
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ДонНУ  

імені Василя Стуса 

Протокол №__ від 

«___»____________2020 р. 

Голова Вченої ради 

_______________А.П. Загнітко 

 

 

 

 

ВВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ № ___ 

від «___»_______________2020 р. 

Ректор  

_____________________Р.Ф. Гринюк 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»  

«FINANCE, BANKING AND INSURANCE» 

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГИЙ 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 

ТА СТРАХУВАННЯ 

FINANCE, BANKING AND INSURANCE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця  

2020 



  

2 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

FINANCE, BANKING AND INSURANCE 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Радою з якості вищої освіти   

Донецького національного  

університету імені Василя Стуса 

протокол №__ від__________2020 р. 

 

Заступник голови Ради з якості, 

перший проректор ______Т.Л. Нагорняк 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Вченою радою  

економічного факультету 

 

протокол №__ від_________2020 р. 

 

Голова __________ Л. В. Шаульська 

 

 

 

 

 

Експерт з якості 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування  

________________ Л.В. Юрчишена 

 

Декан 

економічного факультету 

_______________ Л. В. Шаульська 

 

 

 

 

 

 

 

ІНІЦІЙОВАНО: 

Кафедрою фінансів і  

банківської справи 

протокол № __ від_________2020 р. 

Завідувач кафедри  

________________  О.А. Лактіонова 

 

ПРОЄКТНА ГРУПА: 

Гарант: ________О.А. Лактіонова  

Члени групи: 

              ________ Н.І. Волкова 

              ________ В.І. Матвійчук 

              ________ Л.В. Юрчишена  

 

 

 

 



  

3 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Керівник проектної групи (гарант освітньо-професійної програми): 

Лактіонова Олександра Анатоліївна, доктор економічних наук,  

доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи 

 

Члени групи: 

Юрчишена Людмила Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів і банківської справи 

 

Волкова Неля Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів і банківської справи 

 

Матвійчук Вікторія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів і банківської справи 

 

Беспалова Алла Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів і банківської справи 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1. Співак Інна Віталіївна, начальник відділу аналізу міжнародної економіки 

Департамент монетарної політики та економічного аналізу Національного 

банку України 

 

2. Добровольський Олександр Ігорович, заступник директора з розвитку 

ТОВ «Фруктона-ВН» 

 

3. Черних Ганна Володимирівна, керівник сектору кредитних справ ПАТ 

«Перший український міжнародний банк» 

 

4. Мартьянов Максим Петрович, заступник директора – начальник 

управління стратегічного розвитку департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, секретар комісії  



  

4 

 

І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Тип ступеня та обсяг 

програми 

Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 

місяця 

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

Україна 

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine 

Акредитаційна 

організація 

Національна агенція забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО) 

Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289365 від 21.08.2017 

р., термін дії  до 01.07.2024 р.. 

Рівень програми 

 

Національна рамка кваліфікацій – 8 рівень, рівень освіти – 

другий (магістерський). 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF 

EHEA (Second cycle),  

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж 

життя ЕQF LLL (level 7) 

Освітня кваліфікація  Магістр фінансів, банківської справи та страхування  

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр  

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування  

Освітньо-професійна програма – Фінанси, банківська справа 

та страхування  

Предметна область / 

Спеціальність         

 

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, 

механізми функціонування та розвитку фінансових систем; 

фінансове управління діяльністю суб’єктів господарювання, 

управління державними фінансами, нагляд та регулювання 

діяльності в сферах надання фінансових послуг та 

банківництва, адміністрування та контроль надходження 

податків і зборів, управління діяльністю банків, страхових 

компаній, інститутів на ринку фінансових  послуг. 

Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і 

концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 

закономірності функціонування й розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Методи, методики та технології: методи, методики та 

технології фінансової науки і практики.  

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти 

та системи.  

Академічні права 

випускників 

Особа, що має освітній ступінь магістра з фінансів, 

банківської справи та страхування має право продовжити 

навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти 

(доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в 

системі післядипломної освіти.   

МЕТА ПРОГРАМИ 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими 
фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно 
конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття 
ефективних гнучких управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та 
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страхування в умовах інноваційних змін та невизначеності. Такий професіонал діє 
відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності. 

В 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

1 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

2 Особливості 

програми       

Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із 

широким спектром охоплення сфер професійної діяльності. 

Забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, 

здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і 

сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища. 

Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення 

проблем у сфері управління завдяки наявності науково-

дослідної практики в установах державних фінансових 

органів України та фінансових службах на місцевому рівні, 

страхових компаніях, на підприємствах і в комерційних 

банках.  

Передбачає можливість удосконалення англомовної 

підготовки у професійній сфері. 

С 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

1 Працевлаштування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магістр за фахом «Фінанси, банківська справа та 

страхування»  здатен виконувати професійну роботу 

відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв 

класифікаційних угруповань професій за Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010, може займати 

наступні посади: 

- фінансовий директор; 

- керівник (директор, начальник та ін.) фінансового 

департаменту; 

- начальник фінансового відділу; 

- начальник контрольно-ревізійного відділу; 

- менеджер із грошового посередництва; 

- менеджер із надання кредитів; 

- менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів; 

- менеджер із страхування; 

- менеджер із допоміжної діяльності у сфері страхування; 

- менеджер із фінансового посередництва; 

- професіонали, зайняті роботою з цінними паперами; 

- професіонали у сфері біржової діяльності; 

- професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій; 

- професіонали з фінансово-економічної безпеки; 

- професіонали державної служби; 

- аналітик (банківська діяльність); 

- аналітик з інвестицій; 

- аналітик з кредитування; 

- аналітик з дослідження фінансового ринку; 

- аналітик консолідованої інформації; 

- відповідальний працівник банку (філії банку, іншої 

фінансової установи); 
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- економіст з фінансової роботи; 

- економіст з податків і зборів; 

- економічний радник; 

- консультант з економічних питань; 

- член виконавчого органу акціонерного товариства; 

- науковий співробітник (фінансово-економічна безпека 

підприємств, установ та організацій);  

  - науковий  співробітник-консультант  (економіка); 

 - молодший науковий співробітник (фінансово-

економічна безпека підприємств, установ та організацій). 

 

D 
СТИЛЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

 

 

 

В процесі викладання поєднуються проблемно-орієнтоване, 

студентоцентроване   та інтерактивне навчання, навчання під 

керівництвом викладача, самонавчання, електронне 

(дистанційне) навчання в системі Moodle, формування 

практичних навичок під час проведення науково-дослідної  

практики за профілем підготовки.   

Основними методами навчання є дослідницький, 

інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, 

метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними 

фахівцями. 

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, 

практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, 

самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, 

роботи в малих групах, що розвиває  комунікативні та 

лідерські якості й уміння працювати в команді, організації 

наукових досліджень та представлення результатів в 

кваліфікаційній роботі. 

2 Система 

оцінювання 

Види і методи оцінювання знань: 

– поточний контроль: електронне тестування, контрольні 

роботи, розв’язання кейсів. 

– підсумковий контроль: заліки, екзамени, захист звіту з 

виробничої (науково-дослідної) практики.   

– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи. 
 

E 
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

1 Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

професійній діяльності або у процесі навчання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

2 Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

 
 
 
 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК4 Вміння виявляти та вирішувати проблеми.  

ЗК5 Здатність  приймати обґрунтовані рішення.  
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 ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети.  

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

3 Спеціальні 

компетентності (СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК1 Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК2 Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК3 Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування 

управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і 

наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 

проектування інформаційних систем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК10 Здатність до стратегічного мислення  та 

перспективного планування в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

F ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 

пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
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ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів 

до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та 

наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності  

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування та управляти ними.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.   

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням 

цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів.  

ПР 14. Вміти формувати фінансову стратегію та її окремі елементи, складати 

перспективні фінансові плани і бюджети  

ПР15. Розробляти антикризові програми проблемних фінансових і нефінансових 

суб’єктів господарювання, впроваджувати відповідні фінансові заходи та 

попереджувати кризи на основі управління ризиками  

ПР16 Використовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній 

діяльності.  

 

 

 

 

 

G РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає 

науково-педагогічних працівників кафедри фінансів і 

банківської справи, а також інших кафедр Університету, за 

умови, що вони володіють досвідом та компетентностями, які 

дозволять сформувати програмні результати навчання за 

освітніми компонентами, що визначені освітньо-професійною 

програмою. 
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Гарант, члени проектної групи і група забезпечення 

відповідають Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності. 

2 Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю 

забезпечити освітній процес за освітньо-професійною 

програмою. 

 Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя 

Стуса включає навчальні корпуси, Хмельницьку філію 

«Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля», бібліотеку, 

сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та 

науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір 

«Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-

оздоровча база «Сокіл» (с. Дронівка Донецька область) 

3 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційний пакет. 

