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Ми раді вітати Вас у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського і сподіваємося, що Ваш час перебування у стінах 

університету буде корисним для навчання та всебічного розвитку у професійній та 

науковій сферах, спортивному і громадському житті! 

 

Пам’ятка першокурсника – це короткий посібник для студентів-новачків з основними 

порадами та інформацією про події. 
 

 

 

 

Система управління якістю в 

Університеті сертифікована за 

стандартом ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

СТАРТОВИЙ ПАКЕТ СТУДЕНТА 

 Індивідуальний план 

 Студентський квиток 

 Електронний ключ 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

Університету Туган-Барановського 
 

 

 
 

 

 

 

 

Офіційний веб-сайт ДонНУЕТ donnuet.edu.ua 

Корпоративна електронна пошта  outlook.office.com 

Система електронного забезпечення 

навчання Moodle 
moodle.donnuet.edu.ua 

 

 

Веб-сайт Університету Туган-Барановського виконує низку функцій: позиціонування 

Університету у глобальній мережі, просування послуг, інформування користувачів, 

полегшення доступу до навчальних та наукових надбань, економія часу та ресурсів, 

зворотній  зв’язок зі студентами та випускниками. 

На головній сторінці можна знайти стрічку новин та оголошень, а також здійснити 

перехід у розділи Про Університет, Навчання, Наука, Вступнику, Репозитарій тощо. 

https://donnuet.edu.ua/
https://outlook.office.com/
https://moodle.donnuet.edu.ua/
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

Університету Туган-Барановського 
 

 

Керівний склад Університету 

 
Чернега Оксана Богданівна – в.о. ректора Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, доктор економічних наук, 

професор. 

Никифоров Радіон Петрович – перший проректор, кандидат технічних наук, доцент. 

Кожухова Тетяна Валеріївна – проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку, доктор економічних наук, доцент. 

Романуха Олександр Миколайович – голова первинної профспілкової організації, 

доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, 

кандидат історичних наук, доцент. 

Гугунава Леван Бадрійович – голова студентського самоврядування. 

 

 

Більше про структуру ДонНУЕТ: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про Університет > 

Організаційна структура Університету (https://donnuet.edu.ua/organizacijna-struktura-universitetu/) 

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму 

 

Директор – Барабанова Валентина Віталіївна,  

кандидат економічних наук, доцент 
ауд. 508 

Телефон: (098) 123-59-55 

Кафедри: 

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання ауд. 108 

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-

ресторанної справи та підприємництва 
ауд. 509 

Кафедра туризму та країнознавства ауд. 513 

 

Спеціальності: 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

133 Галузеве машинобудування 

142 Енергетичне машинобудування 

181 Харчові технології 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

https://donnuet.edu.ua/organizacijna-struktura-universitetu/
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Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування 
 

Директор – Нєізвєстна Олена Володимирівна,  

кандидат економічних наук, доцент 
ауд. 511 

Телефон: (066) 846-96-93 

(067) 302-41-03 

Кафедри:  

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин ауд. 315 

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових 

дисциплін 
ауд. 504-2 

Кафедра обліку та аудиту ауд. 512-1 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування ауд. 512-3 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування ауд. 504-1 

  

Спеціальності: 

035 Філологія 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

281 Публічне управління та адміністрування 

292 Міжнародні економічні відносини 
 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності 

 

В.о. директора – Барабанова Валентина Віталіївна,  

кандидат економічних наук, доцент 
ауд. 508 

Телефон: (098) 123-59-55 

Кафедри:  

Кафедра економіки та бізнесу ауд. 508 

 

Спеціальності: 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

241 Готельно-ресторанна справа 
 

 

 

Дізнатися більше про персоналії Університету: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про 

Університет > Викладачі Університету (https://donnuet.edu.ua/vykladachi-universytetu/). 

https://donnuet.edu.ua/vykladachi-universytetu/
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
 

 

Особливості організації освітнього процесу викладені в Положенні ДонНУЕТ 

02.01-01-2021  «Про організацію освітнього процесу», 02.01-01-2021.pdf. 

 

Здобуття вищої освіти  передбачає успішне виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньої програми, що відповідає стандарту вищої освіти. Затвердження змісту 

освітньої програми здійснюється Вченою радою Університету. Випусковими кафедрами 

Університету на підставі стандартів вищої освіти за кожною спеціальністю та освітньою 

програмою розробляються навчальні плани, що визначають перелік та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового 

контролю.  

