
ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ПАКЕТ

економічного факультету
Донецького національного університету 

імені Василя Стуса



Інформація про факультет

Історія становлення

Місія, стратегія розвитку

Завдання та пріоритети розвитку

Організаційна структура 
факультету

Адміністрація факультету

Присвоєння кредитів ЄКТС

Координатор ЄКТС від 
факультету

Академічний календар

Графік навчального процесу

Розклад

Перелік спеціальностей, освітніх
програм

Відкрита бізнес-академія

Міжнародні зв'язки, проекти

Інформація для здобувачів

Інфраструктура факультету

Гуртожитки

Організація навчання здобувачів

• Деканат

• Кафедри

• Актуальні питання

• Корисні дрібнички (поради)

• Зразки типових документів, 
бланків

Правила прийому, переведення, 
поновлення

Стипендіальне забезпечення

Наукова робота студентів

Науково-методичні видання

Центр кар’єри

Студентське самоврядування

• Студентське дозвілля

• Спортивне життя

Інформація про освітні
програми

Освітні програми СО Бакалавр

▪ Профіль ОП

▪ Каталог компонентів ОП

❑ Анотація компонентів
❑ Робочі програми НД

Освітні програми СО Магістр

Курси професійного
вдосконалення

Міжнародні програми

• Програма подвійних дипломів

• Англомовні програми



Частина 1.

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО 

ФАКУЛЬТЕТ



• Створення економічного факультету1966 р.

• Створення обліково-фінансового факультету1976 р.

• Створення економіко-правового факультету (з 2014 р.  - юридичний 
факультет)

1983 р.

• Переміщення Донецького національного університету до м. Вінниця  
у зв’язку із захопленням університету у місті  Донецьку та бойовими 
діями на Сході України

• Реорганізація економіко-правового факультету

• Об’єднання економічного та обліково-фінансового факультету в 
економічний

2014 р.

• Надання Донецькому національному університету імені Василя Стуса  
- видатного поета, правозахисника та дисидента, Героя України

2016 р.

• Прийняття Стратегії розвитку Донецького національного університету  
імені Василя Стуса

2017 р. 

Історія розвитку





Місія факультету
Освітня місія економічного факультету

• формування високоосвіченого соціально відповідального професіонала в сфері економіки і 

управління, інтегрованого у динамічне конкурентне середовище

Пріоритетні напрями реалізації освітньої місії факультету 

▪ розробка і реалізація практико-орієнтованих освітніх програм відповідно до поточних та 

перспективних потреб економіки

▪ формування професійних та особистісних компетенцій, які гарантують стійку 

конкурентоспроможність випускника 

▪ розвиток SoftSkills: навички критичного самостійного мислення, інтелектуальна відкритість 

до нових ідей, креативний підхід до розв’язання професійних завдань, готовність приймати 

нестандартні рішення,  культура переговорів та фахової дискусії 

▪ Партнерська комунікація студента і викладача в межах спільних інтерактивних, науково-

дослідних та практико-орієнтованих проектівСтратегічні пріоритети розвитку університету

▪ 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та 

конкурентоспроможності

▪ 2. Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу

▪ 3. Створення університетського світоглядного простору як living-learning-community 

(спільноти, що живе і навчається разом) 



Організаційна структура факультету

Заступник 
декана з 
наукової 
роботи

Кафедра менеджменту та 
поведінкової економіки

Кафедра маркетингу

Кафедра фінансів
та банківської справи

Кафедра математики та 
математичних методів в 

економіці

Кафедра міжнародних 
економічних відносин

Кафедра бізнес-статистики 
та економічної кібернетики

Кафедра обліку, 
аналізу та аудиту 

Кафедра підприємництва, 
корпоративної та 

просторової економіки

Заступник 
декана з 

навчальної 
роботи

Заступник декана 
з виховної та 

соціальної роботи

Центр 
кар’єри

Відкрита 
бізнес-

академія

Навчально-
методична 

комісія

Декан факультету



Адміністрація факультету

Ейсмонт Вадим 

Андрійович

Голова студентської ради 

економічного факультету



Присвоєння кредитів ЕСТS 

Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ЕСТS) створено для

забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і підтвердження

кваліфікацій та результатів навчання, сприяння мобільності здобувачів, спрощення

розуміння й порівняння навчальних програм та досягнень як між вітчизняними, так і

