рогу, за якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті. 

2. Реконструювання аудиторій та службових приміщень Університету 

відповідно до сучасних вимог організації навчального процесу. 

3. Створення нового навчально-наукового інституту в м. Маріуполь. 

4. Активна діяльність щодо залучення грантової підтримки від 

організацій та установ. 

5. Забезпечення сучасним обладнанням навчальних аудиторій та 

дослідних лабораторій. 

6. Проведення курсів для абітурієнтів з підготовки до ЗНО. 

7. Реалізація політики в галузі управління якості. 

8. Високий рівень прозорості прийняття рішень в Університеті. 

9. Молодий вік науково-педагогічних працівників Університету. 

10. Співпраця з підприємствами, установами та організаціями в галузі 

розвитку практичних компетенцій ЗВО та підвищення кваліфікації НПП. 

11. Систематичне підвищення кваліфікації працівників Університету. 

12. Створення можливостей та залучення студентів і викладачів до участі 

у програмах академічної мобільності.  

13. Випуск періодичних видань, що віднесені до наукових фахових 

видань України в галузі економічних наук.  

14. Оперативність та гнучкість у прийнятті рішень. 

15. Робота з обдарованою молоддю. 

16. Співпраця з Малою академією наук України. 

17. Забезпечення можливості відпочинку студентів та працівників на 

базах Університету. 
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РОЗДІЛ 2.  МЕТА  ТА  ЦІЛІ  СТРАТЕГІЇ 
 

Мета стратегії: забезпечення стійкого зростання конкурентоспроможності 

ДонНУЕТ, підвищення рівня інтегрованості у Європейський простір вищої освіти та 

Європейський дослідницький простір.  

Цілі:  
1) формування освітньо-дослідницького центру, ядром якого виступає ДонНУЕТ; 

2) входження до 50 кращих університетів України; 

3) створення е-Університету; 

4) забезпечення професійного зростання та саморозвитку співробітників 

Університету; 

5) формування корпоративної культури лідерства. 

Досягнення мети та цілей передбачається здійснити на основі: 

інтернаціоналізації освіти та наукових досліджень; 

удосконалення системи управління Університетом; 

постійного підвищення якості освітньої діяльності; 

          розвитку людини (співробітників, здобувачів вищої освіти); 

організація всіх сфер діяльності Університету на основі використання сучасних 

ІКТ; 

розвитку інфраструктури освітньо-наукової, культурної, спортивної та 

громадської діяльності;  

фінансової незалежності. 

 

У результаті організації діяльності Університету, яка базується на таких 

принципах: 

автономія та самоврядування у формуванні програм освітньої діяльності;  

гарантування високої якості освітніх програм; 

рівність доступу до освітніх програм та конкурсність здобуття освіти; 

відкритість освітніх програм щодо змісту, структури, обсягу; 

особистісна орієнтація освітньої діяльності на підставі використання 

індивідуальних освітніх програм, забезпечення варіативності та різноманітності методів 

навчального процесу; 

спадкоємність, наступність та безперервність освітнього процесу; 

інноваційність освітнього процесу, перманентне впровадження інноваційних 

технологій та методів навчання; 

органічне поєднання освітньої та наукової діяльності, фундаментальної 

академічної освіти та практичної підготовки фахівців; 

посилення співпраці з бізнесом та органами державної влади; 

інтеграція в міжнародний освітній простір; 

академічна мобільність викладачів та студентів; 

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад освітньої діяльності; 

незалежність освітнього процесу від впливу політичних партій, громадських і 

релігійних організацій; 

гуманізація освітнього процесу та змісту освіти, базування на загальнолюдських 

духовних цінностях, підтримка національної самоідентифікації та патріотизму; 

створення умов для творчої самореалізації учасників освітнього процесу; 

відповідальність усіх учасників освітнього процесу за його результати. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

3.1 АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Головними задачами удосконалення університетського менеджменту на 

2017-2020 рр. є: 

формування та активна діяльність Наглядової ради; 

розвиток та сертифікація системи менеджменту якості;  

формування науково-дослідного центру якості освіти; 

впровадження проектного механізму управління; 

забезпечення прозорості діяльності Університету; 

впровадження електронного документообігу. 