Інформаційне забезпечення включає доступ до: 

- Онлайн-бібліотеки університету 

- Електронної бази наукових журналів 

- Бази електронних бібліотечних ресурсів світу 

Навчально методичне забезпечення: 

- робочі програми навчальних дисциплін, практик; 

- посібники, навчальні посібники, навчально-методичні 

посібники, конспекти лекцій; 

- методичні матеріали для проведення атестації; 

- методичні вказівки до написання курсових робіт, 

лабораторних практикумів, практичних занять і 

самостійної роботи студентів; 

- інші навчально-методичні матеріали. 

Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на 

порталі факультету, дистанційній платформі Moodle, 

папках дисциплін, які розташовані на OneDrive. 

Н. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 Національна кредитна 

мобільність 

З вітчизняними ЗВО на основі двосторонніх договорів 

 Міжнародна кредитна 

мобільність 

Організація кредитної мобільності відповідно до програм 

(Erasmus+) та проектів договорів про співробітницво між 

Університетом та закладами вищої освіти – партнерами  

 Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе на основі договорів між Донецьким національним 

університетом імені Василя Стуса та зарубіжними 

університетами, а також на основі програми подвійних 

дипломів Донецького національного університету імені 

Василя Стуса та зарубіжних університетів 
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ІІ. КАТАЛОГ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІКО-СТРУКТУРНА СХЕМА* 

Код 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ОК1 Фінансовий менеджмент 5,5 екзамен 

ОК2 Податковий менеджмент 4 екзамен 

ОК3 Страховий менеджмент 4 екзамен 

ОК4 Ринок фінансових послуг та інновації 4 екзамен 

ОК5 Фінансовий менеджмент у банку 4 екзамен 

ОК6 Антикризовий фінансовий менеджмент (англ) 4 залік 

ОК7 Системи управління ризиками у фінансах 4 залік 

ОК8 
Методологія та організація наукових досліджень. 

Кваліфікаційна робота 
4 

екзамен 

ОК9 Моделювання та аналіз даних 4 екзамен 

ОК10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 захист звіту 

ОК11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 18  

ОК12 Атестація 3 захист 

Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної 

підготовки 

67,5  

Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти 

 Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік 

 Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік 

 Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 екзамен 

 Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 екзамен 

 Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 екзамен 

Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої 

освіти 

22,5  

 

 

 

 



ЛОГІКО-СТРУКТУРНА СХЕМА 

 

СЕМЕСТР 1    СЕМЕСТР 2    СЕМЕСТР 3   
           

Фінансовий менеджмент 

(ОК-1) 
 5,5 кредитів  

Методологія та 

організація наукових 

досліджень. 

Кваліфікаційна робота 

(ОК-8) 

 4 кредити 

 

Виробнича (науково-

дослідна) практика  

(ОК-10) 

 

9 кредитів 

           

Податковий менеджмент 
(ОК-2) 

 4 кредити  Моделювання та аналіз 
даних (ОК-9) 

 4 кредити 
 

Підготовка 

кваліфікаційної 

(магістерської) роботи 

(ОК-11) 

 

18 кредитів 

    Вибіркові     

Страховий менеджмент 
(ОК-3) 

 4 кредити  Дисципліна з переліку 1  3 кредити 
  

         

Ринок фінансових послуг 
та інновації (ОК-4) 

 

4 кредити 

 

Дисципліна з переліку 1 

 

3 кредити 

  

         

Фінансовий менеджмент 
у банку (ОК-5) 

 

4 кредити 

 
Дисципліна з переліку 2 

 
5,5 кредитів 

  

        

Антикризовий 
фінансовий менеджмент 
(англ) (ОК-6) 

 

4 кредити 

 

Дисципліна з переліку 2 

 

5,5 кредитів 

 

Атестація (ОК-12) 

 

3 кредити 

        
Системи управління 
ризиками у фінансах  
(ОК-7) 

 

4 кредити 

 
Дисципліна з переліку 2 

 

5,5 кредитів 

 

 

 

 

 

 

 
Фундаментальні дисципліни Вибіркові 

Дисципліни, що забезпечують формування 

інструментарію для дослідження 
Практика Проведення дослідження та атестація 



Ш. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

 

Кваліфікаційна(магістерська) робота має передбачати 

розв’язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. Робота перевіряється на плагіат 

до подання її до захисту за допомою спеціального сервісу 

Університету. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії 

Університету. 