зарубіжними навчальними закладами

Кредити 
ЕСТS 

Шкала 
оцінювання

Угоди про 
навчання

Інформаці-
йний пакет

Академічна 
довідка

Diploma
Supplement

Складові системи ЕСТS

Обсяг 1-го 

кредиту 

ЕСТS 

• 30 годин

Річне 

навантаження 

студента

• 60 кредитів

Обсяг ОП СО 

Бакалавр

• 240 

кредитів

Обсяг ОП СО 

Бакалавр на 

базі 

молодшого 

спеціаліста 

• 120-180 

кредитів

Обсяг ОП СО 

Магістр

• 90 кредитів



Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших

компетентностей, набутих особою в процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати,

кількісно оцінити та виміряти

Обов’язкова 
складова 

75%

Вибіркова 
частина 

25%

Структура освітньо-професійної програми



• лекції

•семінари 

•практичні і лабораторні заняття

•самостійна робота 

•заліки

•екзамени

•практика

•атестація 

•написання та захист курсових і 
кваліфікаційних робіт

Види 
навчальних 

занять 
здобувачів

Схема оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
ДонНУ імені Василя Стуса

Оцінка

(за національною шкалою)

Бали Шкала ЄКТС

Національна диференційована шкала

Відмінно / Excellent 90-100 A

Добре / Good
82-89 B

75-81 C

Задовільно / Satisfactory
67-74 D

60-66 E

Незадовільно / Fail 0-59 F

Національна недиференційована шкала

Зараховано / Pass 60-100 P

Не зараховано / Fail 0-59 -



Визнання результатів навчання 

Заклад вищої освіти – партнер    ДонНУ імені Василя Стуса

Перезарахування кредитів ЕСТS 

Подвійні дипломи Програми академічної мобільності

Поновлення на навчання, переведення з 

інших ЗВО України в ДонНУ імені Василя 

Стуса

на основі 

АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОВІДКИ



Координатор ECTS
економічного факультету

Шаульська Лариса Володимирівна

д. е. н., професор, декан економічного 
факультету,

Біркентале Вікторія Вікторівна 

к.е.н., доцент, заступник декана з 
навчальної роботи



Академічний календар

Навчальний рік у 
Донецькому 
національному університеті 
імені Василя Стуса 
розпочинається 1 вересня і 
складається з двох 
семестрів - осіннього та 
весняного.
Графік навчального процесу
і розклад навчальних
занять складаються згідно з 
робочими навчальними
планами



Академічний календар

Тривалість 

навчального 

року

• не менше 40 тижнів

• не більше 43 тижнів

Сумарна 

тривалість 

канікул 

• не менше 8 тижнів

Граничні терміни 

ліквідації 

академічної 

різниці 

•осінній семестр –

до 15 жовтня

•весняний семестр –

до 15 березня

•(не пізніше, ніж до 

початку наступної сесії –

за заочною формою 

навчання)



Графік навчального процесу

Курс
1 семестр

Сесія Канікули 2 семестр Практика Сесія Канікули
Підг. до 
Атестації

Атестація МР

1
15 тижнів

(1-15)
2 тижні
(16-17)

3 тижні
(18-20)

18 тижнів
(21-38) –

3 тижні
(39-41)

11 тижнів
(42-52)

– –

1 курс 
051,073УП,

073МП,073М

15 тижнів
(1-15)

2 тижні
(16-17)

3 тижні
(18-20)

18 тижнів
(21-38)

12 тижнів
(27-38)

3 тижні
(39-41)

11 тижнів
(42-52)

– –

2
15 тижнів

(1-15)
2 тижні
(16-17)

3 тижні
(18-20)

16 тижнів
(21-36)