 
№ Задача Од.виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. 

Формування та 

активна діяльність 

Наглядової ради 

Рік 01.10.2017 + + + 

2. 

Розвиток та 

сертифікація 

системи 

менеджменту якості 

Рік - 01.05.2018 + + 

3. 
Формування 

науково-дослідного 

центру якості освіти 

Рік - - 01.09.2019 + 

4. 

Впровадження 

проектного 

механізму 

управління 

Кількість 

реалізованих 

проектів 
- 3 3 3 

5. 

Забезпечення 

прозорості 

діяльності  

Університету 

Рік 01.03.2017 + + + 

6. 

Впровадження 

системи 

електронного 

документообігу 

Рік - 01.06.2018 + + 
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3.2 ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Головними задачами формування та підтримки іміджу Університету в 

2017-2020 рр. є: 

підтримка іміджу Університету як національного лідера, який має столітню 

історію, накопичений багатий досвід освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності, потужний науковий, інтелектуальний і кадровий потенціал; 

формування іміджу Університету на міжнародному рівні. 

 
№ Задача Од.виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
 

1. 

Підтримка іміджу 

Університету як 

національного лідера: 

     

випуск медіа-продукції 

Фільм - 1 + + 

Промо-ролик - 1 1 1 

Презентація 1 1 1 1 

створення Brand book 

Університету 
Рік 01.10. + + + 

формування системи 

координованих заходів з 

профорієнтації 

Кількість договорів 

про 

співробітництво 

25 10 10 + 

Кількість 

охоплених 

профорієнтаційною 

роботою цільових 

об’єктів 

100 130 160 190 

Документація з 

профорієнтаційної 

роботи 

01.12 + + + 

популяризація 

економічної та технічної  

освіти серед школярів 

Рік з 01.03 + + + 

участь у міжнародних, 

усеукраїнських 

фестивалях, конкурсах 

та олімпіадах 

Од. 3 4 5 6 

проведення соціальних 

заходів  
Од. 4 5 6 7 

розвиток Асоціації 

випускників ДонНУЕТ 
Рік - + + + 

2. 

Формування іміджу 

Університету на 

міжнародному рівні: 

     

участь Університету в 

міжнародних рейтингах 

ВНЗ 

Кількість 

рейтингів, у яких 

оцінено 

Університет 

1 1 2 3 
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3.3 РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Головними задачами щодо розширення присутності на ринку освітніх 

послуг на 2017-2020 рр. є: 

збільшення контингенту студентів;   

ліцензування нових освітніх програм. 

 
№ Задача Од.виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. 

Збільшення 

контингенту 

студентів   

% 10 10 10 10 

2. 

Ліцензування нових 

освітніх програм:  

Од. 

    

ступінь бакалавр  - - - - 

ступінь магістр  2  2 

ступінь PhD   2  

Ліцензування 

відокремленого 

структурного 

підрозділу м. 

Краматорськ   

Рік - 01.10.2018 + + 

3. 

Розширення 

переліку освітніх 

послуг Університету 

     

3.1 Запровадження 

тренінгів, курсів під-

вищення каліфікації 

Кількість 

програм 
1 2 2 3 

3.2 Розробка та 

запровадження 

консультативних 

послуг, перекладів 

тощо 

Рік - 01.09 + + 

3.3 Започаткування 

проведення онлайн- 

навчання 

англійською мовою 

Рік - 01.09 + + 

3.4 Розширення 

партнерської 

взаємодії з 

провідними 

тренінговими 

центрами 

Кількість 

договорів 
1 1 1 1 

Строк дії 

договору з 

провідними 

тренінговими 

центрами 

з 01.11 + + до 31.12 
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3.4 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Головними задачами підвищення якості освітньої діяльності Університету 

на 2017-2020 рр. є: 

підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності; 

використання можливостей інтерактивної платформи Moodle з метою 

інтенсифікації самостійної роботи студентів.  

