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Від укладачів 
 

Цього року Донецький національний університет імені Василя Стуса, один 
із провідних вищих навчальних закладів України, відзначає 5-річчя від часу 
переїзду до міста Вінниці. 

Не зважаючи на непрості обставини, педагогічний колектив університету 
не тільки зберіг глибоку шану до тих, хто заклав основи його наукових шкіл, а й 
з гордістю продовжує їхню справу. 

Університет має визнану якість освіти, продовжує впроваджувати освітні 
інновації та співпрацювати з іншими навчальними закладами на державному та 
міжнародному рівнях. 

Метою анотованого бібліографічний аналітичного покажчика «Донецький 
національний університет імені Василя Стуса в інформаційному просторі 
2019 року» є всебічне висвітлення освітньої, виховної, наукової, просвітницької 
діяльності університету за період І-го півріччя поточного року. 

Науково-аналітичний огляд статей про сьогодення Стусівського 
університету упорядковано з поточних надходжень до бібліотеки періодичних 
видань, матеріалів конференцій та електронних інформаційних ресурсів 
поточного року. 

Літературу систематизовано в логічній послідовності за 8 розділами. В 
межах розділів матеріали подані в алфавітному порядку прізвищ авторів 
публікацій та назв документів. 

Для зручності користування та всебічного розкриття змісту було 
розроблено до покажчика довідково-пошуковий апарат, який містить: передмову 
від укладачів, зміст, іменний покажчик. 

Пропонований випуск покажчика призначений для науковців, студентів, 
працівників системи освіти та бібліотечних працівників. Бібліографічний опис 
здійснено за чинними в Україні стандартами. 

Електронна версія покажчика розміщена на веб-порталі ДонНУ імені 
Василя Стуса. 

Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу. 
Відбір літератури закінчено 30 червня 2019 року. 
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Загальні питання діяльності університету 
 

1. Відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/30/ 
vidbulosya-chergove-zasidannya-chergove-vchenoyi-rady-stusivskogo-universytetu/ ; 
(Дата звернення : 2 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

На засіданні було заслухано звіт про діяльність історичного факультету за 
всіма напрямами роботи та накреслено нагальні завдання подальшого його 
розвитку; підбито підсумки наукової та науково-технічної діяльності Університету 
в 2018 р. та визначено стратегічні і нагальні завдання науково-освітньої діяльності 
закладу на 2019 р.; обговорено стан фінансової діяльності Університету, 
напрацьовано завдання з її удосконалення та стратегічного функціонування 
ресурсного забезпечення; винесено на розгляд Вченої ради Університету 
«Положення про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання 
в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса»; проголосовано за 
відкриття нових сертифікатних освітніх програм; розглянуто пропозицію щодо 
зміни назви бібліотеки Університету та окреслено основні завдання її діяльності. 
 
2. Відбулося чергове засідання Науково-методичної ради [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/11/vidbulosya-
chergove-zasidannya-naukovo-metodychnoyi-rady/ ; (Дата звернення : 15 квітня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

На черговому засіданні Науково-методичної ради було розглянуто низку 
актуальних питань щодо освітньої діяльності Університету, зокрема: 
моніторингу якості Освітніх програм університету; підвищення кваліфікації, 
стажування та внутрішньокорпоративного навчання у ДонНУ; результатів 
вибору студентами дисциплін за вибором та динаміки формування робочих 
навчальних планів на 2019–2020 н. р. 
 
3. Волошенюк, Г. Такої виставки у світі не було / Г. Волошенюк // Вінницька 
газета. – 2019. – 14 червня (№ 26). – С. 12 : фот. кол. 

У статті йдеться про відкриття у Києві виставки вишиваних робіт – 
портретів українських світочів заслуженого майстра народної творчості України 
Л. Шаламай, під час якої мисткиня згадала про студентів ДонНУ імені Василя 
Стуса, які на одній із виставок виявили бажання сфотографуватися біля 
вишитого портрета Василя Стуса. 
 
4. ДонНУ імені Василя Стуса – вибір найкращих! [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=W8w25KHPS9Q ; (Дата 
звернення : 16 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

На святковому засіданні Вченої ради Стусівського університету 
нагороджено переможців рейтингування показників діяльності викладачів, 
кафедр, факультетів, інституту. 
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5. На святковому засіданні Вченої ради Стусівського університету 
нагороджено переможців рейтингування показників діяльності викладачів, 
кафедр, факультетів, інституту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/05/07/na-svyatkovomu-zasidanni-vchenoyi-rady-
stusivskogo-universytetu-nagorodzheno-peremozhcziv-rejtynguvannya-pokaznykiv-
diyalnosti-vykladachiv-kafedr-fakultetiv-instytutu/ ; (Дата звернення : 13 травня 
2019 р.). – Назва з екрана. 
 
6. У Вінниці один з університетів провів урочисте засідання Вченої ради 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vn.presspoint.in.ua/ 
2019/06/06/69520 ; (Дата звернення : 6 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 

З нагоди 82-ї річниці від часу заснування Стусівського університету 
відбулося урочисте засідання Вченої ради за участю представників органів влади 
області та міста. 
 
7. Харченко, О. Цінність «живого» слова / О. Харченко // День. – 2019. – 15–
16 лютого. – С. 6. 

Презентація книги «Мої університети» – шостого видання «Бібліотеки 
газети «День», автором якої є Лариса Івшина, головний редактор газети «День», 
член наглядової ради Львівського національного університету імені Івана 
Франка, Національного університету «Острозька академія», Національного 
університету «Львівська політехніка», Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, почесний професор останнього із названих 
вишів та Донецького національного університету імені Василя Стуса. 
 
8. У Вінниці померла 25-річна редакторка університетської газети 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://vn.depo.ua/ukr/vn/u-vinnici-
pomerla-25-richna-redaktorka-universitetskoyi-gazeti-20190218918313 ; (Дата 
звернення : 28 лютого 2019 р.). – Назва з екрана. 

Донецький національний університет імені Стуса попрощався з 
Анастасією Рибальченко (1994–2019 рр.), яка до хвороби працювала 
редакторкою газети «Університетські вісті». 
 
9. У перший день весни відбулося чергове засідання Вченої Ради 
Стусівського університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/03/01/u-pershyj-den-vesny-vidbulosya-chergove-
zasidannya-vchenoyi-rady-stusivskogo-universytetu/ ; (Дата звернення : 28 лютого 
2019 р.). – Назва з екрана. 

На засіданні обговорювалися: результати роботи екзаменаційних комісій 
(СО «Магістр»), потреба у внесенні змін до навчальних програм, стан, підсумки 
та перспективні завдання адміністративно-господарської діяльності 
Університету, ініціативи Студентської ради, результати атестації наукової 
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роботи стипендіатів, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених. 

10. Шимків, Н. Історія успішного переселення. Як Донецький університет 
прижився у Вінниці [Електронний ресурс] / Н. Шимків. – Режим доступу : 
https://ukr.lb.ua/society/2019/03/28/423054_istoriya_uspishnogo_pereselennya_yak.
html; (Дата звернення : 28 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У статті йдеться про діяльність Донецького національного університету імені 
Василя Стуса на п’ятий рік після переселення до Вінниці. 

 
 

Міжнародна співпраця 
 

11. В одному з Вінницьких університетів відкрили нову локацію Польського 
клубу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vn.presspoint.in.ua/ 
2019/06/11/69598 ; (Дата звернення : 11 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 

На філологічному факультеті Стусівського університету продовжує свою 
діяльність Польський клуб. 

12. Візит голови представництва ЄС Х’юга Мінгареллі [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу :  https://news.donnu.edu.ua/2019/03/21/vizyt-golovy-predstavnytstva-
es-hyuga-mingarelli/ ; (Дата звернення : 22 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках співпраці університету та Представництва ЄС в Україні  до 
Донецького національного університету імені Василя Стуса завітав голова 
Представництва посол Х’юг Мінгареллі. 
 
13. Войтко, О. Десять кроків до досконалої англійської / О. Войтко // Освіта 
України. – 2019. – 4 березня. – С. 6. 

У статті надано звіт про реалізацію проекту МОН України та Британських 
Рад «Англійська для університетів». Проректор з науко-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса Т. Орєхова прокоментувала 
позитивні перетворення за підсумками спільної реалізації даного проекту у виші. 
 
14. Маламура, С. Вінницьким студентам буде легше вивчати польську мову : 
спеціалізований кабінет відкрили у ДонНУ імені Стуса [Електронний ресурс] / 
С. Маламура. – Режим доступу : http://naparise.com/posts/vinnytskym-studentam-
bude-lehshe-vyvchaty-polsku-movu-spetsializovanyi-kabinet-vidkryly-u-donnu-
imeni-stusa ; (Дата звернення : 18 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках співпраці ДонНУ імені Василя Стуса із Генконсульством Польщі 
та Варшавським університетом, на історичному факультеті ДонНУ відкрито 
кабінет польської мови для студентів, які обрали її як другу іноземну. 
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15. Матвійчук, В. І. Візит колег зі Стопанської (Господарської) академії 
імені Дм. А. Ценова, що в Свіштові [Електронний ресурс] / В. І. Матвійчук. – 
Режим доступу :  https://news.donnu.edu.ua/2019/05/27/vizyt-koleg-zi-stopanskoyi-
gospodarskoyi-akademiyi-imeni-dm-a-czenova-shho-v-svishtovi/ ; (Дата звернення : 
28 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

До Стусівського університету, за програмою «Еразмус + Staff Mobility for 
Training», прибули колеги зі Стопанської (Господарської) Академії імені 
Дм. А. Ценова, що в Свіштові (Болгарія). 
 
