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Ім’я зобов’язує!

Газета Донецького національного університету імені Василя Стуса. Заснована у 1966 р.

З повагою,

Ректор                                                                                    Роман Гринюк

Шановна 
Університетська родино!

Вітаю всіх нас 
з Днем народження Університету!

Кожен новий рік життя нашої Alma Mater насичений подіями, 
науковими здобутками, освітніми інноваціями та перемогами, 
до яких причетні студенти і викладачі, співробітники та наші 
партнери.

З року в рік наполеглива праця наших учених, успішне 
навчання студентів та активна громадянська позиція колективу 
Стусівського університету творять неповторну інтелектуальну 
атмосферу, змінюють зовнішнє освітнє середовище, забезпечують 

динамічний розвиток науки та освіти України.
Усі ми – велика Університетська родина – серце Донецького національного університету 

імені Василя Стуса. Адже Університет – це насамперед усі ті, хто любить та цінує його як осередок 
освіти та науки, академічної свободи, місце праці та самореалізації, вагому частку свого життя.

Усі роки свого існування Університет прагнув вдосконалення. Іноді ми ставимо зависокі 
вимоги до себе та плануємо розв’язати потужні задачі, але саме завдяки цьому Університетська 
спільнота має сильний характер. Успіх – наша традиція, тому ми впевнено продовжуємо 
крокувати до нових звершень!

Від усієї душі вітаю всіх нас з Днем Університету! Зичу процвітання, невичерпної творчої 
енергії, незламної сили духу і вагомих звершень в ім’я Стусівського університету, адже Ім’я 
зобов’язує! Хай живе Університет!

С Ь О ГОД Н І  У  Н О М Е Р І

НА ШЛЯХУ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

стор. 4-5

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ
«Захист прав дітей під час збройних конфліктів та окупації»

У Стусівському університеті 1 червня до Дня захисту дітей відбудеться Міжнародний форум соціальної дії.
Тема заходу – «Захист прав дітей під час збройних конфліктів та окупації». Серед учасників – провідні 

міжнародні та вітчизняні науковці, освітяни, практики, 
журналісти, правозахисники і посадові особи. У ході роботи 
форуму експерти шукатимуть шляхи реалізації прав дітей на 
освіту, об'єктивну інформацію, напрацюють успішні практи-
ки управління постконфліктними територіями та захисту 
дитинства.

У рамках форуму відбуватиметься низка заходів: 
відкриття фотовиставки Андрія Дубчака «Життя на нулі. По-
линове дитинство», підведення підсумків конкурсу дитячого 
малюнка та робота чотирьох панелей форуму: «Право на освіту», «Інформаційний вимір окупації та збройних 
конфліктів: як уберегти дітей», «Захист прав дітей на окупованих терторіях: міжнародний досвід та українські 
реалії», «Управління постконфліктними територіями: досвід для України».

Форум відбудеться під гаслом: «Донбас і Крим, місце зустрічі – Україна»! 
Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до заходу!

НАУКА – ПРІОРИТЕТ №1 
У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

стор. 3

LIVING-LEARNING-
COMMUNITY 2019

стор. 7-8
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Ріта Омельченко, 
студентка 4-го 
курсу філологічного 
факультету

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ЕСЕ «МОЯ ALMA MATER»

*З нагоди 82-ої річниці від Дня народження Донецького національного університету імені Василя Стуса редакція 
нашої газети провела конкурс есе «Моя Alma Mater» серед студентської молоді нашого Університету. Усі охочі мали 
чудову можливість упродовж 24 квітня – 13 травня оригінально привітали рідну Alma Mater, написавши есе та 
розповівши про сходинки успіху разом зі Стусівським університетом, улюблених викладачів та менторів, унікальне 
освітнє середовище, корпоративний дух і традиції, які надихають на нові звершення та перемоги. Учасники конкурсу 
з радістю ділилися своїми роздумами, враженнями та емоціями. 

Як подих вітру, як запах жита,

Як дощ холодний посеред літа,

Як тепле сонце, як мудрий тато,

Наша ріднесенька Alma Mater

Що для кожного з нас Університет? 
Хтось скаже, що це величезна 
кількість нових знайомств, друзів та 
колег, хтось почне розповідати про 
студентське життя, повне розваг 
та задоволень, хтось про написані 
від руки кілька десятків шпаргалок, 
про недоспані ночі, про веселі свята 
у стінах рідного закладу і таке інше. 
Та мало хто може ототожнювати 
свій храм науки з незламністю, силою, 
боротьбою та жагою до життя, ба 
більше, до нового життя. Я ж можу. 

Мій Університет народився у 1937 
році в місті Сталіно, нині Донецьк. 
Там він процвітав до недалекого 2014. 
Здавалося, так буде завжди. Здавало-
ся, ніщо не може завадити звичайним 
робочим будням. Студенти ходи-
ли на пари, писали наукові роботи, 
влаштовували концерти, читали 
книги, так само скаржилися на вели-
ку кількість завдань, лінувалися, але 
прагнули до знань. Напевно, таку 
ідилію порушити неможливо. Але… 
До міста прийшла війна… І тут роз-
почалася нова історія, у новому місті, 
з новими людьми, у нових аудиторіях. 
Університет переїхав до Вінниці. 

Щось нове завжди лякає, змушує 
опустити руки і повернутися на-
зад. Коли проблеми, здається, не 
закінчаться ніколи, а в голові безліч 
думок, що просто не дають жити. Що 
робити далі? Чи правильно прийняті 
рішення? Які подальші стратегії 
та дії? Але… Моя Alma Mater зуміла 
пережити цей складний період жит-
тя. Сьогодні у стінах мого рідного 
Університету знову людно, студен-
ти з усіх куточків України і навіть 
світу приїжджають, аби вступити 
саме до цього ЗВО. Я часто порівнюю 
цей заклад із самою Україною. Як би 
важко йому не було, які б проблеми 
не охоплювали, він, як і наша країна, 
бореться за свою незалежність, за 
право бути кращим з кращих, і за своє 
місце під сонцем. 

Недарма Університет охрести-
ли Стусівським. Так, саме іменем 
цієї надзвичайної людини названа 
моя Alma Mater. Василь Стус був не-
земною людиною. Поет залишав-
ся собі вірним до кінця! Він тво-
рив свій світ, який зараз цікавий не 

лише в Україні, а у цілому світі, адже 
він – універсальний. У ньому закладені 
конфлікти «особистість–середови-
ще», які доводиться долати завж-
ди. Василь Стус, навіть у найважчі 
хвилини життя, твердо вірив, що 
вернеться до народу своїм словом, 
що край його почує. Ця «стусівська» 
незламність і віра у краще майбутнє 
стали для мого Університету неабия-
кою підтримкою. 

Пройшов час і всі негаразди по-
троху забулись. Але я й досі бачу в 
очах своїх викладачів сльози, як тільки 
мова заходить про важку долю, тер-
нистий шлях до визнання нашого дру-
гого дому. 