2 тижні
(40-41)

3 тижні
(37-39)

11 тижнів
(42-52)

– –

3
16 тижнів

(1-16)
3 тижні
(17-19)

3 тижні
(20-22)

15 тижнів
(23-37)

14 тижнів
(26-37); (41-

42)

3 тижні
(38-40)

10 тижнів
(43-52)

– –

4
15 тижнів

(1-15)
3 тижні
(16-18)

3 тижні
(19-21)

15 тижнів
(22-36) –

3 тижні
(37-39)

–
1 тиждень

(40)
3 тижні
(41-43)

6.030508 Фінанси і 
кредит

15 тижнів
(1-15)

3 тижні
(16-18)

3 тижні
(19-21)

15 тижнів
(22-36) –

3 тижні
(37-39)

–
1 тиждень

(40)
2 тижні
(41-42)

6.030201 Міжнародні 
відносини

17 тижнів
(1-17)

3 тижні
(19-21)

3 тижні (18);
(22-23)

12 тижнів
(26-37)

2 тижні
(24-25);

3 тижні
(38-40)

–
1 тиждень

(41)
2 тижні
(42-43)

Магістри
1 курс

14 тижнів
(1-14)

3 тижні
(15-17)

3 тижні
(18-20)

14 тижнів
(21-34)

–
3 тижні
(35-37)

10 тижнів
(43-52)

– –
5 тиж.
(38-42)

Магістри
2 курс

– – – –
6 тижнів

(1-6)
– – –

2 тижні
(16-17)

12 тиж.
(4-15)

Графік навчального процесу – це нормативний документ Університету, який відображає конкретні терміни

проведення екзаменаційних сесій, тривалість канікул, визначає терміни проведення атестації та проходження

студентами практики.

Графік навчального процесу складається на навчальний рік і затверджується ректором Університету.

Графік навчального процесу економічного факультету на 2018-2019 н.р.

РОЗКЛАД



Перелік спеціальностей, освітніх програм
051 Економіка

Бізнес-аналітика 
Економічна кібернетика 
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-статистика та аналітика
Прикладна економіка 
Економічна теорія

071 Облік і оподаткування 
Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування
International Financial Management 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво і торгівля
Туристичний бізнес
Економіка підприємства



Освітні програми, за якими здійснюється навчання

073 Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент персоналу
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-адміністрування 
General MBA 
Менеджмент туризму

075 Маркетинг
Маркетинг

292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад
International Business
Міжнародна економіка

281 Публічне управління та адміністрування
Управління відновленням територій та регіональним розвитком



Відкрита бізнес-академія
Мета створення

формування інтелектуального середовища для розвитку бізнес-
компетенцій та особистого зростання абітурієнтів, студентів, фахівців 
підприємств, установ та усіх, хто прагне розвитку, самовдосконалення та 
самореалізації

Напрями роботи

• Проведення малих та масштабних заходів з розвитку і 
вдосконалення, а також професійного спрямування (тренінги, 
майстер-класи, уроки економіки в школах, семінари для вчителів, 
ділові ігри, круглі столи, онлайн-гра, відкриті зустрічі з обміну 
досвідом, презентації університету і факультету)

• Школи юних - тематичні серії тренінгів і майстер-класів, присвячені 
актуальним проблемам різного економічного профілю (Школа 
підприємця, Школа туристичного бізнесу, Школа маркетолога, 
Школа аналітика, Школа економіста-міжнародника, Школа 
фінансиста, Школа успіху або HR для життя, Школа аудитора)

• Місто економічних професій – виїзні масштабні заходи для 
ознайомлення усіх зацікавлених із особливостями різних економічних 
професій, можливість на власному досвіді спробувати себе у різних 
економічних ролях.