16. Міжнародне стажування викладачів Донецького національного 
університету імені Василя Стуса у Краківському економічному університеті 
(Польща) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/ 
2019/02/27/mizhnarodne-stazhuvannya-vykladachiv-donetskogo-natsionalnogo-
universytetu-imeni-vasylya-stusa-u-krakivskomu-ekonomichnomu-universyteti-
m-krakiv-polshha/ ; (Дата звернення : 14 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
17. Скрипник, В. Виборчий процес не повинен стати перепоною для 
реформ / В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 23 березня. – С. 5. 

Під час візиту до міста Вінниці голова Представництва ЄС Х’юг 
Мінгареллі відвідав Донецький національний університет імені Василя 
Стуса, прочитав для студентів та викладачів лекцію на тему: «Актуальний 
стан відносин ЄС–Україна» та поцікавився історією переїзду університету. 
 
18. У Стусівському університеті відбулася зустріч із представниками 
програми USAID «Нове правосуддя» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/04/05/stusivskomu-universyteti-vidbulasya-zustrich-
iz-predstavnykamy-programy-usaid-nove-pravosuddya/ ; (Дата звернення : 8 квітня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках Програми (USAID) «Нове правосуддя» у Стусівському 
університеті відбулася зустріч з представниками Програми: Давидом 
Кересалідзе – міжнародним експертом з питань юридичної освіти Програми, 
доктором юридичних наук, професором, та Артемом Шаіповим – юридичним 

радником Програми. Метою зустрічі стало обговорення місії, завдань, цілей та 
бачення відповідальних за НМР по кафедрах щодо системи забезпечення якості 
освіти, обговорення поточної освітньої програми та відповідальних навчальних 
планів, а також шляхів їхнього вдосконалення. 
 
19. Участь викладачів Стусівського університету у програмі Еrasmus + Staff 
Mobility for Teaching у Господарській академії Д. А. Ценова (Свіштов, 
Болгарія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/ 
2019/05/29/uchast-vykladachiv-stusivskogo-universytetu-u-programi-erasmus-staff-
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mobility-for-teaching-u-gospodarskij-akademiyi-d-a-czenova-svishtov-bolgariya/ ; 
(Дата звернення : 29 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
20. Шендрик О. М.,  Жильцова С. В. Продовжується співпраця між 
хіміками Університету Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (м. Тулуза, Франція) та 
Навчально-наукового інституту хімії ДонНУ імені Василя Стуса 
[Електронний ресурс] / О. М. Шендрик, С. В. Жильцова. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/04/17/prodovzhuyetsya-spivpraczya-mizh-
himikamy-universytetu-polya-sabatye-tuluza-iii-m-tuluza-francziya-ta-navchalno-
naukovogo-instytutu-himiyi-donnu-imeni-vasylya-stusa/ ; (Дата звернення : 
18 квітня 2019 р.). – Назва екрана. 

У рамках проекту з міжнародної академічної мобільності Erasmus + з 15 по 
19 квітня 2019 р. до ДонНУ завітали професор Ромюальд Пото (Romuald Poteau) і 
доктор Ікер Дель Розаль (Iker Del Rosal). Координатором цього проекту з 
французької сторони є доктор Стефан Мазьєр (Stephane Mazieres), який спрямував 
двох фахівців для читання лекцій до ННІ хімії ДонНУ імені Василя Стуса. 
 
 

Наукова діяльність 
Університету 

 
21.  «Без якісної освіти не може розвиватися суспільство» : у ДонНУ імені 
Василя Стуса стартувала Міжнародна наукова конференція [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://radio-mb.net.ua/5809-bez-yaksnoyi-osvti-ne-
mozhe-rozvivatisya-susplstvo-u-donnu-m-v-stusa-startuvala-mzhnarodna-naukova-
konferencya.html; (Дата звернення : 22 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Міжнародна наукова конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії, 
виклики, перспективи» відбулась у ДонНУ за участю партнерів з України та 
Польщі, Угорщини, Румунії, Італії і Німеччини. 
 
22.  Всеукраїнська студентська олімпіада [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/01/28/vseukrainska-studentska-olimpiada/ ; 
(Дата звернення : 14 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У січні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
проводиться І-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 
дисциплін та спеціальностей. 
 
23.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські рефлексії 
сучасних світоглядних дискурсів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/04/22/vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferencziya-
filosofski-refleksiyi-suchasnyh-svitoglyadnyh-dyskursiv/ ; (Дата звернення : 
24 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 
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У роботі конференції на базі ДонНУ взяли участь викладачі та науковці: 
ДонНУ імені Василя Стуса, Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (м. Київ), Вінницького медичного університету імені 
М. І. Пирогова, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 
(м. Київ) та представники Вінницької Єпархії Православної церкви України. 
 
24.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення 
інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, 
інтелектуальний простір» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/04/24/vseukrayinska-naukovo-praktychna-
konferencziya-pravove-zabezpechennya-integracziyi-ukrayiny-v-yevropejskyj-
politychnyj-ekonomichnyj-bezpekovyj-intelektualnyj-prostir/ ; (Дата звернення : 
25 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

На базі філії Донецького національного університету імені Василя Стуса 
«Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» відбулась Всеукраїнська 
науково-практична конференція, приурочена вшануванню першого декана 
економіко-правового факультету ДонНУ В. Д. Волкова. 
 
25.  ДонНУ Стуса приймає міжнародну наукову конференцію, де розглянуть 
питання сучасного світового порядку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/18208-donnu-im-v-stusa-pryimaie-
mizhnarodnu-naukovu-konferentsiiu-de-rozhlianut-pytannia-suchasnoho-svitovoho-
poriadku ; (Дата звернення : 25 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У статті йдеться про дводенну Міжнародну наукову конференцію 
«Сучасний світовий порядок: погляд крізь призму Версалю», приурочену  
20-річчю створення кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
ДонНУ імені Василя Стуса за участю Інституту міжнародних відносин 
Варшавського університету, за сприяння Генерального Консульства Республіки 
Польща у Вінниці та Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку Вінницької ОДА. 
 
26.  Журналіст на передовій : вимоги до стандартів та безпека роботи 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://ukrajina.fnst.org/content/ 
zhurnalist-na-peredoviy-vimogi-do-standartiv-ta-bezpeka-roboti ; (Дата звернення : 
25 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Академія української преси спільно з Представництвом Фонду Фрідріха 
Науманна за Свободу провела дводенний семінар «Світові стандарти 
журналістики (в умовах збройних конфліктів)» для журналістів та студентів 
ДонНУ імені Василя Стуса. 
 
27.  Міжнародна наукова конференція «Сучасний світовий порядок : погляд 
крізь призму Версалю» у Стусівському університеті [Електронний ресурс]. – 
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Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/15/mizhnarodna-naukova-
konferentsiya-suchasnyj-svitovyj-poryadok-poglyad-kriz-pryzmu-versalyu/ ; (Дата 
звернення : 15 квітня 2019 р.). – Назва з екрану. 

11–12 квітня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
пройшла Міжнародна наукова конференція, присвячена 20-річчю створення 
кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики історичного факультету. 
 
28.  «Наука, освіта, суспільство : реалії, виклики, перспективи»  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу :  https://news.donnu.edu.ua/2019/05/16/nauka-osvita-
suspilstvo-realiyi-vyklyky-perspektyvy/ ; (Дата звернення : 21 травня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

Відомі науковці та фахівці-практики з п’яти країн світу – Польщі, Румунії, 
Італії, Словаччини та Угорщини – взяли участь у роботі Міжнародної науково-
практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, 
перспективи», що відбулась на базі ДонНУ імені Василя Стуса 16–17 травня. 
 
29.  Освітянський «Фестиваль науки – 2019» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/05/14/osvityanskyj-festyval-nauk-2019/ ; 
(Дата звернення : 21 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Підсумки студентської науково-дослідної роботи за рік було підбито у 
ДонНУ імені Василя Стуса на традиційному «Фестивалі науки». 
 
30.  Представники Стусівського університету – ключові спікери 
Міжнародного Консорціуму університетів [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/11/predstavnyky-stusivskogo-
universytetu-klyuchovi-spikery-mizhnarodnogo-konsortsiumu-universytetiv/ ; (Дата 
звернення : 12 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та 
інновацій Т. Л. Нагорняк та проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків Т. В. Орєхова представили Стусівський університет на 
Міжнародному Консорціумі університетів в якості ключових спікерів. 
 
31.  Профорієнтаційна робота : Стусівський університет на ІІІ-ій зимовій 
науковій школі для обдарованої молоді [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/01/28/proforiyetatsiyna-robota-stusivskiy-
universitet-na-iii-y-zimovi-naukovi-shkoli-dlya-obdarovanoyi-molodi/ ; (Дата звернення : 
14 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Серед запрошених на захід 34 представників із 5-ти ЗВО України, 
делегацію Донецького національного університету імена Василя Стуса було 
представлено у складі 17 викладачів різних факультетів та інституту. 
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32.  Самойленко, О. Європа за три кроки [Електронний ресурс] / 
О. Самойленко. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/11/yevropa-
za-try-kroky/ ; (Дата звернення : 12 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Викладачі ДонНУ імені Василя Стуса взяли участь у Міжнародному 
семінарі на тему: «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, 
освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку», під час якого 
ознайомилися із діяльністю Пряшівського університету (Пряшів, Словаччина), 
Central European University (Будапешт, Угорщина) й Ягеллонського університету 
(Краків, Польща). 

33.  Семінар за участю переміщених закладів вищої освіти [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://lduvs.edu.ua/2019/02/uchast-predstavnikiv-
universitetu-na-seminari-za-uchastyu-peremishhennih-zakladiv-vishhoyi-osviti/  ; 
(Дата звернення : 27 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У семінарі, що проводився за ініціативи Посольства Великої Британії, 
центру дослідження та врегулювання конфліктів (Швейцарія) та Міністерства з 
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України, взяли участь представники Донецького національного університету 
імена Василя Стуса. 