Вже зовсім скоро наш храм науки 
святкуватиме свій День народжен-
ня. Так багато слів хочеться сказати 
тобі, моя рідненька Alma Mater! Ти 
навчила своїх дітей любити науку, 
плідно працювати, відкривати нові 
горизонти. Ти дала нам білу канву 
життя. Нам лиш залишається виши-
ти на ній кольоровими нитками свою 
долю. Нехай Господь подарує тобі силу 
та витримку, охороняє від усіх бід і 
негараздів. Нехай у твоїх коридорах 
завжди буде людно! Нехай посмішки 
студентів зігрівають твої стіни! Не-
хай про твоє величне ім’я дізнається 
увесь світ! Слава тобі, о Alma Mater! 

Якщо ви володієте знанням, 

дайте іншим запалити від нього 

свої світильники.

Т. Фулпер

У ХХІ столітті освіта відіграє ве-
личезну роль у становленні людини як 
особистості.

Я прийшла в Університет не 
лише для поглиблення знань, а й для 
самореалізації, саморозвитку та 
самодисципліни. Освіта допомагає 
людині всебічно розвиватися та са-
мовдосконалюватися.

На мою думку, людина повинна 
навчатися впродовж усього свого 
життя, а сучасна система освіти 
має надавати їй такі можливості. 
Саме тому я обрала Донецький 
національний університет імені Ва-
силя Стуса. Це місце, у якому люди 
знаходять справжніх друзів, гідних 
наставників, здобувають якісні знан-
ня. Університет приймає усіх і кож-
ного, хто прагне вчитися і сумлінно 
працює над собою.

Викладачі діляться з нами своїми 

знаннями й досвідом, усебічно 
підтримують та допомагають 
пізнати щось більш цінне, ніж про-
сто інформацію. Вони з радістю 
спілкуються зі студентами, навіть 
після закінчення Університету. Ці 
люди – це не просто професори, до-
центи, вони – надійна опора для 
майбутніх поколінь!

В Університеті активно діє Сту-
дентська рада, регулярно прово-
дяться творчі та наукові заходи, 
конференції, безпосередніми учасни-
ками яких є студенти. Це допомагає 
розкрити творчі таланти, здо-
бути чимало наукового досвіду і 
поспілкуватися з Великими людьми. 

Дякую, Alma Mater, що даруєш мені 
крила!

Я обрала свободу. Спершу, коли 
вступала в ДонНУ, бо, як пізніше на 
собі відчула, – це демократичний 
Університет. Потім, коли на друго-
му курсі поїхала до Вінниці. Це була 
дорога навмання, але вперед. Мій 
Університет – це місце, у якому вільно 
дихається, тут світогляд людей 
ширше, ніж 360 градусів, попри закони 
математики. Мені пощастило навча-
тися на економічному факультеті. 
Пригадую, як ще до вступу знайомі 
лякали, що буде складно, мовляв, це ж 
економічний! Так, просто не було. На-
певно, там, де ефективно – легко й не 
буває. 

Стусівський університет – це 
люди, це неформат, традиції, але 
вдосконалені. Після переїзду – це ще 
й наш дім. Багато чого сталося за 
останні роки, але одне незмінно – успіх 
завжди поруч з нашим Університетом, 
напевно, ми йому подобаємося. Наша 
Alma Mater – це знайомства з настав-
никами, до котрих тягнешся, як до 
зірок, з однолітками, що претенду-
ють на велике майбутнє, це зустрічі 
насамперед із особистостями. 

Ми пройшли шлях від невпевне-
них першокурсників до гордих випуск-
ників – це шлях терміном понад п’ять 
років, у моєму випадку більшість з 
яких пройшли вже у Вінниці, проте 
перший запам’ятався як єдиний «з 
тих часів». Але я розумію, що далеко 
не заїдеш, дивлячись лише у скло зад-
нього виду, тож залишаю спогади про 
минуле, як хороше і рідне, та рухаюсь 
далі. А далі – щасливе продовження. 
У нас в Університеті так заведено, 
що можливості шукають студентів, 
хоча й студенти – не промах, йдуть 

назустріч цим можливостям. До 
того ж у нас уміють наполегливо 
працювати. І в цьому теж допомагає 
Університет. 

Мабуть, найперше, що виховало 
в мені навчання в Університеті – це 
наполегливість, адже справджують-
ся тільки ті мрії, над якими натхнен-
но працюєш. Якщо мене б запитали, 
що для мене Університет, то я в 
відповіла – ідеальне місце для само-
розвитку, адже «освіта – це той час, 
коли ти належиш сам собі», як ка-
зав Святослав Вакарчук на одній із 
зустрічей, що проходила в нашому 
Університеті. А по закінченню цих 
тренувань зі створення себе завж-
ди є ті, хто подякують, а є шукачі 
причин не в собі. Мені здається, що 
тільки від нас залежить те, що ста-
неться завтра. 

«Люблю Донецький національний 
університет імені Василя Сту-
са», – скажу я. «А хто його не 
любить?!», – скажете ви. І я погод-
жуся, наш Університет відходить 
від шаблонів, щокроку – інновації та 
розвиток, і цей процес незворотній. 
Я відчуваю гордість, що є частин-
кою ДонНУ імені Василя Стуса. І 
мені здається, що моє кохання до 
Університету взаємне. Моя Alma 
Mater – це зв’язок на все життя!

Для мене Університет є одним із 
способів пізнати людей і саму себе. 
Звичайно, для мене чималу роль 
відіграє отримання знань, якісної 
освіти. Університет чудовий моти-
ватор, тому що змушує діяти, боро-
тися. 

На мій погляд, найголовнішою ро-
дзинкою Стусівського університету 
є наші викладачі, які намагаються 
знайти особливості, обдарування і 
таланти кожного, і всіляко намага-
ються їх розвивати. Ми відчуваємо 
підтримку зі сторони викладачів, 
заохочення до навчання, і не тільки. 
Спілкуючись з ними, я відчуваю, що 
під їхнім впливом стаю кращою. 

Наші викладачі без проблем мо-
жуть приділити тобі особистий 
час. Складається таке враження, 
що Університет – наш дім, а ми – 
їхні діти. Це особливо допомагає і 
мотивує студента до нових успіхів! 

Університет дисциплінує. 
Намагаюся виховувати в собі 
відповідальність, організованість, 
пунктуальність. Впевнена, що все це 
стане у нагоді в майбутньому.

Ольга Ткачук, 
студентка 4-го 
курсу філологічного 
факультету

Анастасія Саржевська, 
випускниця 
економічного 
факультету

Тетяна Сенченко, 
студентка 4-го 
курсу філологічного 
факультету
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Більше вісімдесяти років ДонНУ 
імені Василя Стуса створює рівні 
можливості для розвитку навичок 
наукового мислення, щоб кожен 
зі студентів мав змогу повністю 
реалізувати свій потенціал. Під 
керівництвом провідних вчених 
Університету здобувачі вищої освіти 
роблять чималий внесок у вирішення 
нагальних питань та викликів, що 
постають перед сучасною наукою.

Щороку кількість наукових 
здобутків студентів та аспірантів 
зростає. Зокрема у 2018-2019 на-
вчальному році 26 авторів стали 
переможцями Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт, 
11 – Всеукраїнської студентської 
олімпіади, здобувачі вищої освіти 
перемогли у Всеукраїнському турнірі 
з історії та бізнес-грі «Корпорація 
ідей 6».