 
№ Задача Од.виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. 

Підвищення якості 

навчально-

методичного 

забезпечення 

освітньої діяльності 

     

1.1 Удосконалення 

навчально-

методичних 

комплексів 

дисциплін 

Частка 

оновлених 

НМКД, % 
- 30 30 30 

1.2 Розробка 

інноваційних 

авторських курсів на 

засадах проблемно-

орієнтованого 

навчання 

Відсоток 

авторських 

курсів за 

освітніми та 

освітньо-

науковими 

програмами 

65 80 80 95 

1.3 Досягнення 

відповідності баз 

практик 

компетенціям, 

задекларованим у 

освітніх програмах 

Кількість 

договорів з 

підприємствами-

базами практик 

38 48 58 70 

%  

забезпеченості 

базами практик  

100 100 100 100 

1.4 Розвиток 

фахового навчання 

іноземними мовами 

Кількість 

англомовних 

навчальних курсів 
2 4 6 8 

Кількість захистів 

магістерських 

(дипломних) робіт 

(проектів) 

англійською 

мовою 

12 14 16 18 

1.5 Проведення 

адаптаційного 

тижня 

Рік 
01.09.-

10.09. 

01.09.-

10.09. 

01.09.-

10.09. 
01.09.-10.09. 

2. 

Використання 

можливостей 

інтерактивної 

платформи Moodle з 

метою 

інтенсифікації 

самостійної роботи 

студентів 

Частка 

дисциплін, 

інтегрованих в 

Moodle  

30 60 100 100 
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3.5 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Головними задачами інтернаціоналізації освіти і науки в Університеті на 

2017-2020 рр. є: 

розвиток міжнародної академічної мобільності; 

академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними, 

дослідницькими, виробничими та іншими установами: 

збільшення контингенту іноземних студентів. 

 
№ Задача Од. виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. 

Розвиток 

міжнародної 

академічної 

мобільності  

Кількість 

учасників, в 

тому числі 

ЗВО 

НПП 

 

 

2 

- 

 

 

5 

1 

 

 

7 

3 

 

 

10 

5 

2. 

Академічна та 

наукова співпраця із 

закордонними 

навчальними, 

дослідницькими, 

виробничими та 

іншими установами: 

     

програми двох 

дипломів 
Кількість 

програм 
1 2 3 5 

учасники програм 

двох дипломів 
осіб 2 2 7 10 

міжнародна 

проектна діяльність 
Кількість 

проектів 
4 5 6 7 

міжнародна 

виробнича практика 

ЗВО 

 

Кількість 

договорів 

 

 Кількість 

закордонних 

стажувань 

ЗВО 

2 

 

 

5 

5 

 

 

10 

7 

 

 

15 

10 

 

 

20 

учасники 

міжнародних 

заходів 

Кількість 

учасників, у 

тому числі 

ЗВО 

НПП 

 

 

3 

5 

 

 

5 

10 

 

 

7 

15 

 

 

10 

20 

членство в 

міжнародних 

асоціаціях  

Кількість 

мандатів 

членства 
2 3 4 5 

міжнародне 

співробітництво 
Кількість 

угод 
5 8 10 15 

3. 

Збільшення 

контингенту 

іноземних 

студентів 

Кількість 

іноземних 

ЗВО 
10 15 20 30 
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3.6 НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Головними задачами у сфері наукової та інноваційної діяльності на      

2017-2020 рр. є: 

розвиток фундаментальних і прикладних  наукових досліджень; 

апробація наукових досліджень, проведених в Університеті: 

створення  наукового та інноваційного простору.  

 

 
№ Задача Од.виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. 