34.  Скрипник, В. Олімпіада з програмування : 12 учасників з Вінниці нині у 
Google, Microsoft і Facebook [Електронний ресурс] / В. Скрипник. – Режим 
доступу : https://vn.20minut.ua/Podii/olimpiada-z-programuvannya-12-uchasnikiv-z-
vinnitsi-nini-u-google-micr-10836848.html ; (Дата звернення : 18 квітня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

У першому етапі студентської олімпіади з програмування, що має статус 
1/8 світової першості серед програмістів АСМ-ІСРС, Вінниця представила 
найбільше команд порівняно з іншими регіонами держави. Команда студентів 
ДонНУ імені Василя Стуса на другому місці. 

 

35.  Студенти першого курсу економічного факультету відвідали екскурсію 
групи компаній «Автомир» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/04/03/studenty-pershogo-kursu-ekonomichnogo-
fakultetu-vidvidaly-ekskursiyu-grupy-kompanij-avtomyr/ ; (Дата звернення : 4 квітня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Студенти першого курсу економічного факультету відвідали 
екскурсію групи компаній «Автомир», під час якої ознайомились із роботою 
групи компаній «Автомир» – офіційного дилера таких світових автомобільних 
брендів, як Nissan, Hyundai, Ford, Citroen, Kia, Mitsubishi, Fiat, Honda, Mazda, зі 
специфікою роботи у мережі салонів та отримали практичні поради від 
провідних фахівців щодо підбору персоналу та мотивації колективу. 
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36.  Сучасні тренди виборчого процесу в Україні та Молдові: QUO VADIS? 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/ 
2019/02/28/suchasni-trendy-vyborchogo-protsesu-v-ukrayini-ta-moldovi-quo-vadis/ ; 
(Дата звернення : 14 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Викладачі Донецького національного університету імені Василя Стуса доктор 
політичних наук, професор кафедри політології та державного управління 
М. Примуш та кандидат політичних наук, доцент С. Бондаренко взяли участь у 
Міжнародній конференції «Електоральні процеси в посттоталітарних країнах як 
цивілізаційний вибір: QUO VADIS?», що відбулася у лютому в Чернівцях. 
 
37.  У Вінниці підвели підсумки IV Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інформація та соціум» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://vn.presspoint.in.ua/2019/06/11/69597 ; (Дата звернення : 11 червня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

У конференції, що проходила на факультеті математики та інформаційних 
технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса, взяли участь 
науковці із вишів Одеси, Львова, Полтави, Кременчука, Тернополя та Молдови. 
 
38.  Шендрик, О. М. ІІ Міжнародна наукова конференція «Хімічні проблеми 
сьогодення» [Електронний ресурс] / О. М. Шендрик, С. В. Жильцова. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/25/ii-mizhnarodna-naukova-
konferentsiya-himichni-problemy-sogodennya/ ; (Дата звернення : 14 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

На участь у ІІ Міжнародній (ХІІ Українській) науковій конференції студентів, 
аспірантів і молодих учених на тему: «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС-2019), 
що відбулася на базі хімічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, 
зареєструвалося 197 учасників із закладів вищої освіти і наукових установ України, 
а також інших країн – Азербайджану, Російської Федерації, Естонії, Німеччини, 
Польщі, Бразилії. Під час конференції були розглянуті питання аналітичної, 
квантової, неорганічної, органічної, фізичної, медичної та фармацевтичної хімії, 
біохімії, хімічної освіти, хімічної інженерії, хімії полімерів і композитів. 
 
39.  Шуткевич, О. Нестабільність... для суспільного блага : про роботу науково-
практичної конференції у ДонНУ імені Василя Стуса / О. Шуткевич // День. – 
2019. – 5 червня (№ 97). – С. 4. 

Під час науково-практичної конференції в Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса політологи з 5-ти країну світу обговорювали 
виклики доби інформаційних потрясінь. 
 
40.  Шуткевич, О. Про філософію і Томос : [анонс проведення у квітні на базі 
ДонНУ імені Василя Стуса науково-практичної конференції «Філософські 
рефлексії сучасних світоглядних дискусій] / М. Прокопенко, Д. Плахта, 
О. Шуткевич. У пощуках «формули успіху» // День. – 2019. – 2 квітня (№ 59). – С. 6. 
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41.  Шуткевич, О. «Транспортний» відеоаналітик / О. Шуткевич // День. – 
16 січня. – С. 2. 

ДонНУ імені Василя Стуса долучився до впровадження у тестовому режимі на 
базі Ситуаційного центру міста системи відеоаналітики для дослідження потоку 
транспорту і пасажирів. За результатами його роботи можна буде здійснити 
комплексний аналіз внутрішнього і транзитного трафіка, оцінити рівень його 
завантаженості, коригувати роботу світлофорів задля запобігання заторам, тощо. 
 
 

Просвітницька, громадська діяльність 
науковців та студентів Університету 

 
42.  Безопасность жителей будет охранять искусственный 
интеллект [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://it-brain.online/881-
bezopasnost-zitelej-budet-ohranat-iskusstvennyj-intellekt-foto.html ; (Дата обращения : 
2 апреля 2019 г.). – Название с экрана. 

В Ситуационном центре Винницы начали использовать искусственный 
интеллект. К реализации проекта, в рамках развития системы «Безопасный 
город», присоединились ДонНУ, ВНТУ и винницкие IT-компании. 
 
43.  Бондаренко, С. «Потрібно підвищувати рівень обізнаності наших громадян 
щодо політичних та інформаційних питань» [Електронний ресурс] : [коментар 
політолога, доцента кафедри політології та державного управління ДонНУ імені 
Василя Стуса Сергія Бондаренка] / С. Бондаренко. – Режим доступу : 
http://www.centerdialog.org/2019/03/blog-post.html ; (Дата звернення : 19 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Про вплив Російської Федерації на політичне життя України та шляхи його 
подолання. 
 
44. Бондаренко, С. «Якщо політики не готові змінюватися, то є ризик, що в 
майбутньому вони втратять все» : [коментар політолога, доцента кафедри 
політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса Сергія 
Бондаренка] / І. Капсамун, В. Торба, І. Антипенко [та ін.]. Другий тур – «тунель 
можливостей» // День. – 2019. – 2 квітня (№ 59). – С. 4. 

Про результати І-го туру президентських виборів в Україні, його загрози, 
ризики і позитивні моменти. 
 
45. В Виннице в Южном Буге образовалась жуткая пена : специалисты проводят 
исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://real-vin.com/v-
vinnice-v-juzhnom-buge-obrazovalas-zhutkaja-pena-specialisty-provodjat-
issledovanija ; (Дата обращения : 27 марта 2019 г.). – Название с экрана. 
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Кандидат біологічних наук, завідувач кафедри зоології і екології ДонНУ 
імені Василя Стуса Е. Кавун прокоментував ситуацію щодо стану води у річці 
Південний Буг. 
 

46. В годовщину рождения Стуса его память почтили в Виннице [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://censor.net.ua/news/3105229/ 
v_godovschinu_rojdeniya_stusa_ego_pamyat_pochtili_v_vinnitse ; (Дата обращения : 
29 марта 2019 г.). – Название с экрана. 

Студенты, преподаватели ДонНУ имени Василия Стуса и представители 
интеллигенции собрались у памятника поэту в день его рождения. Доктор 
филологических наук, заведующий кафедрой теории и истории украинской и 
мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия 
Стуса В. Просалова рассказала о том, как память о поэте пытались вытеснить из 
университетских стен российские наемники. 
 

47. В ДонНУ імені Василя Стуса відбудеться тренінг для старшокласників 
«Україна–Європа–Молодь»  [Електронний ресурс]  :  [анонс заходу]. –  Режим 
доступу :  https://www.myvin.com.ua/news/3896-v-donnu-imeni-vasylia-stusa-
vidbudetsia-treninh-dlia-starshoklasnykiv-ukraina-yevropa-molod ; (Дата звернення : 
26 лютого 2019 р.). – Назва з титул. екрана. 

На базі Інформаційного центру ЄС при Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса та за підтримки Представництва ЄС в Україні 
відбудеться тренінг «Україна–Європа–Молодь». В рамках тренінгу передбачено 
вивчення чотирьох основних блоків: «Європарламент та механізми демократії», 
«Громадянське суспільство», «Єдиний Євроринок» та «Можливості для молоді 
в рамках ЄС». Наприкінці заходу буде проведено вікторину та вручення призів 
від Представництва ЄС в Україні. 
 

48. Вибори Президента України – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=SPgcFVc45bQ ; (Дата звернення : 
24 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та 
інновацій, доктор політичних наук, професор ДонНУ імені Василя Стуса Тетяна 
Нагорняк у телепрограмі «На: часі» телеканалу «ВІТА» – про результати 
виборчого процесу 2019 року. 
 

49. Вибори Президента України, між першим та другим туром : [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/ 
watch?v=Pl78ub9F8pU&feature=youtu.be ; (Дата звернення : 15 квітня 2019 р.). – 
Назва з екрану. 

Доцент кафедри політології та держуправління ДонНУ імені Василя Стуса 
С. Бондаренко у програмі «На: часі» телеканалу «ВІТА» про перспективи 
другого туру виборів президента в Україні. 
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50. Вінниця стала третім містом, до якого завітали представники громадських 
організацій з 7 країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.myvin.com.ua/news/3721-20190213 ; (Дата звернення : 28 лютого 
2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках програми Британської Ради «Активні громадяни» до міста на 
3 дні завітали представники ГО з 7 країн (Пакистану, Латвії, США, 
Великобританії та ін.), щоб не лише поділитися досвідом, а й почерпнути для 
себе щось нове. Іноземна делегація планує відвідати і ДонНУ імені Василя Стуса. 
 