 Уперше студенти Стусівського 
університету взяли участь та здобули 
першість у  Всеукраїнському турнірі з 
судових дебатів. Маємо диплом І сту-
пеня у Міжнародному конкурсі сту-
дентських наукових робіт «Black Sea 
Science 2019» – вагоме досягнення та 
визнання на світовій арені молодих 
науковців. 

Ще однієї знаковою подією ста-
ла перемога команди Донецького 
національного університету імені 
Василя Стуса «Make Al, not war» у 
регіональному етапі Всеукраїнської 
олімпіади з програмування. Цьогоріч 
нашим науковцям вдалося перехо-
пити пальму першості у щорічних 
переможців олімпіади з програмуван-
ня та засвідчити свій високий рівень 
знань. 

Редакція нашої газети 
поспілкувалася із переможця-
ми міжнародних і всеукраїнських 
конкурсів та дізналася секрети їхнього 
успіху.

«Тему роботи я обрала 
доволі нову та малодосліджену: 
«Конкурентоспроможність столич-
них мегаполісів в умовах впровад-
ження концепції Smart City». Оскільки 
україномовних джерел було досить 
небагато, мені довелося добряче по-
працювати з іншомовними. Згадуючи 
конкурс, пам’ятаю, що він проходив 
на базі Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара та 
проводився у 2 тури: у першому – на 
роботу писали дві рецензії і за середнім 
арифметичним вираховували бал, 
відповідно до нього роботи проходи-
ли у другий тур. Цього року в першому 
турі взяло участь 53 особи, у другий – 
пройшла чверть. Щодо секретів успіху, 
вважаю, що усі зусилля ніколи не бува-
ють марними, навіть якщо фортуна 
не посміхається одразу, це означає, що 
треба рухатися їй назустріч трішки 
швидше! » 

Світлана Гончарук, студентка 
економічного факультету – 

диплом І ступеня Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Актуальні 
питання співробітництва з 

Європейським Союзом»

 «Підґрунтям моєї наукової робо-
ти була розробка концепцій і методів 
підвищення стабільності банківської 
системи. Тематика роботи досить 
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складна, серед україномовних джерел 
важко знайти потрібну інформацію, 
щоб дослідити це питання, користу-
валась іноземними джерелами, допо-
магала завідувач кафедри Олександра 
Анатоліївна Лактіонова, завжди скеро-
вуючи у потрібному напрямку. 

У конкурсі брали участь представни-
ки 30-ти університетів України. Я зай-
няла третє місце в рейтингу, це озна-
чало, що моя робота у фіналі. Враження 
від конкурсу тільки позитивні, адже це 
неймовірний досвід. Це мій перший ви-
ступ в іншому місті, Харкові, та й серед 
незнайомої аудиторії. Очікування були 
досить незрозумілі, якщо чесно, трохи 
хвилювалася, але перед самим висту-
пом усе стало на свої місця, адже досвід 
участі в університетських конференціях 
надав можливість відчувати себе впев-
нено. Виступ виявився легким: очікувала 
більш складних запитань. Усе пройшло 
так добре, що я навіть не зрозуміла як 
все закінчилось. Адже підготовка займа-
ла декілька місяців, а виступ пройшов 
на одному диханні. Складно відповісти, 
у чому секрет успіху, однак, раджу усім 
студентам все ж таки бути активни-
ми, ніколи не боятися та натхненно 
працювати. Участь у подібних конкур-
сах дає можливість отримати цінний 
досвід, нові знайомства та пройти 
певний етап свого індивідуального роз-
витку на шляху до успіху. Сміливість 
та прагнення до нового дають високі 
результати».

Олена Бензар, студентка 
економічного факультету – диплом  
І ступеня Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 
банківської справи

«Коли ти довго працюєш над однією 
темою, то хочеться отримати оцінку 
своєї роботи зі сторони, мрієш аби її по-
бачили та вказали на можливі недоліки 
або ж похвалили. Я знала, що участь у 
подібних конкурсах та знайомство із 
цікавими людьми, які закохані в хімію, 
буде для мене гарним досвідом. Хімія 
для мене – не просто наука, а ще й 
цікаве хобі! Я обожнюю її за точність, 

незмінність, і за те, що вона є галуззю для 
особистого потенціалу. Мені дуже по-
щастило з науковим керівником Сергієм 
Вікторовичем Радіо, який допоміг мені 
віднайти чимало інформації. Мала віру 
в те, що моя робота досить сильна, 
проте я брала участь у цьому конкурсі 
вперше, тому не знала рівня моїх 
суперників. Про перше місце навіть і не 
мріяла, головним завданням було отри-
мати досвід. Уявіть, яка я була щаслива, 
коли дізналася, що посіла І місце. Тоді й 
зрозуміла, що не дарма готувалася, не-
досипаючи ночей. Також зраділа за свого 
наукового керівника, бо це і його успіх 
теж. Учасникам подібних конкурсів по-
радила б добре готуватися, ретельно 
вивчати свою тему та відкинути усі 
хвилювання, знайомитися з іншими 
конкурсантами, які зазвичай є дуже 
цікавими особистостями».

Юлія Олексій, студентка 
навчально-наукового інституту 

хімії – диплом І ступеня 
Всеукраїнського конкурсу 

студентських робіт зі спеціальності 
«Хімія»

«У міжнародному конкурсі, який про-
ходив у режимі Skype-конференції я 
виступала у напрямку «Комп’ютерні 
науки» з темою «Інтелектуальне регу-
лювання міського трафіку у мегаполісі». 

Мені допомагав науковий керівник, який і 
порадив взяти участь у такому заході. 
Робота готувалася ще з минулої весни, 
а вже десь у вересні була готова зая-
ва на участь у конференції. Перемога 
для мене була неочікуваною: по-перше, 
було дуже багато учасників із сильними 
роботами, по-друге, конференція про-
ходила іноземною (англійською) мовою. 
Окрім цього, була різниця у часі з іншими 
країнами. Для когось це був ранок, а для 
інших – пізній вечір. Особливо приємним 
та знаковим стало вручення диплому 
у день факультету, під час проведення 
наукової конференції, на якій я виступа-
ла з цією ж роботою. Це було так зво-
рушливо і незабутньо!» 

Олена Горохова, студентка 
фізико-технічного факультету – 

диплом І ступеня Міжнародного 
конкурсу студентських  наукових 

робіт «Black Sea Science 2019»

 «До вибору назви команди ми 
підійшли дуже відповідально, відкинули 
велику кількість варіантів, доки не зу-
пинилися на «Make Al, not war». Якщо 
більш детально, то літери «Al» можна 
інтерпретувати по-різному, напри-
клад, абревіатура Artificial Intelligence 
означає штучний інтелект, який по-
ступово набирає розголосу і, також, 
японське слово «аі», перекладається 

як «кохання». Нам спала на думку 
відома фраза Make love, not war, яку ми 
інтерпретували на свій лад. 