Навчальний план має таку структуру: 

- Обов'язкові дисципліни – не більше 75 % загального обсягу навчального 

навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації 

визначає Вчена рада Університету). 

- Вибіркові дисципліни – не менше 25 % загального обсягу навантаження студента. 

 

 

Дивитись програми: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання > Бакалаврські програми 

(https://donnuet.edu.ua/osvitni-prohramy/)  

 

Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: 

 навчальні заняття 

 самостійна робота 

 практична підготовка 

 контрольні заходи 

Виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні 

форми її вивчення та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролів містяться 

у робочих програмах навчальних дисциплін. Робоча програма визначає місце і значення 

дисципліни у процесі формування фахівця, знання та уміння, які набуває студент у 

результаті вивчення дисципліни. 

 

 

Дивитись робочі програми дисциплін: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання > 

Каталог дисциплін  -  Бакалавр,  Магістр. 

 

 

Викладач веде електронний журнал академічної успішності, до якого заносить всі 

зараховані бали та фіксує присутність студентів на заняттях. Наприкінці семестру з кожної 

дисципліни проводяться контрольні заходи у вигляді екзамену. Заліки виставляються за 

результатами поточного оцінювання. Екзамени  проводяться у тестовій формі за допомогою 

системи електронного забезпечення навчання Moodle. 

 

 

Працювати у Moodle: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання > Навчальна платформа 

МУДЛ > Детальніше 

https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/r-02.01-01-2021.pdf
https://donnuet.edu.ua/osvitni-prohramy/
https://donnuet.edu.ua/kataloh-dystsyplin-bakalavr/
https://donnuet.edu.ua/kataloh-dis-mag/
https://moodle.donnuet.edu.ua/
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Репозитарій (відкритий архів електронних документів) бібліотеки ДонНУЕТ надає 

вільний доступ до електронних документів з фондів електронних видань бібліотеки. Основу 

фонду складають праці викладачів та здобувачів вищої освіти. 

 

 

Користуватися репозитарієм: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Репозитарій  

http://elibrary.donnuet.edu.ua/  

 

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, 

викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому  закладі вищої освіти 

(науковій установі) на території України чи поза її межами. 

Академічна мобільність у ДонНУЕТ організована шляхом впровадження механізму 

студентського обміну та участю студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних 

грантів. Академічна мобільність студента – це можливість упродовж періоду навчання в 

Університеті провчитись один або більше семестрів в іншому закладі освіти, де готують 

фахівців за цією ж спеціальністю, із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання. 

 

 

Дізнатися про можливості: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання 

https://donnuet.edu.ua/navchannja/  
 

 

 

 

http://elibrary.donnuet.edu.ua/
https://donnuet.edu.ua/navchannja/
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
 

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (здобувача ВО) – 

нормативний документ Університету, за яким здійснюється навчання, виходячи з вимог 

освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, з максимальним урахуванням 

індивідуальних потреб, особистісних освітньо-професійних інтересів щодо фахової 

підготовки і вимог ринку праці. 

Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану за 

відповідною спеціальністю та складається з обов’язкових та вибіркових дисциплін.  

Індивідуальний навчальний план здобувача ВО ведеться в паперовій формі, видається 

здобувачу ВО на початку кожного семестру, а в міжсесійний період зберігається в дирекції 

ННІ. Після кожного семестру виконаний індивідуальний навчальний план підписується 

здобувачем ВО, директором ННІ, підпис завіряється печаткою ННІ; після завершення 

навчального року обов’язково зазначається номер наказу про переведення на наступний курс 

навчання. 

 

 

 

Дізнатися більше про індивідуальний навчальний план: Офіційний сайт 

ДонНУЕТ > Про Університет > Нормативні документи > Положення Університету  >  

Положення ДонНУЕТ 02.01-11-2021 «Про індивідуальний навчальний план здобувача 

вищої освіти» (02.01-11-2021-1.pdf ). 

 

 

 

В Університеті впроваджено кредитно-модульну систему навчання.  

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

ВО, необхідного для досягнення визначених результатів навчання.  

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навчальне навантаження здобувачів 

вищої освіти протягом одного навчального року за денною формою навчання становить, як 

правило, 60 кредитів ЄКТС. 

 

Мінімальний обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити ЄКТС, максимальна кількість 

дисциплін на навчальний рік не перевищує 16 на рік та, відповідно, 8 на семестр. 