51. Вінничани діляться успішним досвідом розвитку громади у рамках проекту 
«Активні громадяни» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://vn.suspilne.media/news/10032 ; (Дата звернення : 28 лютого 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

У рамках програми Британської Ради «Активні громадяни» до міста на 
3 дні завітали представники ГО з 7 країн (Пакистану, Латвії, США, 
Великобританії та ін.). Іноземна делегація планує відвідати і ДонНУ імені Василя 
Стуса, адже у навчальному закладі реалізували за підтримки Британської Ради 
4 проекти, серед яких: «Велопарковки», «Наука – це просто» тощо. 
 
52. Вінниччина авіаційно-космічна, ракетна та астрономічна [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/10/vinnichinna-
aviatsiyno-kosmich-na-raketna-ta-astronomichna/ ; (Дата звернення : 12 квітня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

З нагоди Міжнародного дня авіації та космонавтики у читальному залі № 2 
Наукової бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса пройшов захід на тему: 
«Вінниччина авіаційно-космічна, ракетна та астрономічна». 
 
53. Гетьман, В. Масляна у ДонНУ [Електронний ресурс] / В. Гетьман. – Режим 
доступу : https://www.youtube.com/watch?v=M1R-H6E7UHc ; (Дата звернення : 
07 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

 
54. Гість НД Лариса Шаульська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Xr-A3QhZ7M ;  (Дата звернення : 4 червня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Декан економічного факультету ДонНУ імені В. Стуса Л. Шаульська у 
телепрограмі «Новий день» телеканалу «ВІТА» консультує, як не помилитися у 
виборі професії, прорахувати наперед тренди на ринку професій, про 
актуальність в сучасному світі другої вищої освіти. 
 
55. День відкритих дверей у Донецькому національному університеті імені 
Василя Стуса [Електронний ресурс] : [анонс заходу]. – Режим доступу : 
https://www.myvin.com.ua/poster/differents/den-vidkrytykh-dverei-u-donetskomu-
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natsionalnomu-universyteti-imeni-vasylia-stusa-20190312 ; (Дата звернення : 
18 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
56. День відкритих дверей у Стусівському університеті (17.03.2019) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/17/ 
den-vidkrytyh-dverej-u-stusivskomu-universyteti/Є ; (Дата звернення : 19 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Під час заходу потенційні абітурієнти мали можливість ближче 
познайомитися та поспілкуватись із керівництвом вишу, представниками 
факультетів, дізнатися про особливості складання ЗНО та вступної кампанії 
2019 року. 
 
57.  «День кар’єри ЄС» у Вінниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=BNSh6FMxjtI ; (Дата звернення : 22 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках цього проекту у ДонНУ імені Василя Стуса відбувся ярмарок 
вакансій, на якому школярі та студенти дізналися про затребувані професії в 
Україні і Європі та вчилися писати резюме відповідно до європейських 
стандартів. 
 
58.  День Соборності на UA: ВІННИЦЯ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://vn.suspilne.media/articles/1014 ; (Дата звернення : 14 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Завідувач кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса О. Тараненко 
і завідувач кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя 
Стуса О. Чальцева взяли участь у циклі тематичних радіо- і телепрограм. 

59.  До Вінниці завітали представники громадських організацій з 7 країн світу 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kh.strichka.com/article/88070312 ; 
(Дата звернення : 28 лютого 2019 р.). – Назва з екрана. 

Іноземна делегація представників ГО з 7 країн світу, що працює у місті у 
рамках діючої програми Британської Ради «Активні громадяни», відвідає ДонНУ 
імені Василя Стуса, щоб ознайомитись із реалізацією проектів цієї програми у 
навчальному закладі. 
 
60. DonARTS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/  
2019/03/27/donarts/ ; (Дата звернення : 28 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У ДонНУ імені Василя Стуса вдруге відбувся фестиваль мистецтв 
DonARTS, що об’єднав на сцені студентів ІІ–ІV курсів різних форм навчання. 
Кубок Студентської ради здобув філологічний факультет, а головну нагороду – 
економічний факультет. 
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61.  ДонНУ у Вінниці запрошує гостей на «благодійні» млинці [Електронний 
ресурс] : [анонс заходу]. – Режим доступу : http://rv.strichka.com/article/88640153 ; 
(Дата звернення : 28 лютого 2019 р.). – Назва з екрана. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса запрошує усіх 
охочих на благодійний ярмарок та млинцевий майстер-клас. Зібрані кошти 
підуть на допомогу Стрижавському дитячому будинку-інтернату. 
 
62. «Європейські можливості для молоді» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/05/16/yevropejski-mozhlyvosti-dlya-
molodi/ ; (Дата звернення : 23 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Представники Донецького національного університету імені Василя Стуса 
взяли участь у заході «Європейські можливості для молоді» в рамках проекту 
«Євробус». 

63. Жінки в науці – гідний ресурс розвитку країни [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/02/11/zhinky-v-nautsi-gidnyj-
resurs-u-rozvytku-krayiny/ ; (Дата звернення : 19 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках відзначення Міжнародного дня жінок і дівчат в науці в бібліотеці 
Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся творчий 
захід «Жінки в науці – гідний ресурс розвитку країни» за участю жінок-науковців 
та студентів Стусівського університету. Родзинкою заходу стало спілкування з 
чарівними, елегантними та інтелігентними жінками-науковцями Стусівського 
університету. 

64. Закон «Про мову» 2019 – «акт агресії» або порятунок нації? [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=gje4UG4mkos ; (Дата 
звернення : 15 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Професор, доктор філологічних наук ДонНУ імені Василя Стуса, член-
кореспондент НАН України А. Загнітко у програмі «На: часі» телеканалу 
«ВІТА» про перипетії мовного законодавства в Україні та новоприйнятий закон. 

65. Зотов, М. У Вінниці обговорювали старт виборчої компанії [Електронний 
ресурс] / М. Зотов. – Режим доступу : http://misto.vn.ua/news/item/id/12535 ; (Дата 
звернення : 19 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Політолог, професор ДонНУ імені Василя Стуса, голова Інституту 
соціальних досліджень та політичного аналізу В. Кіпень взяв участь обговоренні 
старту, особливостей та перспектив цьогорічної виборчої компанії. 
 
66. Івшина, Л. Лариса Івшина : співпраця, поради та побажання Стусівському 
університету [Електронний ресурс] / Л. Івшина. – Режим доступу : 
https://day.kyiv.ua/uk/video/larysa-ivshyna-pro-donnu-imeni-vasylya-stusa ; (Дата 
звернення : 11 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 
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67. Іноземна делегація у Вінниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://ilikenews.com.ua/2019/02/13/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5
%D0%BC%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%
8F-%D1%83-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96/ ; 
(Дата звернення : 12 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках прогрaми Британської Ради «Aктивнi громaдяни» представники 
громадських організацій з 7-ми країн світу у Вінниці відвідають і ДонНУ імені 
Василя Стуса. 
 
68. Капсамун, І. Кадровий старт Зеленського / І. Капмасун, О. Шуткевич // 
День. – 2019. – 24–25 травня (№ 89–90). – С. 4 : фот. 

У статті голова Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу, 
доцент ДонНУ імені Василя Стуса В. Кіпень коментує ситуацію щодо кадрових 
призначень нового Президента України. 
 
69. Кіпень, В. Дві ключові загрози : [інтерв’ю з політологом, професором ДонНУ 
імені Василя Стуса, головою Інституту соціальних досліджень та політичного 
аналізу В. Кіпенем] / В. Кіпень, спілкувалася О. Шуткевич // День. – 2019. – 
24 січня. – С. 4. 

У статті йдеться про значення та перебіг президентських виборів-2019, 
задіяні політтехнології під час передвиборчого процесу, політичну свідомість 
виборців, рівень кандидатів на посаду Президента України та три базові сценарії 
розвитку подій після виборів – перемога чинної влади, перемога умовно 
«демократичної опозиції», перемога кандидата без сильної підтримки. 

70. Кіпень, В. Ціна помилки надто висока : вінницький політолог окреслив 
сценарії та ризики президентських виборів [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з 
політологом, професором ДонНУ імені Василя Стуса, головою Інституту 
соціальних досліджень та політичного аналізу В. Кіпнем] / В. Кіпень, записав 
О. Сашньов // Режим доступу : http://te.strichka.com/article/87162310 ; 
(Дата звернення : 28 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У статті йдеться про три найвірогідніші «виборчі» сценарії для України у 
президентських перегонах 2019 року. 

71.  Кобець, В. Стусове коло шани і любові // Вінницька газета. – 2019. – 
8 лютого. – С. 4. 

У статті йдеться про проведення у місті низки культурно-просвітницьких 
заходів з нагоди відзначення річниці з дня народження Героя України, 
вінницького поета Василя Стуса, активними учасниками яких були викладачі 
Н. Урсані, М. Одуд, В. Борецький, А. Загнітко, О. Тараненко, В. Просалова та 
студенти ДонНУ імені Василя Стуса. 
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72. Ковальський, Р. Війну сміттю оголосили студенти ДонНУ [Електронний 
ресурс] / Р. Ковальський. – Режим доступу : https://33kanal.com/news/vijnu-
smittyu-ogolosili-studenti-donnu.html ; (Дата звернення : 3 червня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса 
презентували роботу першої станції глибокого сортування твердих побутових 
відходів «Ecohope». 

 
73. Команда Зе. Випробування владою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=8dhLjx63eb0 ; (Дата 
звернення : 29 травня 2019 р. ). – Назва з екрана. 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики ДонНУ імені Василя Стуса Ю. Теміров у програмі «На: 
часі» телеканалу «ВІТА» аналізує призначення новообраного Президента 
України, перші рішення та дії президентської команди. 
 