Загалом назва закликає до розвит-
ку у сфері штучного інтелекту, але ж 
і тут без любові ніяк! Програмування у 
чомусь нагадує будівництво дому, адже 
поступово, складаючи цеглину до це-
глини, можна отримати результат. 
Ми дуже прагли перемогти, адже у нас 
є Марк, але все одно здивувалися, коли 
зрозуміли, що І місце наше. Ми змогли 
у колі одномувців досягти чудового ре-
зультату, бо найголовнішим були не 
суперники, а надскладні задачі, спільне 
вирішення яких піднімало наш команд-
ний дух.  Тож бажаємо наступним учас-
никам олімпіади успіхів, віри у власні 
сили і, найголовніше – ніколи не здава-
тися, вчитися на власних помилках 
та впевнено долати перешкоди». 

Марк Барго, Борис Варер, Діана 
Ливицька, студенти факультету 

математики та інформаційних 
технологій –

 І місце у регіональному етапі 
Всеукраїнської олімпіади з 

програмування 

У Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса  мудрі 
та досвідчені науковці-ментори 
й надалі продовжуватимуть 
підтримувати студентську науко-
ву молодь. Для активізації науково-
дослідної роботи студентів традиційно 
випускається університетський 
збірник наукових статей «Вісник сту-
дентського наукового товариства До-
нецького національного університету 
імені Василя Стуса».

У Стусівському університеті 
успішно працює Навчально-науко-
ва лабораторія «Молодіжна наукова 
майстерня», яка створює усі необхідні 
умови для розкриття наукового та 
творчого потенціалу студентів. Окрім 
того, лабораторія організовує захо-
ди з підготовки та проведення, ме-
тодичного супроводу міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних та 
університетських наукових, науково-
практичних конференцій, конкурсів, 
олімпіад, турнірів, семінарів, круглих 
столів для здобувачів вищої освіти 
та молодих вчених, що проводяться 
Міністерством освіти і науки України, 
закладами вищої освіти, науковими 
установами та організаціями.

Навчально-наукова лабораторія 
«Молодіжна наукова майстерня» 
завжди  відкрита до співпраці та гото-
ва допомагати молодим науковцям! 

Приєднуйтеся до команди 
Молодіжної наукової ради!

Матеріал підготували студенти 
філологічного факультету Владислав 
Патлавський, Катерина Шемерда, Ніка 
Кирницька, Віталій Кузик, Наталя Кравець



«Університетські вісті» № 12 (1547) 4

У Донецькому національному 
університеті імені Василя 16-17 
травня пройшла Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Наука, освіта, суспільство: реалії, 
виклики, перспективи». Упродовж 
двох днів учасники конференції 
обговорювали нагальні проблеми 
розвитку соціально-гуманітарних 
наук у сучасному світі, а також 
актуальні аспекти відтворення 
кадрового потенціалу соціально-
поведінкових наук у навчальному 
процесі у вищій школі.

До Стусівського університету 
завітало більше 70 відомих 
науковців та фахівців-практиків з 
п’яти країн світу, зокрема Болгарії, 
Польщі, Румунії, Італії, Німеччини 
та Словаччини, та 15 міст України. 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи, стратегічного розвитку 
та інновацій Тетяна Нагорняк 
зазначає: «Ми сьогодні приймаємо 
наших партнерів із п’яти країн 
світу, порушуємо серйозні питання 
глобальної і локальної політики: 
наскільки громадянське суспільство 
може сьогодні примусити публічних 
політиків звернути на себе 
увагу; якого фахівця з політології, 
економічних спеціальностей, психо-
логії потребує міжнародний ринок, 
українська національна економіка 
і наш регіон, в якому ми сьогодні 
працюємо; які зміни відбуваються 
у вищій освіті, і наскільки потрібно 
негайно переосмислити роль 
Університету? Я дуже тішуся тим, 
що в конференції беруть участь 
іноземні гості, наші партнери з 15 
міст України, це завідувачі кафедр, 
провідні професори, які тримають 
руку на пульсі». Про іноземних гостей 
конференції та плідну партнерську 
співпрацю ДонНУ імені Василя Стуса 
розповіла проректор з науково-
педагогічної роботи та міжнародних 
зав’язків Тетяна Орєхова: «До 
Стусівського університету приї-
хали наші партнери з різних 
європейських країн, зокрема науковці 
з Господарської Академії імені 
А. Д. Ценова (Болгарія), Академії  
Ignatianum у Кракові (Польща), 
Гданського університету (Польща). 
Вже більше 20-ти років ми плідно 
співпрацюємо з Господарською 
Академією імені А. Д. Ценова. 
Наразі ми дійшли до найбільшого 
ступеню інтеграції – програми 
подвійних дипломів. З 2017 року 
нашими закладами вищої освіти 

започаткована програма подвійних 
дипломів «International Financial 
Management», перші випускники якої 
отримають дипломи уже в цьому 
році». Відкриваючи конференцію, 
ректор Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
наголосив: «Освіта і наука не 
має кордонів, не має якоїсь однієї 
мови, тільки досвід, спілкування, 
обмін думками, дослідженнями, які 
рухають наше суспільство вперед 
і дають змогу йому розвиватися. У 
постінформаційному суспільстві 

вища освіта – це стратегічний 
ресурс для формування наукової та 
інтелектуальної еліти суспільства. 
Тенденція зростання інтересів 
абітурієнтів до закордонних 
університетів, неспроможність 
держави фінансувати потреби науки,  
розвиток економіки знань вимагають 
від університетів переосмислення своєї 
місії у суспільстві. В основу діяльності 
сучасного конкурентоспроможного 
закладу вищої освіти має бути 
покладена єдність освіти, наукових 
досліджень та інновацій. Протягом 
п’яти останніх років перебування 
на Подільській землі, Донецький 
національний університет імені 
Василя Стуса втілив низку амбітних 
проектів у партнерстві з місцевою 
владою, громадою бізнесом та нашими 
академічними партнерами». 

Зі словами вітання до учасників 
конференції звернулися поважні гості: 
професор Гданського університету, 
головний редактор наукометричного 
журналу «Європейський журнал 
трансформаційних студій» Аркадіуш 
Модржевський та доценти кафедри 
фінансів і кредиту Господарської 
Академії імені Д. А. Ценова  Петко 
Ангелов і Танер Ісмаілов. Аркадіуш 
Модржевський акцентував увагу 
на плідній співпраці з Донецьким 
національним університетом імені 
Василя Стуса: «Головною рисою наших 
часів є необхідність створення нових 
мереж співпраці. Я вдячний Донецькому 
національному університету імені 
Василя Стуса за те, що за декілька років 
мені вдалося налагодити взаємозв’язки 
з науковцями Університету. 
Сьогодні наукометричний 
журнал «Європейський журнал 
трансформаційних студій» – це не 
просто видання, а ціла організація 
зі своїми інституціями, у рамках 
якої не тільки видаються публікації, 
а й проводиться дослідницька 
діяльність. Та частина Європи, до 

якої відносяться наші країни, яку ми 
називаємо «посткомуністичною», 
потребує «права голосу» в 
міжнародних наукових дебатах. 
Ми є рівноправними партнерами 
в науковому середовищі всього 
світу. Разом, ми – українці, болгари, 
поляки, словаки, грузини та інші 
народи, зможемо гідно презентувати 
себе сьогодні!» Танер Ісмаілов 
відзначив важливість проведення 
конференції та передав вітання від 
ректора Господарської Академії імені 
Д. А. Ценова, професора, доктора 
Івана Марчевскі: «Для нас є великою 
честю брати участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Наука, освіта, суспільство: реалії, 
виклики, перспективи». Від ректора 
Господарської Академії імені Д.А. Ценова, 
професора, доктора Івана Марчевскі 
та колективу Господарської Академії 
імені Д. А. Ценова висловлюю щиру 
повагу вашій ініціативі проведення 
такого спільного наукового форуму з 
метою обговорення поточних питань 
розвитку соціогуманітарних наук 
та освіти. У якості вашого давнього 
та надійного партнера, я хотів би 
подякувати за можливість співпраці з 
вашим Університетом».