Максимальна кількість екзаменів за семестр – 5. В одному семестрі планується не більше 

двох курсових робіт. 

 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО відбувається за рейтинговою 100-

бальною шкалою, що побудована за накопичувальним принципом: кожному виду роботи 

(аудиторному заняттю, самостійній роботі, екзамену тощо) відводиться певна кількість балів. 

 

Вид підсумкового контролю з навчальної дисципліни визначається у навчальному 

плані. В Університеті використовуються дві форми підсумкового контролю: залік та екзамен. 

  

https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/r-02.01-11-2021-1.pdf
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Критерії оцінювання 

 

Оцінка 
Рівень досягнень, % 

Marks, % 

Національна диференційована шкала / National scale 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89 

Задовільно / Satisfactory 60 – 74 

Незадовільно / Fail 0 – 59 

Шкала ECTS / ECTS scale 

A 90 – 100 

B 80 – 89 

C 75 – 79 

D 70 – 74 

E 60 – 69 

FX 35 – 59 

F 0 – 34 

 

 

 

Дізнатися більше про освітній процес: Офіційний сайт ДонНУЕТ > 

Про Університет > Нормативні документи > Положення Університету > Положення 

про організацію освітнього процесу (П ДонНУЕТ 02.01-01-2021, 02.01-01-2021.pdf ). 
 

 

 

 

https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/r-02.01-01-2021.pdf
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РОЗКЛАДИ ТА ГРАФІКИ 
 

Розклад занять 

(приклад) 
 

Розклад занять має вигляд таблиці, у якій зазначається група, назва навчальної 

дисципліни, тиждень, час проведення, форма заняття, ПІБ викладача та аудиторія. Назва 

групи подана у вигляді шифру, де літери означають спеціальність, а цифри – рік вступу до 

Університету. 

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу, тривалість 

якої становить 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару (заняття). 

 

 

 

 

 

Дивитись розклад: Офіційний сайт ДонНУЕТ> Навчання > Розклад занять 

(https://donnuet.edu.ua/rozklad-zaniat/). 

https://donnuet.edu.ua/rozklad-zaniat/
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Розклад дзвінків 

 

1 пара 09:00 - 10:20 

2 пара 10:30 - 11:50 

3 пара 12:30 - 13:50 

4 пара 14:00 - 15:20 

5 пара 15:30 - 16:50 

6 пара 17:00 - 18:20 

 

 

Графік консультацій 

(приклад) 
 

Викладачами кафедр упродовж навчального семестру проводяться індивідуальні та 

групові консультації згідно з графіком консультацій, який можна переглянути на сайті 

кожної кафедри. 
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Графік навчального процесу 2022-2023 н.р. 
 

 

Навчальний рік в Університеті поділяється на два семестри – осінній (14 тижнів) та 

весняний (16 тижнів). Для кожного семестру складається потижневий графік організації 

навчального процесу, де Т – теоретичне навчання, С – екзаменаційна сесія, К – канікули,             

П – практика, АЕ – атестаційний екзамен, ДП – підготовка до захисту та захист 

кваліфікаційної роботи. 

Навчальний рік для денної форми навчання становить 52 тижні (за винятком 

випускових курсів). Сумарна тривалість канікулярної відпустки – не менше восьми 

календарних тижнів на навчальний рік, крім останнього навчального року навчання за 

певною освітньою програмою. 

 

 
 

 

 

 

Дивитись графік: Офіційний сайт ДонНУЕТ> Навчання > Графік організації 

навчального процесу (https://donnuet.edu.ua/hrafik-orhanizatsii-navchalnoho-protsesu/). 

https://donnuet.edu.ua/hrafik-orhanizatsii-navchalnoho-protsesu/
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА 

АКАДЕМІЧНІ ПРАВИЛА 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

Ставши студентом Університету, на його території та у приміщеннях слід 

дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку та Правил поведінки в Університеті. 

Правила є обов’язковими для виконання та поширюються на науково-педагогічний 

персонал, працівників Університету, здобувачів вищої освіти, абітурієнтів та їх батьків, 

відвідувачів Університету. 

 

 

Ознайомитися з Правилами: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про Університет > 

Нормативні документи > Правила поведінки в Університеті 

(https://donnuet.edu.ua/pravyla-povedinky-v-universyteti/). 

 

 

Засади етичної і гідної поведінки працівника і здобувача вищої освіти, а також політика 

академічної чесності Університету викладені у Кодексі етики та гідності ДонНУЕТ. 