 

 

IV. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Процедури і заходи 

забезпечення якості 

освіти 

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та 

система внутрішнього забезпечення якості, яка передбачає 

здійснення процедур і заходів, які визначені та легітимізовані у 

«Положенні про організацію освітньої діяльності у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса», «Положенні про 

систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти», 

«Системі заходів внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти». 

Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Університеті здійснюється на таких рівнях: університетський, 

факультетський, кафедральний, студентський та викладацький. 

Моніторинг  та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Монiторинг освiтньої програми проводиться у вiдповiдностi до 

Положення про систему внутрiшнього забезпечення якостi вищої 

освiти ДонНУ iменi Василя Стуса i має за мету встановити чи є 

призначення кредитiв, визначенi результати навчання та 

розраховане навчальне навантаження досяжними, реалiстичними 

та адекватними. Монiторинг освiтнiх програм здiйснюється на 

локальному та загальноуніверситетському  рівнях.  

На локальному рiвнi освітня програма регулярно переглядається 

проєктною групою iз залученням здобувачiв вищої освiти та 

iнших стейкхолдерiв з метою вдосконалення окремих елементiв 

освiтньої програми, пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi її 

випускникiв, адаптацiї до сучасних вимог ринку працi та змiн в 

освiтньому законодавствi.  

Монiторинг здiйснюється, як правило, членами проєктної групи, 

до якої можуть долучатися експерти: викладачi, якi є членами 

групи забезпечення вiдповiдної спецiальностi, експерти з якостi, 

професiонали-практики, випускники, здобувачi вищої освiти, 

працедавцi тощо. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та проведення 

https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%2Epdf&parent=%2FDocLib13
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локального монiторингу Освiтньої програми покладається на її 

гаранта. Результати локального монiторингу не менш нiж раз на 

рiк обговорюються на вченiй радi економічного факультету.  

За результатами локального моніторингу складається аналітичний 

звіт, який надається до Освітньо-практичного центру інноватики 

та стратегічного розвитку Університету. 

На загальноуніверситетському рівні моніторингу ОП Рада з якості 

вищої освіти Університету розглядає результати моніторингу та 

оцінює реалізацію програм з використанням дворівневої шкали: 

- задовільна якість ОП; 

- незадовільна якість ОП. 

Обов’язковим елементом моніторингу є опитування здобувачів 

вищої освіти, випускників, роботодавців щодо задоволеності ОП, 

її  компонентами, організацією та забезпеченістю освітнього 

процесу, викладацьким складом. 

Крім того, можуть застосовуватися інші процедури оцінювання і 

визнання якості ОП: зовнішні (акредитація, сертифікація, 

міжнародна експертиза) і внутрішні, непрямі форми оцінювання 

(складання єдиних кваліфікаційних іспитів за різними освітніми 

компонентами, участь у професійних і наукових конкурсах, 

отримання наукових і професійних премій, дослідження кар’єрних 

траєкторій, працевлаштування випускників тощо). 

Оцінювання здобувачів 

вищої освіти 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

здійснюється згідно із Положенням про організацію освітньої 

діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах 

об’єктивності, системності, плановості, єдності вимог, 

відкритості, прозорості, доступності і зрозумілості методики 

оцінювання, врахування індивідуальних можливостей здобувачів 

вищої освіти. 

Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті 

здійснюється за 100-бальною системою. Оцінка здобувача вищої 

освіти відповідає відношенню встановленого при оцінюванні 

рівня сформованості загальних і професійних компетентностей до 

запланованих результатів навчання. 

Результати навчання із відповідними критеріями оцінювання 

визначаються для окремого освітнього компонента і фіксуються в 

робочій програмі / силабусі тощо. Форми (методи) оцінювання 

забезпечують валідність оцінювання успішності здобувачів вищої 

освіти та встановлення факту досягнення результатів навчання. 

Форми підсумкового контролю з освітнього компонента 

визначаються ОП і не можуть змінюватися на інші. 

Результати оцiнювання навчання є основою для прийняття рішень 

щодо переведення здобувачiв вищої освіти на наступнi курси, 

присвоєння часткових та повних кваліфікацій, формування 

розподiлiв оцiнок i рейтингів здобувачiв вищої освiти, а також 

використовуються для цілей монiторингу ОП. 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників здійснюється відповідно до «Положення про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників у Донецькому національному університеті імені 

https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=%5Fx0421%5F%5Fx0444%5F%5Fx0435%5F%5Fx0440%5F%5Fx0430%5F&FilterValue1=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FilterType1=Choice&FilterField2=%5Fx0412%5F%5Fx0438%5F%5Fx0434%5F&FilterValue2=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&FilterType2=Choice&CT=1583150026613&OR=OWA%2DNT&CID=7395a194%2Dc9ab%2Da405%2D707b%2Da2fb6685458c&id=%2FDocLib13%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%2Epdf&parent=%2FDocLib13
https://dnu.sharepoint.com/DocLib12/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%2EPDF&parent=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://dnu.sharepoint.com/DocLib12/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%2EPDF&parent=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://dnu.sharepoint.com/DocLib12/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%2EPDF&parent=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Василя Стуса». Обсяг підвищення кваліфікації протягом п’яти 

років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС. 

Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Освітній процес в Університеті забезпечується: 

- комп’ютерною технікою та пакетами прикладних комп’ютерних 

програм 

- безперебійним доступом до мережі «Internet» 

- використанням хмарних технологій 

- хмарний інтернет-сервіс Офіс-365 

- платформою дистанційного навчання Moodle 

- програмно-технологічним комплексом управління навчальним 

процесом АС «Деканат» 

Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

Електронний варіант освітньо-професійної програми «Фінанси 

банківська справа та страхування» розміщено на сайті 

університету, на сайті і порталі економічного факультету  

Забезпечення 

дотримання академічної 

доброчесності 

працівниками закладів 

вищої освіти та 

здобувачами вищої 

освіти, у тому числі 

запобігання та 

виявлення академічного 

плагіату  

Підготовка здобувачів здійснюється на основі принципів 

академічної доброчесності та корпоративної етики визначених в 

«Кодексі академічної доброчесності та корпоративної етики 

Донецького національного університету імені Василя Стуса», за 

дотримання якого відповідає Комісія з питань академічної 

доброчесності та корпоративної етики Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

 

https://dnu.sharepoint.com/DocLib12/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%2EPDF&parent=%2FDocLib12%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.donnu.edu.ua/uk/komisiya-z-pitan-akademichnoyi-dobrochesnosti-ta-korporativnoyi-etiki/
https://www.donnu.edu.ua/uk/komisiya-z-pitan-akademichnoyi-dobrochesnosti-ta-korporativnoyi-etiki/
https://www.donnu.edu.ua/uk/komisiya-z-pitan-akademichnoyi-dobrochesnosti-ta-korporativnoyi-etiki/
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V. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 
 ІК ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 

ПР01 + +         +          

ПР02 +   +       + +         

ПР03 + +          +  +  +     

ПР04 +   +             +  + + 

ПР05 +  +    +  +      +      

ПР06 +   +   +              

ПР07 +         +   +        

ПР08 +             +    + + +  

ПР09 +      + +     +  +    + + 

ПР10 + +          +    + +    

ПР11 +     +       + +  +     

ПР12 +     +       + +       

ПР13 +      +   +     +      

ПР14 +     +              + 

ПР15 +    +        + +  +  +   + 

ПР16 +  +      +     + +      
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VI.  МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

Компетентності Компоненти 

ОК-1  ОК-2  ОК-3  ОК-4  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ОК-8  ОК-9  ОК-10  ОК-11  ОК-12  

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

ІК + + + + + + + + + + + + 

З
аг

ал
ь
н

і 

ЗК1    + +  + +    + 

ЗК2      +   +    

ЗК3    + + + + + + + +  

ЗК4 + +   + + +  + +   

ЗК5 + + +  + + +  +  +  

ЗК6  +   +     +   

ЗК7     +        

ЗК8    + +  +    +  

ЗК9  + + + +        

С
п

ец
іа

л
ьн

і 

СК1    + +   +  + +  

СК2 +     + + + + + + + 

СК3 + + +  + + +  +    

СК4 +   + + + +  + + +  

СК5 + + +  +     +   

СК6             

СК7 +  + + + +   + + + + 

СК8   + + +      +  

СК9     +  +     + 

СК10 + +   +    +    

 

 

 



  

17 

 

VI.  МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

Програмні 

результати 

Компоненти 

ОК-1  ОК-2  ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-5 

 

ОК-6  ОК-7  ОК-8 

 

ОК-9 

 

ОК-10  ОК-11  ОК-12  

ПР01    +       +  

ПР02        +   +  

ПР03       + +  + +  

ПР04 +        + + +  

ПР05      +       

ПР06 + +    +  +    + 

ПР07    +         

ПР08   + + +      +  

ПР09 + + +  + + +      

ПР10      + +  + + +  

ПР11  +    +       

ПР12 + + +  + + +    +  

ПР13        +  + +  

ПР14 +    + +       

ПР15      + +      

ПР16   + + +      +  

 