74. Маламура, С. «Краплину світу в кольорах» покажуть у Вінниці : відкриється 
виставка картин кандидата філологічних наук Таїсії Лепехи [Електронний 
ресурс] / С. Маламура. – Режим доступу : http://naparise.com/posts/kraplynu-svitu-
v-kolorakh-pokazhut-u-vinnytsi-vidkryietsia-vystavka-kartyn-kandydata-f  ; (Дата 
звернення : 13 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
75.  Маламура, С. «Полинове дитинство» на лінії фронту демонструють на 
фотовиставці у Вінниці [Електронний ресурс] / С. Маламура. – Режим доступу :  
http://naparise.com/posts/polynove-dytynstvo-na-linii-frontu-demonstruiut-na-
fotovystavtsi-u-vinnytsi-foto ; (Дата звернення : 20 квітня 2019 р.). – Назва з 
екрана. 

До Міжнародного дня захисту дітей у рамках проекту «Життя на нулі» в 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відкрили 
фотовиставку «Полинове дитинство». Це – добірка із 35 світлин військового 
репортера, журналіста «Радіо Свобода» Андрія Дубчака про дітей Донбасу та 
середовище, у якому проходить їхнє дитинство. 

 
76. Маламура, С. У Вінниці теж відбудуться дебати, але в суботу і не на стадіоні 
[Електронний ресурс] : [анонс заходу] / С. Маламура. – Режим доступу : 
http://naparise.com/posts/u-vinnytsi-tezh-vidbudutsia-debaty-ale-v-subotu-i-ne-na-
stadioni ; (Дата звернення : 20 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

За ініціативи ДонНУ імені Василя Стуса відбудеться ІV Всеукраїнський 
дебатний турнір із цивільного права та процесу «Майстерність судової промови» 
за участі 11 команд майбутніх юристів із університетів Вінниці, Києва, Дніпра, 
Одеси й Сум. Тема турніру – право інтелектуальної власності. 
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77. Март, І. 600 камер і штучний інтелект : [про участь ДонНУ у розробці 
системи відеоаналітики з дослідження потоку транспорту для організації  роботи 
муніципального Ситуаційного центру] / І. Март // Місто. – 2019. – 23 січня. – 
С. 30. 
 
78. Мартыненко, И. Студенты удивили ценами на блины [Электронный 
ресурс] / И. Мартыненко. – Режим доступа : https://gazeta.ua/ru/articles/regions/ 
_studenty-udivili-cenami-na-bliny/888738 ; (Дата обращения : 29 марта 2019 г.). – 
Название с экрана. 

1 марта в Донецком национальном университете имени Василия Стуса 
прошла благотворительная ярмарка, посвященная празднику Масленицы. Все 
собранные деньги университет отдаст на благотворительность. 
 
79. Міжнародний день числа Пі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/03/15/mizhnarodnyj-den-chysla-pi/ ; (Дата 
звернення : 19 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

З нагоди Міжнародного дня числа Пі у читальному залі № 2 бібліотеки 
ДонНУ імені Василя Стуса відбувся тематичний захід «Найвідоміша 
математична константа», під час якого присутні дізналися про історію числа Пі, 
цікаві факти та традиції, відбиття константи у мистецтві, науці та архітектурі. 
 
80. Нагорняк, Т. Політолог Тетяна Нагорняк : «Кандидати діють за принципом 
«ти хочеш – я дам», а не «створю умови для…»» [Електронний ресурс] : 
[інтерв’ю з проректором з науково-педагогічної роботи, стратегічного 
планування та іновацій, доктором політичних наук, професором Донецького 
національного університету імені Василя Стуса Тетяною Нагорняк] / 
Т. Нагорняк, спілкувалася К. Баркалова. – Режим доступу : https://vn.depo.ua/ 
ukr/vn/politolog-tetyana-nagornyak-ci-vibori-v-ukrayini-mozhut-mati-dva-scenariyi-
klasichniy-ta-tretiy-maydan-20190220919147 ; (Дата звернення : 22 лютого 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Про президентські вибори 2019 року, які не можна розглядати як 
репетицію парламентських, про сценарії, які можуть розгорнутись за 
результатами першого туру і про передвиборчі програми основних гравців, які 
виходять за межі президентських. 
 
81. Надійний партнер для громади, влади та бізнесу – не просто одне зі 
стратегічних завдань діяльності ДонНУ імені Василя Стуса, а реальні 
проекти та реальні результати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/03/19/nadijnyj-partner-dlya-gromady-vlady-ta-
biznesu-ne-prosto-odne-zi-strategichnyh-zavdan-diyalnosti-donnu-imeni-vasylya-
stusa-a-realni-proekty-ta-realni-rezultaty/ ; (Дата звернення : 19 березня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 
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ДонНУ імені Василя Стуса виступив партнером для 5-ти громадських 
організацій, що беруть участь у конкурсі з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 р. за рахунок обласного 
бюджету. 
 
82. Палій, Л. Навчайся та працюй в Україні! Вдалий вибір професії – успіх 
майбутньому / Л. Палій // Вінницька газета. – 2019. – 1 квітня (№ 18). – С. 2. 

У статті йдеться про профорієнтаційну роботу Вінницького міського 
центру зайнятості та тематичні заходи, що проводяться на базі вінницьких вишів, 
у т. ч. і в ДонНУ імені Василя Стуса. 
 
83. Польовий, М. «Українці «в середньому» стають менш розсудливими…» / 
Капсамун І. Чому перемагає популізм? / І. Капсамун, В. Торба, О. Шуткевич // 
День. – 2019. – 26 березня (№ 54). – С. 4. 

У статті доктор політичних наук, професор кафедри політології та 
державного управління Донецького національного університету імені Василя 
Стуса М. Польовий розмірковує про дії і бачення електорату під час 
президентських виборів 2019 р. 

84.  Президентські вибори-2019 : що варто знати вінничанам [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://theworldnews.net/ua-news/prezidents-ki-vibori-
2019-shcho-varto-znati-vinnichanam ; (Дата звернення : 12 березня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

У вінницькому прес-центрі пояснювали основні віхи цьогорічної виборчої 
кампанії, її перебіг, організаційні питання щодо виборчої реклами, активізації 
участі вінничан у виборах та очікувані результати. 

85.  Проблеми вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://vitatv.com.ua/proekti/na-chasi/na-chasi-2019-05-15/ ; (Дата звернення : 
21 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Викладачі ДонНУ імені Василя Стуса (Польовий М., Мацишина І.) у 
програмі «На: часі» телеканалу «ВІТА» про проблеми вищої освіти (велика 
кількість вишів, масове здобуття вищої освіти, нестача кадрів та невизнання 
українських дипломів в інших країнах світу), необхідність змін у вітчизняній 
освіті та науково-практичну конференцію «Наука, освіта, суспільство: реалії, 
виклики, перспективи», що організовує ДонНУ імені Василя Стуса». 

86. Профільність навчання [Електронний ресурс].  –  Режим доступу : 
http://vitatv.com.ua/proekti/liceyist/liceyist-2019-02-27/ ; (Дата звернення : 
12 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Доктор хімічних наук, професор, виконувач обов’язків директора 
навчально-наукового інституту хімії ДонНУ імені Василя Стуса О. Шендрик у 
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програмі «На: часі» телеканалу «ВІТА» роз’яснює телеглядачам особливості 
профільного навчання, його переваги та недоліки. 
 
87. Робота твоєї мрії : вінницькій молоді розповіли про можливості 
працевлаштування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://i-
vin.info/news/robota-tvoyeyi-mriyi-vinnytskiy-molodi-rozpovily-pro-mozhlyvosti-
pratsevlashtuvannya-28998 ; (Дата звернення : 25 березня 2019 р.). – Назва з 
екрана. 

У ДонНУ імені Василя Стуса відбувся «День Кар’єри ЄС» в рамках 
проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні». Захід 
проходив у форматі своєрідного ярмарка, на який завітали роботодавці, студенти 
та старшокласники міста. 
 
88. Рудницька, А. У вінницькому ДонНУ до Дня вишиванки запускають мережевий 
флешмоб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naparise.com/posts/u-
vinnytskomu-donnu-do-dnia-vyshyvanky-zapuskaiut-merezhevyi-fleshmob ; (Дата 
звернення : 16 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

89. Скрипник, В. «У нашій школі українську викладали… російською» / 
В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 9 квітня (№ 68). – С. 5. 

Автор статті розповідає про думку викладачів та студентів ДонНУ імені 
Василя Стуса щодо обговорюваного законопроекту «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» та цікаві факти про мовну 
ситуацію в Донецькому регіоні – нині і до періоду бойових дій. 
 
90.  Сміття : гроші чи непотріб? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=ggPLny1KNA0&list=PLw1xeyNUebVMKnbmj
as1lfFRS6ECwcT38&index=2&t=0s ; (Дата звернення : 4 червня 2019 р.). – Назва 
з екрана. 

У випуску програми «На: часі» телеканалу «ВІТА» йдеться про шляхи 
уникнення екологічної катастрофи, способи, як навчитися заробляти гроші на 
смітті та роботу станції глибокого сортування твердих побутових відходів 
«Ecohope» на базі ДонНУ імені Василя Стуса. 
 
91. Станція сортування «Еcohope» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/05/07/stancziya-sortuvannya-ecohope/ ; (Дата 
звернення : 13 травня 2019 р.). – Назва з екрана. 