Розвиток фундаментальних і 

прикладних  досліджень: 
     

Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

НДР 
од. 23 27 31 33 

Обсяги фінансування НДР за рахунок 

коштів державного бюджету 
тис. грн. 200 600 1000 1200 

Обсяг фінансування міжнародних 

наукових конференцій Університету в 

межах бюджетних коштів 

тис. грн. - 30 30 30 

Обсяги грантів тис. грн. 200 300 350 400 

Кількість НДР, що виконуються 

(ініціативних) 
од. 12 12 14 14 

Обсяги залучених коштів за 

госпдоговірними темами 
тис. грн. 80 90 100 150 

Кількість патентів од. 2 5 7 10 

Кількість захищених докторських 

дисертацій  
од. 3 9 5 3 

Кількість захищених кандидатських 

дисертацій  
од. 6 4 10 5 

Кількість НПП Університету, що стали 

членами експертної ради конкурсів 

наукових проектів МОН 

осіб 1 1 1 1 

Посилення міжнародної наукової 

співпраці шляхом залучення науковців 

Університету до міжнародних наукових 

програм, зокрема «Горизонт-2020» 

кількість 

міжнародн

их 

наукових 

програм 

1 1 1 1 

Відкриття в Університеті 

Спеціалізованої вченої ради  
Рік - 01.12 + + 

2. 

Апробація наукових досліджень, 

проведених в Університеті: 
     

Кількість монографій, що видано:      

в Україні од. 12 13 13 14 

за кордоном од. 2 2 3 3 

Кількість навчальних посібників од. 12 25 28 31 

Кількість статей у наукових виданнях, 

що індексуються наукометричними 

системами Scopus та Web of Science  

од. у 

розрахунк

у на 1 

ставку 

професор

1 1 1 1,1 
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а/ 

доцента 

Кількість статей у наукових виданнях, 

що індексуються в реферативній базі 

Copernicus (для соціо-гуманітарних 

наук) 

од. у 

розрахунк

у на 1 

ставку 

НПП 

- 3 3 3 

Кількість статей у наукових виданнях, 

що індексуються в інших 

наукометричних базах: 

- для соціо-гуманітарних наук; 

- для технічних наук 

од. у 

розрахунк

у на 1 

ставку 

НПП 

 

 

3 

2 

 

 

- 

2 

 

 

- 

3 

 

 

- 

3 

Кількість статей, опублікованих за 

кордоном  

од. у 

розрахунк

у на 1 

ставку 

професор

а/ 

доцента 

- 1 1 1 

Включення до міжнародних 

наукометричних баз наукових видань 

Університету 

шт. 9 15 20 25 

Входження наукових видань 

Університету («Торгівля і ринок», 

«Вісник ДонНУЕТ») до Міжнародних 

наукометричних баз Scopus, Web of 

Scienсе 

Рік - - - 01.10. 

3. 

Створення  наукового та інноваційного 

простору: 
     

Формування та розвиток наукових шкіл 

Університету як базових осередків 

реалізації наукових досліджень 

од. 1 2 3 4 

Проведення з усталеною періодичністю 

наукових зустрічей (семінарів, 

конференцій, конгресів тощо), 

організованих на базі науково-

дослідних лабораторій: 

од. 12 14 16 19 

-   з них міжнародних конференцій 
кількість 

заходів 
9 9 12 12 

Кількість переможців  ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
осіб 1 1 1 1 

Кількість переможців  ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт   

осіб 7 10 12 15 

Кількість наукових гуртків од. 1 3 5 7 
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3.7  САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ  

 

Головними задачами  у сфері кадрового менеджменту  на 2017-2020 рр. є: 

формування системи якісного кадрового забезпечення освітньої, наукової 

та адміністративно-управлінської діяльності; 

забезпечення самореалізації, індивідуальної траєкторії розвитку, 

професійного зростання співробітників Університету.  

 
№ Задача Од.в. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. 