Відкрита бізнес-академія



Міжнародні зв’язки, проекти 
Основними партнерами факультету є:

▪ Познанський університет економіки і бізнесу,

▪ Університет Аристотеля в Салоніках (Греція),

▪ Господарська академія імені Д. А. Ценова
(Болгарія),

▪ Університет імені Томаша Бати у Зліні (Чехія),

▪ Університет Кардіфф Метрополітан
(Великобританія),

▪ Технічний університет в Кошице (Словаччина),

▪ Університет Матея Бела в Банській Бистриці 
(Словаччина), 

▪ Пряшівский університет м. Пряшів (Словаччина)



Міжнародні зв’язки 



Смайл-сервіс Вінниччини: 
ідея, інструменти, бізнес-результати

Місцевий економічний розвиток Інтегрований розвиток міста

Програма уряду Королівства Нідерландів
«Програма європейського партнерства 

«Матра»

Курси підвищення кваліфікації
безробітних

Медіа-школа «VIN-MEDIA»

Проектна діяльність економічного 
факультету



Частина 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ



Інфраструктура факультету

З метою якісної організації навчального процесу і залучення здобувачів
до дослідницької діяльності на економічному факультеті функціонує
читальний зал з необхідним фондом сучасної економічної літератури та 
наукової періодики. 



Інфраструктура факультету

У навчальному корпусі є місця, де студенти можуть відпочити та 
пообідати. На першому поверсі розміщена їдальня, де пропонуються
різноманітні страви на будь-який смак, а також два кафетерії, де можна
випити кави і поспілкуватися з друзями.



Інфраструктура факультету

Студенти нашого факультету завжди можуть скористатися послугами
центру «Документ-принт», який розташований у холі корпусу. Тут 
можна роздрукувати, зробити копії та переплести наукову роботу, а 
також придбати канцтовари.



Інфраструктура факультету

З метою надання первинної медичної допомоги, у корпусі працює
медичний пункт.



Донецький національний університет імені Василя Стуса забезпечує потреби здобувачів у житлі,

використовуючи гуртожитки закладів вищої освіти м. Вінниця (Вінницького національного технічного

університету, Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського тощо) та приватні

гуртожитки.

Гуртожитки обираються за місцем розташуванням, умовами проживання (блочна або коридорна система,

ремонт, наявність Інтернет) та вартістю.

Поселення в державні гуртожитки починається після 29 серпня, в приватні – термін не обмежений.

Поселення в державні гуртожитки відбувається в порядку черги, першочергово поселятимуться студенти із

зони проведення АТО та студенти пільгових категорій.

Іноземці та особи без громадянства, які є студентами й аспірантами ДонНУ, за поданням навчально-

наукового центру міжнародної освіти забезпечуються проживанням у гуртожитку в обов’язковому порядку.

У планах ДонНУ імені Василя Стуса – будівництво повноцінного університетського кампусу з житлом для

студентів та викладачів.

Контактна інформація:

Відділу з виховної і соціальної роботи зі студентами

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, к.105.

Пн-чт з 9:00 до 18:00

Пт з 9:00 до 16:45

Гуртожитки

http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/hostels/Pages/default.aspx
http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/Viddil-z-vyhovnoi-i-socialnoi-roboty/Pages/default.aspx


Організація навчання здобувачів
Деканат
Кафедри
Актуальні питання
Корисні дрібнички (поради)
Зразки типових документів, бланків

Факультет – основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Університету, який здійснює 
підготовку фахівців з вищою освітою з однієї або кількох суміжних спеціальностей, керівництво навчально-
методичною, науково-дослідною роботою кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету, а також координує 
дії інших кафедр Університету щодо забезпечення навчального процесу на факультеті. 

Основні завдання деканату

1. Оперативне вирішення питань з організації освітнього процесу, методичної, наукової (науково-дослідної,
науково-технічної), організаційної, виховної і профорієнтаційної роботи на факультеті. Документальне
забезпечення діяльності факультету.

2 Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з
організації освітньої діяльності.

3.Здійснення методичної та організаційної роботи із студентами факультету.

4. Розгляд стану виконання та результатів запланованих заходів на факультеті і в його структурних підрозділах,
прийнятих рішень і виданих наказів з питань освітньо-виховного процесу, наукової роботи в університеті.