За ініціативи студентів Стусівського університету, зокрема представників 
біологічного факультету та ГО «Наше Поділля», у корпусі № 2 по вул. Академіка 
Янгеля відкриється перша у Вінниці станція глибокого сортування твердих 
побутових відходів «Ecohope», куди усі екологічно свідомі вінничани можуть 
принести посортовані чисті побутові відходи і врятувати їх таким чином від 
сміттєзвалища. 
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92.  Студенти ДонНУ показали інше обличчя людей [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу :  https://newsonline24.com.ua/studenti-donnu-pokazali-inshe-
oblichchya-lyudej/ ; (Дата звернення : 25 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У Вінниці студенти біологічного факультету Донецького університету 
через презентацію вистави та фотовиставки на тему «Захист природи», 
презентували містянам друге обличчя людей, що засмічують природу. 
 
93. Студенти ДонНУ провели квест-урок з історії для вінницьких гімназистів 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vn.suspilne.media/news/12133 ; 
(Дата звернення : 25 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
94. Студенти ДонНУ у Вінниці створили станцію сортування сміття [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://vinnitsaok.com.ua/archives/921580 ;  
https://www.youtube.com/watch?v=-32i8RpsrVY ;  (Дата звернення : 3 червня 
2019 р.). – Назва з екрана. 
 
95. Студенти ДонНУ відсвяткували Масляну [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://vn.suspilne.media/news/12149 ; (Дата звернення : 28 лютого 
2019 р.). – Назва з екрана. 
 
96. Студентська Масляна // Місто. – 2019. – 6 березня. – С. 5. 

1 березня у ДонНУ відсвяткували свято Масляни, під час якого відбувся 
благодійний ярмарок. Зібрані кошти підуть на допомогу Стрижавському 
дитячому будинку-інтернату. 
 

97. Стусівський університет взяв участь у проєкті Ради Європи «Внутрішнє 
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» : [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/04/stusivskyj-universytet-
vzyav-uchast-u-proekti-rady-yevropy-vnutrishnye-peremishhennya-v-ukrayini-
rozrobka-tryvalyh-rishen/ ; (Дата звернення : 8 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Представники Ради Європи в Україні у рамках проекту Ради Європи 
«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», завітали до 
ДонНУ імені Василя Стуса з метою передачі обладнання та книг для Донецького 
регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, 
Національно-наукової лабораторії дослідження і висвітлення проблем права, яка 
знаходиться на юридичному факультеті Університету. 
 
98. Такий зручний і небезпечний : пластиковий пакет [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://vitatv.com.ua/proekti/na-chasi/na-chasi-2019-02-07/ ; (Дата 
звернення : 12 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Кандидат біологічних наук, в. о. завідувача кафедри біології, зоології та 
екології ДонНУ імені Василя Стуса Е. Кавун у програмі «На: часі» телеканалу 
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«ВІТА» розповідає про використання одноразового пластикового посуду та 
проблему його утилізації. 
 
99.  Тараненко, О. «Багато слів нам були вкинуті, як чужі смисли. Наприклад, 
«ополченці» – медіатренерка» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з завідувачем 
кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя 
Cтуса Оленою Тараненко] / О. Тараненко ; записала В. Троян. – Режим доступу : 
https://hromadske.radio/publications/bagato-sliv-nam-buly-vkynuti-yak-chuzhi-
smysly-napryklad-opolchenci-mediatrenerka ; (Дата звернення : 25 лютого 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Завідувач кафедри журналістики Донецького національного університету 
імені Василя Cтуса та медіатренерка О. Тараненко в черговій передачі із циклу 
«Відверто про війну» розмірковує про професійні стандарти в українських ЗМІ 
у період конфліктів. 
 
100. Топчій, О. Міжнародний форум соціальної дії «Захист прав дітей під 
час окупації та збройних конфліктів» у Стусівському університеті 
[Електронний ресурс] / О. Топчій. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/ 
2019/06/01/mizhnarodnyj-formu-soczialnoyi-diyi-zahyst-prav-ditej-pid-chas-
okupacziyi-ta-zbrojnyh-konfliktiv-u-stusivskomu-universyteti/ ; (Дата звернення : 
10 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
101. У Вінниці в ДонНУ відкриють сміттєсортувальну станцію [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://vn.depo.ua/ukr/vn/u-vinnitsi-v-donnu-vidkriyut-
smittesortuvalnu-stantsiyu-20190401940873 ; (Дата звернення : 2 квітня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

В одному з підвальних приміщень корпусу Донецького національного 
університету імені Василя Стуса по вул. Янгеля, за ініціативи громадської 
організації EcoHope створять станцію глибокого сортування. 
 
102. У вінницькій гімназії № 1 провели квест-урок з історії [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://www.myvin.com.ua/news/4038-u-vinnytskii-
himnazii-%E2%84%961-provely-kvest-urok-z-istorii ; (Дата звернення : 27 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Студенти історичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, які 
проходять педагогічну практику у школі-гімназіїї № 1, організували та провели 
для учнів 9–11 класів квест під назвою «Україна–ЄС: що нас об’єднує». 
 
103. У Вінниці відзначали день народження Василя Стуса [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://xn--80adsaya8d.com.ua/ 
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%83-
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%D0%B2%D1%96%D0%BD%0 ; (Дата звернення : 27 березня 2019 р.). – Назва з 
екрана. 

Студенти ДонНУ імені Василя Стуса, викладачі та представники 
інтелігенції зібралися біля пам’ятника В. Стусу та вшанували пам’ять в день його 
народження. 
 
104. У Вінниці розпочалися Стусівські читання [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  http://bukvoid.com.ua/events/culture/2019/01/17/134356.html ; (Дата 
звернення : 25 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Із нагоди ушанування українського поета, політв’язня, Героя України Василя 
Стуса у Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва відбулись Стусівські 
читання. У рамках читань завідувач кафедри теорії та історії української літератури 
ДонНУ імені Василя Стуса В. А. Просалова взяла участь у роботі науково-
практичної конференції «Світ міниться – і проростає слово», на якій розповіла про 
свої розвідки і пошуки щодо творчого доробку письменника-земляка. 
 
105. У Вінниці для школярів влаштували тренінг про ЄС [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://vlasno.info/suspilstvo/dopomoga/osvita/item/ 
28998-u-vinnytsi-dlia-shkoliariv-vlashtuvaly-t ; (Дата звернення : 29 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

На базі Інформаційного центру ЄС при Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса та за підтримки Представництва ЄС в Україні 
відбувся тренінг для школярів «Україна–Європа–Молодь». За результатами 
квесту тренери запропонували школярам намалювати карти візуалізації 
«5 кроків України до Європи». 
 
106. У ДонНУ ім. Василя Стуса пройшов День відкритих дверей (17.03.2019) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.myvin.com.ua/news/4265-u-
donnu-im-stusa-proishov-den-vidkrytykh-dverei ; (Дата звернення : 19 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 
 

107. У ДонНУ імені Василя Стуса пройшов «емоційний» воркшоп 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/ 
2019/02/01/emotsiyniy-workshop/ ; (Дата звернення : 19 березня 2019 р.). – Назва 
з екрана. 

У рамках навчально-просвітницького циклу «Від ідеї – до дії» у ДонНУ 
імені Василя Стуса відбувся перший модуль воркшоп «Основи емоційного 
інтелекту». Проект створений Громадською спілкою «Центр інновацій «Сходи в 
Майбутнє» з метою партнерства ініціативних та підприємливих особистостей 
задля пошуку та впровадження інновацій в сферу охорони здоров’я. На воркшоп 
завітали студенти вінницьких ЗВО, викладачі та практикуючі психологи. 
 



 

27 

108. У ДонНУ розпочалось дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://don.dcz.gov.ua/novyna/u-donnu-rozpochalos-dystanciyne-
navchannya ; (Дата звернення : 29 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

За допомогою веб-ресурсів та ІТ-сервісів Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) у Костянтинівській та 
Маріупольській філіях ДонНУ у дистанційному форматі розпочалось професійне 
навчання безробітних за напрямом «Фахівець з ефективності підприємництва». 
  
109. Фотовиставка «Університети Поділля» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/02/25/fotovystavka-universytety-
podillya/ ; (Дата звернення : 4 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У вестибюлі центрального корпусу Стусівського університету 
презентовано фотовиставку «Університети Поділля». Виставка – перший етап 
проекту «Хаб історії науки». На світлинах проілюстровано становлення 
вінницьких університетів протягом більш ніж 100 років – від реального училища 
у 1889 р. до шести університетів, які є фундаментом майбутнього регіонального 
освітнього кластеру. 
 
110. Шуткевич, О. Екокультура із університету. У Вінниці відкрито першу 
станцію глибокого сортування твердих побутових відходів Ecohope / 
О. Шуткевич // День. – 2019. – 8–9 травня (№ 79–80). – С. 11 : фот. 

Зазначений проект реалізується студентами Донецького національного 
університету імені Василя Стуса за підтримки біологічного факультету та 
ГО «Наше Поділля». 
 
111. Шуткевич, О. «Тьотю, не бійся!» Як вберегти беззахисних дітей від куль у 
рідній країні – йшлося на форумі соціальної дії у Вінниці / О. Шуткевич // День. – 
2019. – 25 червня (№ 110). – С. 11 : фот. 

У ДонНУ імені Василя Стуса відбувся Форум соціальної дії, на якому 
розглядалися проблемні питання щодо захисту прав дітей під час окупації та 
збройних конфліктів, залучення їх до глобального порядку денного суспільства 
України, реалізації прав переміщених дітей на освіту та ін. 
 