У рамках роботи міжнародної 
науково-практичної конференції діяли 
три секції: «Економічні, психологічні та 
політичні виміри суспільного розвитку 

в ХХІ столітті», «Науково-практичні 
та освітні аспекти соціально-
поведінкових наук: тренди і виклики», 
«Переосмислення ролі Університету 
та соціально-поведінкових наук у 
формуванні сучасного фахівця в 
контексті принципів Європейського 
простору вищої освіти». 

 У першій секції конференції 
«Економічні, психологічні та політичні 
виміри суспільного розвитку в ХХІ 
столітті», модератором якої був 
доктор політичних наук, професор 
Микола Польовий, взяло участь понад 
40 осіб спікерів та слухачів. Учасники 
конференції обговорювали питання 
розвитку сучасної політичної теорії 
та її зв’язку із поточною політикою, 
різноманітні аспекти еволюції 
інститутів публічної політики, 
проблеми внутрішніх та зовнішніх 
інформаційних впливів та стану 
розвитку інформаційного простору 
сучасної України. 

У другій секції конференції 
«Переосмислення ролі Університету 
та соціально-поведінкових наук у 
формуванні сучасного фахівця у 
контексті принципів Європейського 
простору вищої освіти», модераторами 

якої виступили доктори економічних 
наук, професори  Лариса Шаульська 
та Ольга Дороніна, обговорили 
сучасні аспекти розвитку соціально-
поведінкових наук та новітні 
економічні інструменти  управління 
освітою. У секційних доповідях було 
порушено питання інклюзивного 
розвитку економіки та ролі науки у 
забезпеченні її стійкого зростання, 
проблематику зростання якості життя 
та подолання бідності, методологічні 
аспекти виміру основних соціально-
економічних показників. 

Третя секція конференції 
«Переосмислення ролі Університету 
та соціально-поведінкових наук у 
формуванні сучасного фахівця у 
контексті принципів Європейського 
простору вищої освіти», модераторами 
якої були  доктор політичних наук, 
професор Тетяна Нагорняк та 
директор Освітньо-практичного 
центру інноватики та стратегічного 
розвитку Юлія Пачос, присвячена 
трьом основним напрямам, в рамках 
яких були обговорені виклики – 2020 
для українських ЗВО, зміна парадигми 
Teaching & Learning, а також питання  
становлення сучасного фахівця 
у галузі соціально-поведінкових 
наук. Надзвичайно жваві дискусії 
та обговорення викликали питання 
реалізації потенціалу Університету 
за сучасних умов, зміна підходів до 

фінансування університетів 
у контексті світового досвіду 
та українських реалій, 
досвід університетів щодо 
формування внутрішньої 
системи забезпечення 
якості вищої освіти.

Не менш насиченим на 
івенти став другий день 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Наука, освіта, суспільство: 

реалії, виклики, перспективи», 
яка проходила у трьох локаціях: 
Хмельницькій філії ДонНУ імені 
Василя Стуса «Бізнес інноваційний 
центр «ДонНУ-Поділля», головному 
корпусі ДонНУ імені Василя Стуса та 
м. Немирів.  

На першій локації, у Хмельницькій 
філії «Бізнес-інноваційний центр 
«ДонНУ-Поділля», команда 
Стусівського університету на чолі з 
проректором з науково-педагогічної 
роботи, інновацій та стратегічного 
розвитку Тетяною Нагорняк 
презентувала міждисциплінарну 
магістерську програму «Публічна 
політика та адміністрування». Участь 
у зустрічі взяли представники 
Головного управління поліції у 
Хмельницькій області, ГУ ДСНС України 
у Хмельницькій області, органів 
місцевого самоврядування та органів 
державної влади у Хмельницькій 
області. 

На другій локації, у головному 
корпусі ДонНУ імені Василя Стуса, 
учасники конференції мали 
можливість взяти участь у круглому 
столі «Якого фахівця потребує ринок?» 
та  майстер-класі «Навчи свій текст 

НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
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МІЖНАРОДНА ХІМІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ У СТУСІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
19–21 березня на базі навчально-

наукового інституту хімії відбулася 
ІІ Міжнародна конференція студен-
тів, аспірантів і молодих учених 
«Хімічні проблеми сьогодення» 
(ХПС-2019), присвячена 150-річчю 
відкриття Д. І. Менделєєвим За-
кону періодичності властивостей 
хімічних елементів.

Вона була започаткована ще в До-
нецьку в 2007 році на честь 70-річчя 
Університету і пройшла шлях від 
всеукраїнської до міжнародної. 

Відтоді щороку в березні хіміки з 
усієї України та зарубіжжя збирають-
ся у ДонНУ імені Василя Стуса, щоб 
презентувати результати своїх 
досліджень практично в усіх ак-
туальних напрямках хімічної нау-
ки. Лише у 2015 році, у складні для 
Університету часи, після переїзду до 
Вінниці, довелося зробити перерву. 
Але вже у 2016 роботу конференції 
було відновлено. У той рік до нас 
завітали як старі друзі, так і ті, хто 
вперше познайомився з нашим 
Університетом. З року в рік шири-
лася географія учасників з наукових 

установ і закладів вищої освіти України 
та зарубіжжя, тому після ювілейної 
десятої конференції було прийня-
те рішення змінити її статус. І ось 
уже два роки поспіль у Стусівському 
університеті ХПС проходить як 
міжнародна наукова конференція.

У рамках ІІ Міжнародної 
конференції працювали секції з 
аналітичної, квантової, неорганічної, 
органічної, фізичної, медичної 
та фармацевтичної хімії, біохімії, 
хімічної освіти, хімічної інженерії, хімії 
полімерів і композитів. Оргкомітет от-
римав 197 тез доповідей від учасників 
з України, Азербайджану, Російської 
Федерації, Естонії, Німеччини, Польщі, 
Бразилії. У трьох секціях під час усної 
та стендової сесій презентували свої 
роботи 53 доповідача, 34 з яких були 
представниками університетів та нау-
кових установ інших міст. Оцінювали 
доповіді члени журі з числа провідних 
науковців ДонНУ імені Василя Сту-
са, Інституту фізико-органічної 
хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвинен-
ка та Інституту органічної хімії НАН 

України, Вінницького національного 
технічного університету, Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка.

За результатами роботи секцій 
кращі доповіді було відзначено ди-
пломами, а переможці отримали цінні 
призи та грошові премії від партнерів 
конференції – ТОВ «УкрХімАналіз» і 
науково-сервісної фірми «ОТАВА».