5. Аналіз результатів навчання та вжиття заходів для підвищення якості освітнього процесу і зміцнення навчальної
дисципліни студентів.



Функції деканату
- контроль і результати виконання освітніх програм, графіка освітнього процесу, робочих навчальних планів і робочих
програм навчальних дисциплін;

- організація контролю за навчанням студентів, розгляд результатів поточного, модульного та підсумкового
контролю;
- організація подання документації з питань стипендіального забезпечення студентів факультету до стипендіальної

комісії університету;
-організація з впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності на факультеті;
- контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;
- організація та контроль обліку успішності студентів, ведення журналів обліку роботи академічних груп, облік
відомостей підсумкового контролю, ведення навчальних карток та іншої документації здобувачів вищої освіти;
- організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами;
- організація переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на іншу, надання академічних відпусток,
повторне навчання, відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, зміна прізвищ, ведення контингенту
студентів, своєчасна підготовка проектів наказів з особового складу студентів; оформлення академічних довідок.
Підготовка і здача справ до архіву;
- подання актуальної інформації щодо студентів факультету до відділу ЄДЕБО Університету з метою подання до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
- контроль за надходженням коштів від студентів, які навчаються на підставі договору про платне навчання;
- співпраця з кураторами академічних груп;
- забезпечення збереження у належному стані всіх документів та штампів деканату;
- подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу факультету;
-організація і супроводження веб-сторінки факультету;
- висвітлення інформації щодо результатів діяльності факультету на інформаційних стендах, у соціальних мережах і
засобах масової інформації.



Кафедра – базовий структурний підрозділ Університету, що проводить навчально-

виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, 

спеціалізацій або наук (дисциплін), а також здійснює наукову, науково-дослідну і 

навчально-методичну діяльність за певним напрямом.

Актуальні питання

Корисні дрібнички (поради)

Зразки типових документів, бланків



Стипендіальне забезпечення
Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса мають право на стипендіальне

забезпечення. Рішення про стипендіальне забезпечення приймається стипендіальною комісією Університету.

Стипендії виплачуються раз на місяць.

Види стипендій:

1) академічні стипендії, в т.ч. іменні;

2) соціальні стипендії.

Академічні стипендії виплачуються здобувачам денної форми навчання, які навчаються за державним

(регіональним) замовленням за успіхи в навчанні.

Академічні стипендії поділяються на:

1) ординарні (звичайні);

2) стипендії у підвищеному розмірі для здобувачів, які досягли особливих успіхів у навчанні;

3) іменні стипендії (розміри і порядок їх призначення визначаються окремими нормативно-правовими актами).

Здобувачам 1-го року навчання (І семестр) академічна стипендія призначається на підставі конкурсного балу,

отриманого під час вступу. В подальшому, згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі прямих

вимірювань навчальних досягнень претендентів вищої освіти з кожного компоненту освітньої програми, в який

включаються всі здобувачі, які навчаються на певному факультеті/інституті за відповідною спеціальністю.

Здобувачі ДонНУ імені Василя Стуса мають можливість отримувати такі персональні та іменні академічні

стипендії:

- стипендія Президента України;

- іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України;

- стипендія Верховної Ради України;

- стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних

предметів;

- стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

- інші академічні іменні та персональні стипендії.



Соціальні стипендії виплачуються здобувачам денної форми навчання на підставі законів, що

встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій окремим категоріям

громадян. Соціальні стипендії отримують здобувачі, які успішно здали сесію.

На виплату соціальної стипендії мають право:

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

- особи, які відповідно до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи» мають пільги при призначенні стипендії;

- особи, які відповідно до ст. 5 Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на

призначення соціальних стипендій;

- особи, яким Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників

бойових дій і їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних

операцій, бойових дій або збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей,

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для отримання професійно-технічної та вищої освіти»

гарантується призначення соціальної стипендії.

Розмір стипендії регулюється відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Ознайомитися з Правилами призначення академічних та соціальних стипендій у Донецькому

національному університеті імені Василя Стуса стипендій можна за посиланням: goo.gl/LsJN3R.