112. Шуткевич, О. У Вінниці згадували Василя Стуса, колядували і щедрували 
біля його пам’ятника [Електронний ресурс] / О. Шуткевич. – Режим доступу : 
https://day.kyiv.ua/uk/news/060119-u-vinnyci-zgaduvaly-vasylya-stusa-kolyaduvaly-
i-shchedruvaly-bilya-yogo-pamyatnyka-foto ; (Дата звернення : 25 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

У статті йдеться про проведення у місті у День народження поета біля 
пам’ятника, зведеного на його честь, традиційного заходу «Святвечір із Василем 
Стусом». До участі у дійстві долучилися студенти, викладачі Донецького 
національного університету імені Василя Стуса та представники вінницької 
інтелігенції. 
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113. Юридична клініка ДонНУ залучилася до надання БПД [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://legalaid.gov.ua/ua/holovna/202-berezen-2019/2519-
yurydychna-klinika-donnu-zaluchylasia-do-nadannia-bpd ; (Дата звернення : 
27 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Юридична клініка «Pro bono» Донецького національного університету 
імені Василя Стуса залучилася до пілотного проекту, що передбачає утворення 
на її базі незалежного провайдера безоплатної правової допомоги. Це спільна 
ініціатива Координаційного центру з надання правової допомоги та Донецького 
національного університету. Вона впроваджується за підтримки Міністерства 
юстиції України, Національної асоціації адвокатів України, Всеукраїнської 
благодійної організації «Українська Фундація Правової Допомоги», громадської 
організації «Фонд «Правова просвіта». Меморандум про співпрацю щодо 
реалізації пілотного проекту підписаний 25 березня. 
 
114. Ярмощук, Ю. У Вінниці відбувся «Святвечір із Василем Стусом» 
[Електронний ресурс]. – Режим  доступу :  http://naparise.com/posts/u-vinnytsi-
vidbuvsia-sviatvechir-iz-vasylem-stusom ; (Дата звернення : 20 березня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

У день народження В. Стуса біля пам’ятника поету представники 
Стусівського університету – професор, доктор філологічних наук А. Загнітко, 
завідувач кафедри журналістики О. Тараненко, доцент кафедри теорії та історії 
української і світової літератури О. Соловей, доцент кафедри журналістики 
В. Борецький – говорили про Василя Стуса як про унікальну особистість, що 
інтегрує українську націю. 
 

 
Університетські здобутки та перемоги 

 
115. Гоц, Д. Міс Вінниця–2019 : обрано головну красуню міста [Електронний 
ресурс] / Д. Гоц. – Режим доступу : https://vezha.vn.ua/mis-vinnytsya-2019-obrano-
golovnu-krasunyu-mista-fotoreportazh/ ; (Дата звернення : 5 березня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

Цього року найвродливішою серед дівчат, які змагались за корону «Міс 
Вінниця–2019», визнано студентку ДонНУ імені Василя Стуса Марину Сотник. 
 
116. Гусак, О. Нові володарі титулу «Людина року» / О. Гусак // Вінницька 
газета. – 2019. – 15 лютого. – С. 1. 

У статті йдеться про нагородження переможців обласного конкурсу 
«Людина року–2018». Переможцем у номінації «Діяч освіти та науки року» 
конкурсу визнано Т. Л. Нагорняк, доктора політичних наук, професора, 
проректора з науково-педагогічної роботи, стратегічного планування та новацій 
Донецького національного університету імені Василя Стуса. 
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117. Зонова, І. У олімпіаді з програмування у Вінницькій області перемогли 
студенти ДонНУ і ВНТУ [Електронний ресурс] / І. Зонова. – Режим доступу : 
https://33kanal.com/news/u-olimpiadi-z-programuvannya-u-vinnickij-oblasti-
peremogli-studenti-donnu-i-vntu.html ; (Дата звернення : 18 квітня 2019 р.). – Назва 
з екрана. 

Команда ДонНУ виборола перше місце у першому етапі Всесвітньої 
студентської олімпіади з програмування ІСРС (International Collegiate 
Programming Contest), що проводилася під егідою Всесвітньої комп’ютерної 
асоціації АСМ (Association for Computer Machinery) вже у 41-й раз. Від 
ДонНУ у змаганнях взяли участь 16 команд. 

 
118. Ковальова, А. Найкрасивішу вінничанку обрано. Хто отримав корону «Міс 
Вінниця–2019»?  [Електронний ресурс] / А. Ковальова. – Режим доступу : 
https://vn.20minut.ua/lyudi/naykrasivishu-vinnichanku-obrano-hto-otrimav-koronu-
mis-vinnitsya-2019-10817605.html ; (Дата звернення : 5 березня 2019 р.). – Назва 
з екрана. 

119. На честь дня народження ДонНУ на Говерлі замайорів прапор університету 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vn.depo.ua/ukr/vn/na-chest-dnya-
narodzhennya-donnu-na-goverli-zamayoriv-prapor-universitetu-20190528969936 ; 
(Дата звернення : 3 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
120. І етап Всеукраїнської олімпіади з програмування у Вінницькій області 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://misto.vn.ua/news/item/id/12794 ;  
(дата звернення : 20 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У статті йдеться про Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
(у статусі 1/8 фіналу першості світу), у якій взяли участь 84 команди навчальних 
закладів міста різних рівнів. Команда ДонНУ імені Василя Стуса виборола І-е 
місце. 

121. Перші українські змагання з міжнародних відносин «ДЖАЗ» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/ 2019/03/12/ 
pershi-ukrayinski-zmagannya-z-mizhnarodnyh-vidnosyn-dzhaz/ ; (Дата звернення : 
14 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Команда ДонНУ імені Василя Стуса посіла третю сходинку у І-их 
всеукраїнських змаганнях з міжнародних відносин «ДЖАЗ», які організувала 
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС за підтримки 
Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта / FES-Ukraine. 
 
122. «Поетичні віражі» у бібліотеці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://library.vnmu.edu.ua/poetichni-virazhi-u-bibliotetsi/ ; (Дата звернення : 
2 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 
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У НБ ВНМУ імені М. І. Пирогова з нагоди Всесвітнього дня поезії відбувся 
конкурс читців-декламаторів «Поетичні віражі», участь у якому взяли  понад 30 
студентів ЗВО м. Вінниці. Переможцем у номінації «Декламація віршованих 
творів українських та зарубіжних авторів» став студент ДонНУ імені Василя 
Стуса Олександр Воронецький. 

123. Професору кафедри підприємництва, корпоративної та просторої 
економіки Сергію Козловському присвоїли звання Лауреата премії 
Президента України для молодих вчених 2018 року [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/06/07/profesoru-kafedry-
pidpryyemnycztva-korporatyvnoyi-ta-prostoroyi-ekonomiky-sergiyu-kozlovskomu-
prysvoyily-zvannya-laureata-premiyi-prezydenta-ukrayiny- ; (Дата звернення : 
10 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
124. Сашньов, О. «Міс Вінниця–2019» – Марина Сотник : переможниця 
конкурсу краси навчається у Донецькому національному університеті 
ім. В. Стуса на маркетолога / О. Сашньов // Місто. – 2019. – 6 березня. – С. 4. 
 
125. Скрипник, В. Університет Стуса відібрав пальму першості у програмістів 
«політеху». Підсумки олімпіади–2019 [Електронний ресурс] / В. Скрипник. – 

Режим доступу : https://vn.20minut.ua/Podii/universitet-stusa-vidibrav-palmu-
pershosti-u-programistiv-politehu-pid-10836915.html ; (Дата звернення : 15 квітня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (ДонНУ) здобув 
І-е місце на Всеукраїнській олімпіаді з програмування серед понад ста команд 
області. 

126. Студенти ДонНУ перемогли у конкурсі [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://vn.suspilne.media/news/6926 ; (Дата звернення : 14 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Студенти Стусівського університету отримали перемогу у Регіональному 
конкурсі «Професія аудитор: сучасний стан, розвиток та перспективи очима 
молоді» серед майже 100 його учасників. 
 
127. Студентка ДонНУ  отримала титул «Міс Вінниця–2019» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://33kanal.com/news/studentka-donnu-otrimala-
titul-m-s-v-nnitsya-2019.html ; (Дата звернення : 5 березня 2019 р.). – Назва з 
екрана. 
 
128. У конкурсі «Міс Вінниця–2019» перемогла Марина Сотник [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://vinbazar.com/news/kultura-i-sport/u-konkursi-
mis-vinnitsiya-2019-peremogla-marina-sotnik-foto ; (Дата звернення : 5 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 
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Студентка економічного факультету Донецького національного 
університету імені Василя Стуса М. Сотник отримала перемогу у двох 
номінаціях конкурсу «Міс Вінниця–2019» та «Міс глядацьких симпатій». 

129. У Вінниці визначили кращих серед волонтерів, меценатів, журналістів, 
дизайнерів, діячів культури та мистецтва [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://vn.suspilne.media/news/10137 ; (Дата звернення : 14 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 

Доктора політичних наук, професора, проректора з науково-педагогічної 
роботи, стратегічного планування та новацій Донецького національного 
університету імені Василя Стуса Т. Нагорняк визнано переможцем у номінації 
«Діяч освіти та науки року» обласного конкурсу «Людина року–2018». 

130. Університет Стуса відібрав перемогу у титулованих програмістів : 
Олімпіада АСМ–ІСРС–2019 // Голос України. – 2019. – 17 квітня (№ 74). – С. 8. 

У статті йдеться про зміну багаторічного переможця Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програмування у статусі світової першості АСМ–ІСРС у 
Вінниці: ВНТУ поступився першим місцем команді ДонНУ імені Василя Стуса. 
 
131. Уряд призначив щорічні академічні стипендії Кабміну чотирьом студентам 
вінницьких вишів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://xn--
80adsaya8d.com.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%
D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0 ; (Дата звернення : 27 березня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

Кабінет Міністрів України призначив урядові академічні стипендії 
100 студентам вищих навчальних закладів на перший семестр 2018–2019 навч. 
року. Серед них і двоє студентів Донецького національного університету імені 
Василя Стуса. 