Будь-яка конференція – це обмін 
досвідом, обговорення та дискусії, 
під час яких учасники мають змогу не 
тільки представити свої результати 
науковій спільноті, але й подивитися 
на роботу під іншим кутом, знайти в 
ній нові аспекти, відкрити інші напря-
ми. Крім того, це чудова нагода для по-
шуку колег-однодумців для подальшої 
співпраці. Сподіваємося, все це учас-
ники мали нагоду реалізувати під 
час перебування у ДонНУ імені Ва-
силя Стуса як безпосередньо при 
обговоренні доповідей, так і у свій 
вільний час. Для цього організатори 
намагалися урізноманітнити дозвілля 
гостей екскурсією Університетом, 

прогулянкою містом, відвідуванням 
Національного музею-садиби М. І. Пи-
рогова та Музею української марки 
імені Якова Балабана.

Конференцію завершено, підбито 
підсумки… Сподіваємося, що учасни-
ки, крім сертифікатів і дипломів, по-
везли у свої університети та інститути 
приємні спогади про Вінницю та 
дружню атмосферу ХПС-спільноти. А 
ми, як організатори, вже готуємося 
зустрічати учасників ІІІ Міжнародної 
(ХІІІ Української) наукової конференції 
«Хімічні проблеми сьогодення».

Олександр Шендрик, в. о. директора 
навчально-наукового інституту 

хімії, д-р хім. наук, професор, 
Світлана Жильцова, доцент 

кафедри біохімії та фізичної хімії, 
канд. хім. наук, доцент,

Наталя Леонова, доцент кафедри 
неорганічної, органічної та 

аналітичної хімії, канд. хім. наук 

розмовляти».
Учасники круглого столу, 

модератором якого була Тетяна 
Орєхова, дискутували з приводу 
процесу формування освітніх 
програм, намагалися знайти 
відповіді на питання: яку роль має 
кафедра, студенти, адміністрація, 
ЗВО, випускники, роботодавці в 
освітньому просторі, яким чином 
вони впливають на формування 
освітніх програм; кого потребує 
сьогодні ринок праці України та 
регіону; траєкторія професійного 
успіху: який відсоток у цьому процесі 
має саморозвиток і комунікація у 
професійному оточенні.

Надзвичайно цікавим був майстер-
клас медіа-експерта, кандидата 
політичних наук Ірини Мацишиної 

«Навчи свій текст розмовляти!» 
Третьою локацією стала екскурсія 

до інноваційного автоматизованого 

підприємства Nemiroff – надійного 
партнера Стусівського університету 
та майданчика професійного 
становлення випускників вишу.

 За результатами роботи 
міжнародної науково-практичної 
конференції сформовано актуальні 
рекомендації, що можуть бути 
впроваджені на національному, 
регіональному, місцевому та 
корпоративному рівнях, а також 
визначено перспективні напрями 
реформування вищої освіти.

Олена Топчій

НА ШЛЯХУ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У Вінниці на базі Донецького 
національного університету імені 
Василя Стуса з 8 травня запрацюва-
ла унікальна в Україні станція глибо-
кого сортування твердих побутових 
відходів «Ecohope».

За ініціативи студентів 
біологічного факультету та ГО 
«Наше Поділля» у корпусі № 2, що 
на Академіка Янгеля, 4, облашто-
вано станцію, де усі екологічно 
свідомі вінничани можуть принести 
посортовані чисті побутові відходи 
і врятувати таким чиним нашу еко-
систему. Проект, передусім, має 
просвітницьку мету та спрямований 
на те, щоб максимальна кількість лю-

дей отримала знання про особливості 
сортування та переробки вторинної 
сировини. «Ecohope» – це великий май-
данчик, на якому ми б хотіли поєднати 
екологічно свідому молодь, інститут 
громадянського суспільства і 
громаду», – підкреслює в. о. декана 
біологічного факультету Юлія Овчин-
никова.

На станції вторину сировину сор-
тують за наступними фракціями: 1) 
кришечки; 2) HPDE біла від молочних 
продуктів; 3) ПЕТ прозора; 4) ПЕТ синя; 
5) ПЕТ коричнева; 6) ПЕТ зелена; 7) 
пляшки від миючих засобів/побутової 
хімії (Маркування: PEHD (HPDE) або РЕ 
(цифра 2 у трикутнику), LDPE (РЕLD) 

або PE (цифра 4 у трикутнику); 8) РР5 
та PS6 (більш точний опис розділу 
«пластмаса»); 9) тетрапак/елопак; 10) 
алюмінієві банки; 11) металеві бляшан-
ки; 12) скло прозоре; 13) скло кольо-
рове; 14) шуршик (РР5); 15) поліетилен 
(приймаємо чисті пакети); 16) паперові 
(бумастикові) стаканчики для гарячих 
напоїв; 17) газети/журнали; 18) офісний 
папір; 19) чеки; 20) картон.

Після збору всю вторинну сиро-
вину передаватимуть на перероб-
ку українським підприємствам, які 
відчувають гостру нестачу сировини 
і щороку на мільярди гривень купу-
ють її у Польщі, Німеччині, Білорусії. 

Отримані кошти витрачатимуться на 
екологічні ініціативи студентів, а та-
кож екологічні матеріали, що сприя-
тимуть зменшенню використання 
пластику.

За матеріалами НПІКЦ

«ECOHOPE» – ЕКОКУЛЬТУРА СТУСІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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Поняття якості пройшло дов-
гий шлях переосмислення від 
«властивості, що відрізняє», за Ари-
стотелем, до визначення якості, 
зокрема якості вищої освіти, як 
цінності (властивості), що відповідає 
вимогам суспільства, характеризує 
конкурентоздатність набутих резу-
льтатів навчання, вимірюється 
відповідно прийнятим у освітньому 
просторі стандартам і принципам 
Європейського простору вищої 
освіти (ЄПВО).

Проблема забезпечення якості 
вищої освіти (ЯВО) відображена як 
ключова у всіх стратегічних доку-
ментах Болонського процесу та є 
одним із напрямів розвитку ЄПВО. 
Внутрішня система забезпечен-
ня ЯВО в ДонНУ імені Василя 
Стуса побудована відповідно до 
вимог частини другої статті 16 За-
кону України «Про вищу освіту». У 
2017 р. у відповідності до «Стандар-
тів і рекомендацій щодо забезпечен-
ня якості у Європейському просторі 
вищої освіти» в Університеті 
затверджені Вченою радою та 
введені в дію наказом ректора «По-
ложення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти» 
та «Система заходів внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти». 
Також у травні 2018 р. була ство-
рена Навчальна лабораторія з 
моніторингу та систем управління 
якістю вищої освіти в складі ОП 
Центру інноватики та стратегічного 
розвитку. Крім того, відповідно до 
нових національних законодав-
чих актів постійно оновлюється 
та доповнюється локальна нор-
мативна база в Університеті. Ми 
часто буваємо в інших закладах 
вищої освіти або приймаємо колег у 
себе – і ми точно знаємо, що нам є 
чим пишатися. Напрацьований ко-
лосальний досвід, яким цікавляться 
колеги, який переймають та яким 
захоплюються.