Можна прикріпити положення док.

Рейтингові списки стипендіатів і накази на призначення стипендій знаходяться за посиланням:

http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/Department-of-education-and-social-work-

students/stipendialne_zabezpecheny/Pages/default.aspx

https://docs.dtkt.ua/doc/1085.486.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1146.56.0#st5
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.168.0
http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/Department-of-education-and-social-work-students/stipendialne_zabezpecheny/Pages/default.aspx


Правила прийому, переведення, поновлення

Прийом на навчання до Університету.

Прийом на навчання в Університет здійснюється на конкурсній основі

відповідно до Правил прийому до Донецького національного університету імені

Василя Стуса на поточний рік, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

Поза конкурсом до Університету зараховуються особи у випадках, передбачених

чинним законодавством.

Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі

повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного

оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних

здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну

середню освіту.

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Вчена

рада Університету затверджує Правила прийому до Університету.



Підстави для відрахування здобувача вищої освіти є:

▪ завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

▪ власне бажання;

▪ переведення до іншого навчального закладу;

▪ невиконання навчального плану;

▪ порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом та особою, яка навчається, або

фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

▪ інші випадки, передбачені чинним законодавством.

Якщо особа, що зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, протягом 10 робочих днів

з моменту початку навчання не уклала договір на надання освітніх послуг, то вона підлягає відрахуванню з числа

студентів Університету.

Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну

довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість

кредитів ЄКТС.

.



Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють

виконання освітньої (освітно-професійої, освітньо-наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на

строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким

особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових

установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не

передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування

чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території

України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність.

Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має

право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Університету.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Університету або яким надано академічну відпустку, а

також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в

Університеті, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються Положенням, затвердженим

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки



Наукова робота студентів (НРС) на факультеті організовано відповідно до 
напрямів НРС університету.

На факультеті створена та ефективно працює Рада молодих вчених 
економічного факультету (http://ec.donnu.edu.ua/uk-ua/science/council-
of-young-scientists).

Щорічно для студентів та молодих науковців на факультеті проводиться 
різноманітні наукові заходи, серед яких дві науково-практичні 
конференції:

▪ міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: 
глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»;

▪ всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в 
національній та глобальній економіці».

Наукова робота студентів

http://ec.donnu.edu.ua/uk-ua/science/council-of-young-scientists


Студенти факультету мають можливість публікувати результати 
своїх наукових досліджень не лише у провідних виданнях України 
та зарубіжних країн, але й виданнях університету та факультету:

1. Вісник студентського наукового товариства 
(http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/index)

2. Фаховий журнал «Економіка та організація управління» 
(тільки у співавторстві з викладачами) 
(http://jeou.donnu.edu.ua/index);

3. Фаховий журнал «Фінанси, облік, банки» (тільки у 
співавторстві з викладачами) (http://jfub.donnu.edu.ua/index);

4. Зарубіжний науковий журнал «ECONOMIC AND LAW 
PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (https://studlib.org.ua).

Наукова робота студентів



Наукова робота студентів

Студенти факультету приймають активну участь у наукових 
заходах в Україні та за кордоном і мають значні здобутки у 
вигляді наукових публікацій, дипломів та грамот на 
конференціях, конкурсах, олімпіадах.



Фахові видання факультету



Науково-
методичні 
видання 
факультету



Центр кар’єри

Мета роботи

налагодження відносин з партнерами міста та 
області – потенційними роботодавцями для 
організації практики студентів, їх стажування 
та працевлаштування 

Напрями роботи
• Організація зустрічей студентів та 

викладачів з роботодавцями, успішними 
випускниками

• Кар'єрне навчання
• Укладання договорів про співпрацю



Діяльність Центру кар'єри

Зустрічі із практиками Тематичні лекції, тренінги, 
майстер-класи

Співпраця із підприємствами



Основні партнери - бази практики

▪ Головне управління Державної казначейської служби 
України у Вінницькій області, 