Формування системи 

якісного кадрового 

забезпечення освітньої, 

наукової та адміністративно-

управлінської діяльності: 

      

кількість штатних докторів 

наук, професорів 
Осіб 4 4 6 9 12 

кількість штатних докторів 

наук, доцентів 
Осіб 3 6 12 15 18 

кількість штатних кандидатів 

наук, доцентів 
Осіб 30 33 40 45 50 

кількість штатних кандидатів 

наук, - 
Осіб 24 25 27 31 35 

середній вік НПП р. 48 47 47 45 45 

відсоток викладачів віком до 

40 років 
% 34 35 35 35 35 

кількість викладачів, які 

беруть участь в англомовних 

освітніх програмах 

Осіб - 10 15 20 25 

кількість викладачів, які 

пройшли підвищення 

кваліфікації в Університеті 

Осіб 67 50 50 50 50 

кількість викладачів, які 

пройшли підвищення 

кваліфікації поза межами 

Університету 

Осіб 7 5 7 10 15 

кількість міжнародних, 

всеукраїнських науково-

методичних конференцій 

Од. - 1 1 1 1 

кількість проведених науково-

методичних семінарів 
Од. 5 15 10 10 10 

обсяги фінансування кафедр, 

які посіли перші місця в 

рейтингу Університету  

% 

депоз. 

дох. 

- 7 10 12 15 

кількість проведених тренінгів Од. - 3 5 7 7 

кількість проведених 

відкритих лекцій 
Од. 10 12 15 15 20 

 

кількість осіб, які пройшли 

стажування по програмі 

кадрового резерву 

Осіб - 5 7 7 10 
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2. 

Забезпечення самореалізації, 

індивідуальної траєкторії 

розвитку, 

кар’єрного/професійного  

зростання співробітників 

Університету: 

      

питома вага викладачів, які 

мають публікації, що 

індексовані Web of Science 

та Scopus 

% 12 20 25 40 45 

кількість викладачів, які 

взяли участь у  міжнародних 

освітніх та наукових 

проектах 

Осіб 5 7 10 15 15 

кількість університетських 

конкурсів 
Од. - 1 2 2 3 

обсяги фінансування 

університетських конкурсів 

Тис. 

грн. 
- 3 5 10 10 

кількість грантів 

Університету для виконання 

досліджень 

Од. - 1 2 3 3 

обсяг фінансування грантів 

Університету для виконання 

досліджень 

Тис. 

грн. 
- 5 15 20 25 
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3.8  ІНФОРМАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

 

Головними задачами удосконалення інформаційної діяльності Університету 

на 2017-2020 рр. є: 

розвиток веб-ресурсів Університету та удосконалення контенту; 

створення єдиного електронного навчально-наукового середовища 

Університету. 

 
№ Задача Од. виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

 

1. 

Розвиток веб-ресурсів 

Університету та 

удосконалення 

контенту 

Кількість 

офіційних 

сайтів з 

доменом 

donnuet.edu.ua 

20 25 27 32 

2. 

Створення єдиного 

електронного 

навчально-наукового 

середовища 

Університету 

     

репозитарій наукових 

публікацій НПП  

Кількість 

файлів 

1300 1500 1800 2100 

база навчально-

методичних 

комплексів дисциплін 

(НМКД) 

Кількість 

архівів 

НМКД 

440 440 470 500 

дистанційна форма 

навчання 

Кількість 

дистанційних 

курсів в 

Moodle 

100 200 470 500 
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3.9  СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА  

 

Головними задачами удосконалення інфраструктури Університету на 2017-

2020 рр. є: 

забезпечення технологічних умов проведення освітньої діяльності; 

удосконалення матеріально-технічних умов функціонування Університету; 

створення навчальної хімічної лабораторії; 

створення навчальної лабораторії фізики та обладнання; 

створення умов для розвитку студентської наукової, культурної, 

спортивної, громадської діяльності; 

розвиток інфраструктури електронного освітнього середовища; 

впровадження ІКТ у діяльність Університету; 

розвиток університетського бібліотечного фонду. 

 
№ Задача Од. виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

 

1. 

Забезпечення 

технологічних умов 

проведення 

освітньої діяльності  

     

аудиторний фонд 
збільшення 

площі на кв.м. 