Моніторинг та перегляд освітніх 
програм став постійним проце-
сом, під час реалізації якого ми 

долаємо низку викликів. У 2016 р. 
програми створювалися за умов 
відсутності стандартів вищої освіти. 
І це постійно змушує нас перегляда-
ти освітні програми та оперативно 
вносити зміни до робочих навчаль-
них планів. На це є як суб’єктивні  
причини, так і  об’єктивні. Суб’єктив-
ні – це передусім постійні ре-
форми. Об’єктивними причи-

нами постійного перегляду ОП 
є виклики ринку праці. В умовах 
відсутності професійних стандартів, 
наші освітні програми мають 
відповідати на ці виклики. Ми маємо 
перейти від формальної розробки ОП 
до реальної із залученням студентів, 
випускників, роботодавців. 

Ключовим елементом системи за-
безпечення якості є вимірювання 
знань, умінь та навичок студента за 
результатами складання семестро-
вих іспитів. Оновлений «Порядок 

оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти у Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса» був за-
тверджений на засіданні Вченої ради 
університету у квітні 2019 р. 

Постійними заходами контро-
лю знань здобувачів вищої освіти в 
Університеті є вхідний контроль з 
профільних дисциплін для студентів 
1 курсу, контроль залишкових знань з 
профільних дисциплін для здобувачів 
вищої освіти 2-4 курсів на початку їх 
вивчення, контроль якості самостійної 
роботи здобувачів вищої освіти.

Важливим аспектом оцінки ЯВО 
в Університеті є проведення анкету-
вання випускників щодо отриманих 
компетентностей (після проведен-
ня підсумкової атестації). Це певний 
замір, чи дійсно наші освітні програми 
відповідають потребам ринку праці. 
Переважна кількість випускників 

ЗВО впродовж трудового життя бу-
дуть не раз змінювати робочі місця, 
професії та сфери діяльності. Сучас-
на освіта передбачає, що випускник 
Університету володітиме певним на-
бором компетентностей та матиме 
сформований світогляд. Тому soft skills 
сьогодні вже є обов’язковим набором 
вмінь, навичок та універсальних ком-
петентностей, які мають отримати ви-

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЗАВЖДИ НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ
пускники будь-якої освітньої програми 
ДонНУ імені Василя Стуса.

У квітні 2019 р. було підведено 
підсумки рейтингування показників 
діяльності викладачів, кафедр, 
факультетів/ ННІ хімії за 2018 рік. 
На основі отриманих рейтингових 
показників було визначено переможців 
у чотирьох напрямах – гуманітарному, 
природничому, економічному та пра-
вовому.  Дипломами та подарунками 
були відзначені історичний та юри-
дичний факультети та ННІ хімії, чоти-

ри кращі кафедри у своєму напрямі, 
12 викладачів-переможців та Топ-40 
викладачів, які продемонстрували 
найвищі показники діяльності у 2018 р.

Новацією цього року є пілотне 
впровадження системи оцінювання 
ефективності діяльності структурних 
підрозділів як складової внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти, 
що стало результатом річної робо-
ти робочої групи з представників 
адміністрації та факультетів.

У ЄПВО концепція Teaching& 
Learning передбачає те, що викладач 
не є єдиним носієм знань та умінь, а 
студент тільки їхнім реципієнтом. А в 
цьому процесі – кожен навчає і кожен 
навчається. Наприклад, студентське 
менторство або взаємовідвідування 
занять викладачами кафедр. Адже 
кожному з нас є чим поділитись і є 
чому навчитись у інших. 

Здобувачі вищої освіти є чи не 
найголовнішою зацікавленою сто-
роною у забезпечення ЯВО, а їх за-
лучення до цих процесів є ознакою 
відповідального ЗВО, що провадить 
управління на партисипативній основі. 
Проведення опитувань здобувачів 
вищої освіти щодо якості викладання 
навчальних дисциплін є важливим за-
ходом. За минулий і поточний навчальні 
роки проведено три опитування за 
результатами екзаменаційних сесій та 
три опитування щодо дисциплін за ви-
бором ЗВО та студентів. 

Участь в опитуваннях беруть від 
30% до 70% студентів у залежності від 
типу опитування. Практика проведен-
ня моніторингу студентської думки 
демонструє затребуваність прове-
дення таких опитувань, дає підґрунтя 
для перегляду робочих навчальних 
планів та методик викладання, надає 
додаткові підстави для прийняття 
управлінських рішень. 

Підвищення кваліфікації педагогіч-
них, наукових і науково-педагогічних 
працівників є одним з пріоритетних 
завдань у контексті забезпечення 

внутрішньої якості вищої освіти: роз-
роблена локальна нормативна база, 
низка заходів, а також планується 
відкриття сертифікатної освітньої про-
грами внутрішньокорпоративного на-
вчання «Майстерня Teaching Art».

З метою забезпечення інформа-
ційної відкритості на офіційному сайті 
Університету створений спеціальний 
розділ «Інформаційна відкритість», 
у якому зібрані посилання на всі 
публічні документи або інформацію. 
Він доповнюється та оновлюється 
відповідальними посадовими особами 
Університету.

Особлива увага в Університеті 
приділяється забезпеченню академіч-
ної доброчесності, зокрема питан-
ням плагіату – боротьбі з його про-
явами та створенню умов, за яких 
використання плагіату стає прак-
тично неможливим. У контексті цієї 
складової внутрішнього забезпечен-
ня якості освіти в Університеті діє 
«Кодекс академічної доброчесності 
та корпоративної етики  Донецько-
го національного університету  імені 
Василя Стуса» та працює Комісія з пи-
тань академічної доброчесності та 
корпоративної етики. 

Крім того ДонНУ імені Василя Стуса 
стає відкритим простором для творен-
ня нової якості вищої освіти в Україні. 
Так, у серпні 2018 р. у рамках проекту 
«Сприяння реформам у вищій освіті 
України з погляду розвитку академічної 
доброчесності» до Університету 
завітав на той час професор НаУКМА  
Сергій Квіт. Основними меседжами 
семінару з обміну досвідом у роботі 
внутрішніх систем забезпечення якості 
освіти стало формування фінансової, 
організаційної та академічної автономії 
університетів, підвищення якості освіти 
та вплив здобувачів вищої освіти у цьо-
му процесі.

У березні 2019 р.  проректор 
з науково-педагогічної роботи, 
стратегічного розвитку та інновацій 
Тетяна Нагорняк провела тренінг з 
формування мережі експертів із за-
безпечення ЯВО. Тренінг відбувся у 
рамках проекту «Формування мережі 
експертів із забезпечення якості вищої 
освіти» за підтримки Міністерства 
освіти і науки України, Інституту 
вищої освіти НАПН України, Центру 
дослідження вищої освіти (Чеська 
республіка). 

Представники академічної спіль-
ноти Вінниці, Бердянська, Херсона, 
Полтави, Одеси, Луцька, Житомира, 
Острога, Хмельницького разом об-
говорювали світові тренди розвит-
ку вищої освіти та будували модель 
українського університету за показ-
никами інтеграції у ЄПВО, аналізували 
ефективність вітчизняної системи за-
безпечення якості вищої освіти та на-
працьовували першочергові кроки з її 
вдосконалення, ділилися досвідом та 
обмінювались ідеями.

Важливим є розуміння, що якість 
починається з кожного з нас, студента, 
викладача, управлінця! То ж творимо 
якість вищої освіти разом!