▪ Регіональне відділення Фонду державного майна 
України, 

▪ Управління та Департаменти Вінницької ОДА, 
▪ Департаменти Вінницької міської ради, 
▪ Вінницька районна державна адміністрація, 
▪ Головне управління Пенсійного фонду України у 

Вінницькій області, 
▪ Головне управління статистики у Вінницькій області, 
▪ КП «Вінницяоблводоканал», 
▪ ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», 
▪ ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», 
▪ ТОВ «Аграна Фрут Україна», 
▪ ПАТ «Укрсоцбанк» м. Вінниця, 
▪ КБ ПУМБ, м. Вінниця



Голова студентського самоврядування –
Ейсмонт Вадим

Студентське самоврядування

▪ культурно-масовий сектор 
(організацією і проведенням
факультетських свят та дозвілля);

▪ інформаційний сектор (висвітлення усіх
студентських заходів і свят);

▪ науковий сектор (популяризація 
наукових досліджень);

▪ спортивний сектор (організація і 
проведення спортивно-оздоровчих
заходів);

▪ сектор соціальних та студентських 
проектів (розробку та реалізацію нових
студентських проектів та профедення
соціально-орієнтованих заходів);

▪ моніторингу і протидії порушень 
академічної дисципліни



Студентське дозвілля

Підготовкою і проведенням заходів і концертів — як в рамках факультету, 

так і на міжфакультетському, міжвузівському і міському рівнях —

займається культурно-масовий сектор студентського самоврядування 

економічного факультету. Покоління студентів з року в рік вкладають

душу в улюблену справу і розкривають свої таланти у сфері сценічного

мистецтва. Багато хто з них надалі пов’язує своє життя з «шоу-бізнесом», 

беручи участь в телепроектах, театральних постановах й написанні

сценаріїв для КВК.

Для більшості студентів, які долучаються до організації дозвілля на 

факультеті, слова «Культмас» та «Студрада» стають рідними, такими, що

асоціюється з чимось на зразок другої сім’ї — недивно, адже творча група

проводить дні безперервно над створенням справжніх грандіозних шоу.



Дебют першокурсників

День ЕФ

Головні свята факультету
«Ми-першокурсники»

Стало гарною традицією, щороку, проводити творчий турнір

серед «новобранців» факультету – студентів першого курсу. У

третій декаді вересня проходить фестиваль, де першокурсники

мають змогу продемонструвати усі жанри театрально-

естрадного мистецтва.

«Дебют першокурсника»

Щороку у першій декаді листопада в рамках ДонНУ імені Василя

Стуса проводиться фестиваль молодих талантів «Дебют

першокурсника». Участь у заході надає студентам першого курсу

шанс відчути на смак справжнє, різноманітне студентське життя.

«День економічного факультету»

«День економічного факультету» — найважливіше свято року.

Традиційно він проводиться у палаці культури «Зоря», куди

приходять всі відомі випускники економічного факультету,

адміністрація університету, студенти та викладачі. День

факультету створює дружню, неформальну атмосферу,

приносить багато позитивних емоцій і надає заряд бадьорості.



Кубок по футболу

Спортивне життя
Традиційно факультет бере активну участь у спортивному житті
університету. Студенти-економісти беруть активну участь у спортивних
заходах, що організовує кафедра фізичного виховання, а також
самостійно організовує власні турніри. 
Звичною справою на факультеті стала організація
внутрітрішньофакультетських турнірів між студентами різних
спеціальностей. Так, протягом 2018 року було проведено вже 2 таких 
турніра з футболу.



Частина 3.

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ОСВІТНІ 
ПРОГРАМИ



Англомовні програми

1. Англомовна бакалаврська програма 
“Міжнародний бізнес” (International Business) 

2. Англомовна магістерська програма “Загальне 
бізнес-адміністрування” (General MBA)

3. Програма подвійних дипломів  “Міжнародний 
фінансовий менеджмент”(International 
Financial Management) спільно з 
Господарською академією ім. Д. А. Ценова