- 350 300 600 

спортивна зала кількість 1 + + + 

спортивний 

майданчик 

кількість 1 1 + + 

гуртожиток 

% 

забезпеченість 

від потреби 

70 70 75 80 

пункт харчування кількість 1 + + + 

2. 

Удосконалення 

матеріально-

технічних умов 

функціонування 

Університету 

кількість 

удосконалень 

1 2 - - 

3. 

Створення  

навчальної хімічної 

лабораторії 

лабораторія - 1 - - 

4. 

Створення 

навчальної 

лабораторії фізики 

та обладнання 

лабораторія - - 1 - 

5 

Створення умов для 

розвитку студент-

ської наукової, куль-

турної, спортивної, 

громадської 

активності 

 

проект - 2 1 1 

6. Формування інфра-      



 52 

структури електрон-

ного освітнього 

середовища 

комп’ютерна 

лабораторія 

лабораторія 1 1 1 1 

забезпеченість 

аудиторій 

мультимедійним 

обладнанням 

% від 

загальної 

кількості 

аудиторій 

30 35 40 50 

штрих-кодування 

фондів бібліотеки 

проект - - 1 + 

7. 

Впровадження ІКТ у 

діяльність 

Університету 

Кількість 

комп’ютерних 

програм 

1 3 3 3 

8. 

Розвиток 

університетського 

бібліотечного фонду  

Вартість 

поповнення 

книжкового 

фонду, грн. 

Вартість 

поповнення 

фонду 

періодичних 

видань, грн. 

Кількість 

фахових 

періодичних 

видань, у т.ч.: 

в електрон-

ному вигляді 

 

 

 

20000 

 

 

 

 

30000 

 

 

40 

 

 

2 

 

 

 

40000 

 

 

 

 

40000 

 

 

60 

 

 

7 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

50000 

 

 

70 

 

 

10 

 

 

 

60000 

 

 

 

 

60000 

 

 

80 

 

 

15 
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3.10  ФІНАНСОВА ОПТИМІЗАЦІЯ  

 

Головними задачами фінансово-економічної діяльності Університету на 

2017-2020 рр. є: 

підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності Університету; 

диверсифікація джерел фінансування розвитку;  

забезпечення прозорості використання коштів. 

 
№ Задача Од.  виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

 

1. 

Підвищення ефек-

тивності фінансово-

економічної діяль-

ності Університету  

     

оптимізація витрат 

на поточну 

діяльність 

витрати у % 

до доходу 

спеціального 

фонду 

22 19 16 12 

запровадження 

системи управлін-

ського обліку 

проект - 1 - - 

2. 

Диверсифікація 

джерел 

фінансування  

     

платні послуги (крім 

освітніх) 

кількість 

видів 

3 5 8 12 

залучені кошти від 

надання платних 

послуг (крім 

освітніх) 

грн. 20000 40000 60000 80000 

дохід від 

депозитного рахунку 

збільшення у 

% до 

показника 

попереднього 

року 

10 10 10 10 

кошти ендавмент-

фонду 

грн. - - 200000 400000 

3. 

Забезпечення 

прозорості 

використання 

коштів Університету 

рік + + + + 
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РОЗДІЛ 4.  УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ 

 

Вчена рада Університету відповідно до Статуту  приймає рішення щодо 

Стратегії розвитку Університету.  

Ректор здійснює загальне керівництво виконання Стратегії розвитку 

Університету і несе персональну відповідальність за її реалізацію (кінцеві 

результати, цільове та ефективне витрачання виділених фінансових коштів), а 

також визначає форми і методи управління. 

Загальне керівництво направлене на підтримку взаємозв'язків між 

Програмами розвитку, проектами і централізовану координацію дій для 

досягнення максимального ефекту від їх спільної реалізації.  

Управління  здійснюється на трьох рівнях: 

на рівні Програм розвитку ДонНУЕТ; 

на рівні Програм розвитку структурних підрозділів; 

на рівні конкретних проектів. 