 

 

Читати Кодекс: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про Університет > Кодекс етики та 

гідності (https://donnuet.edu.ua/kodeks-etiki-ta-gidnosti/). 

 

ДонНУЕТ слідує світовим прикладам щодо утилізації та переробки сміття. У 

коридорах Університету розташовані контейнери для різних видів сміття. 

 

 
 

https://donnuet.edu.ua/pravyla-povedinky-v-universyteti/
http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/kodeks-etyky-ta-hidnosti-universytetu/file
https://donnuet.edu.ua/kodeks-etiki-ta-gidnosti/
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
 

В Університеті розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах 

надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності.  

Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. D   S)  (реєстраційний номер 

сертифікату 31400257 QM15. 

Стандарт ISO 9001:2015 базується на процесному підході, елементами якого є цикл 

«Рlаn-Do-Сhеc -Аct» (PDC ) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») та «ризик-орієнтоване 

мислення». 

 

Цикл РDСА стисло описується так: 

 

– Плануй: встановлюй цілі 

системи та її процесів, а 

також визначай ресурси, які 

потрібні для отримання 

результатів відповідно до 

вимог замовників і політики 

організації; ідентифікуй і 

розглядай ризики та 

можливості. 
 

– Виконуй: упроваджуй те, 

що заплановано. 
 

– Перевіряй: здійснюй мо-

ніторинг, а саме контролюй 

процеси, перевіряй якість 

випущеної продукції та 

наданих послуг, зважаючи на 

політику, цілі, вимоги, плани 

тощо, і звітуй про 

результати. 
 

– Дій: уживай, за потреби, 

заходи для поліпшення 

результатів діяльності. 

«Ризик-орієнтоване мислен-

ня» спрямоване на враху-

вання елементів невизначе-

ності, які можуть внести 

корективи у реалізацію 

запланованих заходів, та 

охоплює розробку та впро-

вадження певних запобіж-

них дій. 
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ВІДПОЧИНОК  ТА  ДОЗВІЛЛЯ 
 

Створенням умов для розвитку особистості, формуванням здібностей творчо мислити 

й активно діяти, сприянням гармонійному розвитку студентів, допомозі в інтеграції їх до 

академічної спільноти, поширенням в студентському середовищі університетських традицій 

у ДонНУЕТ займається Відділ по роботі зі студентами. 

Його функції включають допомогу та участь в проведенні загальноуніверситетських 

заходів, поширення інформації про студентські акції та ініціативи, сприяння розвитку 

студентського самоврядування, організаційну підтримку студентських акцій тощо. 

Серед регулярних заходів, що відбуваються в Університеті, є Візитка першокурсника, 

Студентська осінь, Студентська весна, участь у міських фестивалях (Industrial Fest, 

Дерев’яний фестиваль, Місто професій, EuroFest), екологічні акції (Чистий Трампарк, 

Екофест Red Dog), Літературний вечір «На Трамвайній», Спортивні змагання (дартс, боулінг 

тощо), Благодійні акції (для дітлахів у дитячих будинках, для військових, ветеранів тощо). 

 

 

Більше про Відділ по роботі зі студентами: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про 

Університет > Організаційна структура > Відділ по роботі зі студентами 

 

Первинна профспілкова організація – добровільна неприбуткова громадська 

організація, галузева спілка, що об’єднує співробітників та студентів Університету, 

пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). 

Різноманіття функцій профспілки охоплює організацію літнього дозвілля  на базі відпочинку 

«Лісова», надання допомоги в організації та проведенні корпоративних заходів, участь у 

підготовці та проведенні масових акцій тощо. 

 

 

Більше про ППО: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про Університет > Організаційна 

структура > Первинна профспілкова організація 

 

База відпочинку ДонНУЕТ «Лісова» розташована в живописному місці – лісовій 

зоні курортного міста Святогірськ. Неподалік протікає річка Сіверський Донець, на правому 

березі якого розташована Свято-Успенська Святогірська лавра. 

 

У межах Університету діє система студентського самоврядування, що складається із 

загальноуніверситетської студради та студрад ННІ, що обираються студентською 

спільнотою шляхом голосування. Метою студентського самоврядування є створення умов 

для самореалізації  студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських 

якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. 

 

 

Більше про студентське самоврядування: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про 

Університет > Організаційна структура > Студентське самоврядування 

 