За матеріалами 
Освітньо-практичного центру 

інноватики та стратегічного 
розвитку
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Історичний факультет відсвяткував свій 82-ий День народження 27 березня низкою заходів. Свято розпочалося з 
урочистої ходи, її стартовою точкою стала вулиця Грушевського, а кінцевою – Європейська площа. Далі усі учасники 
попрямували  до свого рідного корпусу, де на них чекало привітання від декана історичного факультету, Юрія Темірова, а 
згодом конкурс аудиторій. Традицією став футбольний матч студентів проти викладачів. Цікаво, хто ж переміг? Ввечері 
розпочалося найочікуваніше дійство дня – концерт у стилі гангстерів, у якому взяли участь не лише студенти, а й активні 
викладачі. Традицією вже стали стендапи заступника декана з виховної роботи  Максима Прихненка. 

Фізико-технічний факультет 
відзначав свій День народження 
впродовж тижня низкою 
цікавих та креативних заходів. 
У понеділок пройшов Хака-
тон – конкурс розробників, де 
команди змагалися у створенні 
програм та додатків, які були 
б корисними Університету. У 
вівторок викладачі і студенти 
зіграли в боулінг, до речі, перемогли 
студенти. У середу всі бажаючі взяли 
участь у науковій конференції, а 1 та 
2 курси відвідали IT-компанію «Exadel». 
Четвер вразив чудовою можливістю 
поспілкуватися з викладачами, 
придбати сувенірну продукцію та 
смаколики на ярмарці, а вже увечері 
запалити танцпол у Skyroomі. 
Закінчився тиждень святкувань грою 
у хованки, які уже стали традицією 
фізико-технічного факультету.

18 квітня біологічний факультет 
відсвяткував свій 54 День народження. Урочиста 
частина проходила у стилі арт-кафе: молодь 
мала можливість поласувати смаколиками 
та зарядитися енергією від запашного 
чаю. Паралельно відбулося нагородження 
студентського активу. Усі, хто прийшов зі 
своєю чашкою, отримали невеличкі подарунки 

та сувеніри, адже студенти-біологи 
захищають природу не тільки словом, а 

й ділом.
Святкування продовжили на 

Європейській площі креативною 
постановкою «Biodiversity». Студен-
ти, загримовані у тварин, намагалися 

донести перехожим, до чого може 
призвести недбайливе ставлення до 

природи. Продовжили акцію у молодіжному 
центрі «Квадрат», презентувавши виставку 
новітнього мистецтва «Face of  Humanity» з 
більше 50-ма експонатами.

Святкування Дня фа-
культету математики 
та інформаційних тех-
нологій, яке відзначали 
19 квітня, розпочало-
ся урочистою ходою до 
головного корпусу Доне-
цького національного універ-
ситету імені Василя. Ввечері   гостей свят-
кового дійства заінтригувала таємниця 
зачарованого королівства. Студенти пере-
втілилися у мавок та інших казкових персо-
нажів, поринули у світ гри «Підземелля та 
дракони». Стандартні ігрові повороти сю-
жету були переосмислені в реаліях життя 
факультету, а персонажі оживали просто 
на очах.

LIVING-LEARNING-COMMUNITY 2019
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22 квітня юридичний факультет 
відсвяткував свій 36 День народження 
надзвичайним концертом із телевізійною 
тематикою. Усі заходи оптимізували під 
телеформат «Юрфак TV», а учасники та 
гості свята стали глядачами популярних 

телевізійних шоу: «Вечірній Юрфак», «Танці з 
зірками», «Прожарка». Не менш захоплюючими 

були івенти і в корпусі, що на Грушевського: для 
першокурсників була проведена телевізійна гра «Хто хоче 
стати юристом?», а студенти  2-4-их курсів взяли участь у 
«Дебатах».

25 квітня філологічний 
факультет феєрично відзначив 
свій 82-ий День народження. Вранці 
студенти мали чудову можливість 

дізнатися трохи більше про 
історію факультету 
та кафедр. Далі усіх 
чекала урочиста лінійка, 
на якій нагороджували 
найкращих та найакти-
вніших студентів та 
викладачів. У актовій залі 
головного корпусу було 
найгарячіше. Студенти 
презентували філологічний 
факультет як елементи 
Землі: вогонь, вода, повітря 
та земля. Було все: танці, 
співи, жарти та, навіть, 
сльози. Під кінець, всі ще 
раз дружно привітали один 
одного зі святом. 

14 травня  економічний факультет відзначив свій 35 День 
народження фереєчним концертом «Економбелівська премія 2019», 
на якому відбулося нагородження найкращих студентів, викладачів 
та найуспішніших кафедр. Між урочистою частиною, студенти 
разважали зал «високим» гумором, запальними танцями та 

піснями. Команда «Запах солі» вкотре підняла настрій усьому залу 
своїми креативними жартами. Родзинкою шоу стало змагання «Хто 

зверху» між жіночою та чоловічою частиною факультету. У 1 і 2 раунді 
перемогли хлопці, але дівчата поступово зрівняли рахунок. У фінальному раунді 
командам потрібно було на швидкість залізти у великі сумки, і тут дівчата були 
вправніші, тому й здобули пальму першості. Усі гравці отримали сертифікати на 
абонемент у спортзал. На завершення, усі учасники грандіозного концерту привітали 
піснею улюблений економічний факультет з Днем народження.

День народження навчально-наукового інституту хімії, яке відзначали 24 
травня, розпочалося з ранкової йоги. У холі Стусівського університету усі охочі 
мали можливість взяти участь у ярмарці смаколиків, майстерно приготовлених 
студентами інституту. Родзинкою Дня навчально-наукового інституту хімії стало 
караоке: сміливці могли обрати будь-яку пісню та заспівати. У коворкінг-центрі 
«Університет – наш дім» на учасників чекала ігротека, а ввечері в актовій залі – 
святковий концерт-зустріч «Одного разу в казці», в якому взяли участь випускники-
хіміки. Випускники хімічного факультету усіх років, першокласні фахівці-хіміки, 
ділилися спогадами про рідну Alma Mater, дякували викладачам та менторам,  і 
передавали відеовітання з України та з-за кордону.

17 травня факультет 
іноземних мов від-

святкував свій 54 День 
народження. Розпоча-
ли святкування Дня 
факультету тижнем 
мов, який стартував 

13 травня. Студенти 
поглибили свої знання з 

англійської, німецької, фран-
цузької та іспанської мов. Студенти 
також змагалися у вікторинах, 
відгадували мініатюри з відомих фільмів, 
декламували вірші, співали пісні та 
переглядали відео мовою оригіналу. 
У п’ятницю, 17 травня, факультет 
іноземних мов здійснив подорож у 50-ті 
роки минулого століття та запалив 
сцену у стилі рок-н-ролу. Приємно вразила 
зворушлива історія студентів, які, попри 
всі негаразди, все ж влаштували свято і 
стали справжніми стилягами, знайшли 
вірних друзів та виконали своє доручення. 

Матеріал підготували студенти 
філологічного факультету Владислав 
Патлавський, Каріна Ткаченко, Катерина 
Шемерда, Ніка Кирницька, Віталій Кузик, 
Наталя Кравець