Управління на рівні Програм розвитку ДонНУЕТ  націлене на досягнення 

цілей Стратегії розвитку Університету. Відповідальність за Програмами розвитку 

покладено на координаторів: 

          Програма  «Адміністративна діяльність» – ректор Університету; 

Програма «Формування та підтримка іміджу Університету» – перший 

проректор; 

Програма «Розширення присутності на ринку освітніх послуг» – перший 

проректор; 

Програма «Підвищення якості освітньої діяльності» – перший проректор; 

Програма «Наукова та інноваційна діяльність» – перший проректор; 

Програма «Інтернаціоналізація освіти і науки» – проректор; 

Програма «Самореалізація та професійне зростання» – перший проректор; 

Програма «Інформаційний розвиток» – проректор; 

Програма «Сучасна інфраструктура» – проректор; 

Програма «Фінансова оптимізація» – проректор. 

Управління на рівні Програм розвитку структурних підрозділів націлене на 

досягнення цілей Стратегії розвитку Університету з урахуванням їх специфіки. 

Координаторами програм є директори ННІ, завідувачі кафедр, керівники 

структурних підрозділів.  

Координатор Програми: 

забезпечує планування діяльності, механізми взаємодії структурних 

підрозділів ДонНУЕТ і оперативне керівництво при виконанні задач і проектів 

Програми;  

розробляє нормативно-методичне забезпечення, необхідне для реалізації 

Програми; 

формує робочі групи, які реалізують окремі етапи/задачі Програми; 

координує діяльність робочих груп і загальноуніверситетських підрозділів, 

що забезпечують реалізацію Програми; 
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готує проект наказу щодо відповідальних осіб/керівників проектів, 

структурних підрозділів за окремі заходи, проекти Програми; контролює їх 

діяльність; 

організовує контроль виконання та підготовку звітної документації по 

Програмі. 

Вчена рада Університету затверджує координаторів кожної Програми 

розвитку ДонНУЕТ. 

Управління на рівні конкретного проекту спрямоване на забезпечення 

реалізації проекту у встановлені терміни, із заданим результатом, у межах 

запланованого бюджету. Відповідальність за кінцеві результати проекту 

покладено на керівника проекту. Керівниками проектів є співробітники, яких 

призначено наказом ректора за поданням координаторів програм. 

Для забезпечення виконання задач, етапів, показників та індикаторів 

Програм розвитку в Університеті здійснюється аналіз діяльності у відповідності 

до STU 02.02-08-2016 та розробляються заходи щодо поліпшення процесів. 

Поточний контроль здійснюється у межах системи внутрішніх аудитів 

(STU 02.02-06-2016), що дозволяє перманентно оцінювати рівень якості 

діяльності та досягнуті результати, а також своєчасно вживати коригувальні та 

запобіжні дії, спрямовані на виконання встановлених вимог до якості вищої 

освіти. 
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РОЗДІЛ 5.  РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Реалізація Стратегії розвитку ДонНУЕТ дозволить забезпечити  зростання 

конкурентоспроможності Університету, підвищити рівень інтегрованості у 

Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір за 

рахунок: 

використання новітніх досягнень науки і техніки в змісті освітніх програм 

Університету; 

спільної реалізації наукових, інноваційних та освітніх програм і проектів зі 

стратегічними партнерами із залученням їх кадрових, технологічних та 

інтелектуальних ресурсів для практико-орієнтованої підготовки студентів; 

контролю якості підготовки фахівців; 

формування професійних компетенцій студентів через участь у наукових 

дослідженнях і розробках; 

розширення міжнародних академічних, наукових та культурних зв’язків, 

міжнародної науково-технічної кооперації між науковцями Університету та ВНЗ-

партнерів, збільшення кількості іноземних студентів, розвитку міжнародної 

академічної мобільності; 

підвищення професійних компетенцій співробітників; 

розвитку корпоративної культури лідерства; 

використання сучасної інфраструктури. 

 

 
 