132. Чого хочуть жінки? // Вінницька газета. – 2019. – 5 березня. – С. 4. 
У статті йдеться про проведення міського конкурсу краси «Міс Вінниця–

2019», у якому корону переможниці отримала студентка ДонНУ імені Василя 
Стуса Марина Сотник. 
 
 

Із життя факультетів Стусівського університету 
 

133. Випуск магістрів-освітян кафедри педагогіки та управління освітою 
Донецького національного університету імені Василя Стуса [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/01/29/vipusk-magistriv-
osvityan-kafedri-pedagogiki-ta-upravlinya-osvitoyu/ ; (Дата звернення : 11 березня 
2019 р.). – Назва з екрана. 
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134. Відкриття нової локації польського клубу [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/06/06/vidkryttya-novoyi-lokacziyi-
polskogo-klubu/ ; (Дата звернення : 10 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 

На філологічному факультеті відбулося відкриття нової локації 
розміщення Польського клубу за участю керівництва університету та почесних 
гостей – представників консульства Республіки Польща в Україні. 
 
135. Від теорії до практики : студенти-економісти відвідали підприємство 
«Електричні системи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/03/29/ekskursiya-studentiv-ekonomistiv-na-dp-
elektryni-systemy/ ; (Дата звернення : 2 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Стусівський університет тісно співпрацює з «Електричними системами» в 
напрямі студентської практики. Першокурсники економічного факультету 
ДонНУ імені Василя Стуса за спеціальностями «Менеджмент», «Менеджмент 
персоналу» і «Управління персоналом та економіка праці» ознайомились під час 
екскурсії на підприємстві із основними його виробничими процесами, 
обладнанням та умовами праці робітників. 
 
136. «Граматичні читання – Х» (16–17.05.2019) [Електронний ресурс] : [анонс 
проведення Міжнародної науково-теоретичної конференції «Граматичні 
читання – Х» на базі філологічного факультету Донецького національного 
університету імені Василя Стуса]. – Режим доступу : http://mova.dn.ua/ ; (Дата 
звернення : 11 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 
 
137. День історичного факультету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/03/28/den-istorychnogo-fakultetu/ ; (Дата звернення : 
2 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Один з найстаріших факультетів – історичний факультет Донецького 
національного університету імені Василя Стуса – відзначив своє 82-річчя. 

 
138. До Стусівського університету завітали представники Басейнового 
управління водних ресурсів річки Південний Буг [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/18/do-stusivskogo-
universytetu-zavitaly-predstavnyky-basejnovogo-upravlinnya-vodnyh-resursiv-
richky-pivdennyj-bug/ ; (Дата звернення : 19 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У рамках відзначення Міжнародного дня води відбулась зустріч 
представників Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг 
(БУВР), під час якої фахівці поділилися зі студентами Навчально-наукового 
інституту хімії практичним досвідом та особливостями робочого процесу 
БУВР. 
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139. «Донбас : переPROчитання образу» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/17/donbas-pereprochytannya-
obrazu/ ; (Дата звернення : 19 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Студенти і викладачі філологічного та історичного факультетів 
Стусівського університету відвідали презентацію виставки «Донбас: 
переPROчитання образу» Українського інституту національної пам’яті, яка 
відбулася 15 березня у Вінницькій академії неперервної освіти, та взяли участь в 
обговоренні наболілих питань єдності нації та її символів українства від 
скіфської доби і козацтва дотепер, спільних трагічних і героїчних сторінок 
української історії всіх регіонів України, – і для Донбасу, і для Поділля тощо. 
 
140. Засідання обласного екологічного клубу присвячено 100-річчю 
утворення вінницького ОУЛМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/02/27/zasidannya-oblasnogo-ekologichnogo-klubu-
prysvyacheno-100-richchyu-utvorennya-vinnytskogo-oulmg/ ; (Дата звернення : 
14 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Студенти-біологи ДонНУ імені Василя Стуса взяли участь у засіданні 
обласного екологічного клубу, яке відбулося у Вінницькій обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва. 
 
141. Зустріч з політологом Олександром Палієм [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/02/27/zustrich-z-politologom-
oleksandrom-paliyem/ ; (Дата звернення : 11 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Відомий український експерт, політолог, політичний консультант О. Палій 
під час зустрічі зі студентами-політологами та журналістами Стусівського 
університету презентував свою нову книгу «Короткий курс історії України», 
розповів про книгу «Історія України», разом зі студентами розмірковував про 
минуле та сучасне української держави та закликав студентів бути 
відповідальним за свою країну і за свій вибір. 

142. «Лінгвіст-програміст» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://news.donnu.edu.ua/2019/03/07/lingvist-programist-2/ ; (Дата звернення : 
14 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

На філологічному факультеті Донецького національного університету 
імені Василя Стуса відбувся ХІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-
прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» із теми «Нові інформаційні 
технології в лінгвістичних дослідженнях». Організатори заходу – кафедра 
загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 
національного університету імені Василя Стуса та Український мовно-
інформаційний фонд НАН України. 
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143. Маламура, С. У Вінниці студенти танцювали в образах вимираючих 
тварин, щоб привернути увагу до проблеми : відео [Електронний ресурс] / 
С. Маламура. – Режим доступу : http://naparise.com/posts/u-vinnytsi-studenty-
tantsiuvaly-v-obrazakh-vymyraiuchykh-tvaryn-shchob-pryvernuty-uvahu-do-
problemy-video ; (Дата звернення : 20 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Студенти біологічного факультету Донецького національного 
університету імені Василя Стуса організували у центрі міста перформанс 
«Biodiversity» та виставку новітнього мистецтва «Face of Humanity» задля 
привернення уваги суспільства і городян до проблеми вимирання деяких видів 
тварин. 

144. Міжкафедральний науковий студентський семінар [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/03/mizhkafedralnyj-
naukovyj-studentskyj-seminar/ ; (Дата звернення : 8 квітня 2019 р.). – Назва з 
екрана. 

За задумом організаторів семінар передбачав апробацію досліджень 
студентів-учасників Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт і 
всеукраїнських олімпіад. 

145. «Місто економічних професій» у ДонНУ ім. Василя Стуса [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=0_KplVt7LZE ; 
http://tvvin.net/posts/misti-ekonomichnykh-profesii-u-donnu-im-vasylia-stusa-05-03-
2019 ; (Дата звернення : 15 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

На економічному факультеті Донецького національного університету імені 
Василя Стуса вперше, після переїзду до Вінниці, відбувся профорієнтаційний 
проект. 
 
146. Профорієнтаційний захід «Модель Європи: великодні традиції» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/19/ 
proforiyentaczijnyj-zahid-model-yevropy-velykodni-tradycziyi/ ; (Дата звернення : 
24 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Кафедра спеціальних галузей історичної науки історичного факультету 
Стусівського університету провела профорієнтаційний захід у форматі 
інтелектуального змагання серед учнів гуманітарної гімназії № 1 
ім. М. І. Пирогова, ЗШ І–ІІІ ступенів № 4 ім. М. І. Менделєєва, ЗШ-гімназії 
№ 6 , ЗШ-ліцею № 7 та ЗШ-гімназії № 23. 

147. Саржевська, А. Математика є навіть у музиці [Електронний ресурс] / 
А. Саржевська. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/22/ 
matematyka-ye-navit-v-muzytsi/ ; (Дата звернення : 25 березня 2019 р.). – Назва з 
екрана. 
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У ДонНУ відбулася зустріч студентів факультету математики та 
інформаційних технологій із членами Асоціації випускників ДонНУ імені 
Василя Стуса. 
 
148. Спеціальні тренування у Стусівському університеті [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/04/25/speczialni-
trenuvannya-u-stusivskomu-universyteti ; (Дата звернення : 24 квітня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

У корпусі № 3 ДонНУ імені Василя Стуса відбулись спеціальні об’єктові 
тренування з питань цивільного захисту для студентів, викладачів та 
співробітників історичного та юридичного факультетів. 

149. Студенти ДонНУ провели квест-урок з історії для вінницьких гімназистів 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://vn.suspilne.media/news/12133 ; (Дата звернення : 14 березня 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

Студенти історичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса під час 
проходження педагогічної практики провели для старшокласників вінницької 
гуманітарної гімназії № 1 квест під назвою «Україна – ЄС, що нас об’єднує». 

150. У Вінниці студенти роздягалися і закривавилися заради збереження 
довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://i-vin.info/news/u-
vinnytsi-studenty-rozdyagalysya-i-zakryvavylysya-zarady-zberezhennya-dovkillya-
29357 ; (Дата звернення : 20 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Студенти білогогічного факультету ДонНУ представили еко-арт-акцію 
«Face of Humanity» в молодіжному центрі «Квадрат». Захід об’єднав 
9 перформансів, 15 модерн-інсталяцій, 23 фотороботи та 10 художніх картин з 
метою привернути увагу до збереження довкілля та показати невичерпну шкоду, 
яку людина завдає природі. 

151. У ДонНУ імені Василя Стуса відбудеться проект «Місто економічних 
професій» [Електронний ресурс] : [анонс заходу]. – Режим доступу : 
https://www.myvin.com.ua/news/3985-u-donnu-imeni-vasylia-stusa-vidbudetsia-
proekt-misto-ekonomichnykh-profesii ; (Дата звернення : 28 лютого 2019 р.). – 
Назва з екрана. 

5 березня на економічному факультеті Донецького національного 
університету імені Василя Стуса відбудеться профорієнтаційний проект «Місто 
економічних професій» для випускників та вчителів ЗОШ. Гостей чекають 
презентації таких економічних професій, як маркетолог, бізнес-аналітик, 
фінансист, банкір, бухгалтер-аудитор, менеджер, HR-менеджер та ін., а також 
інтерактивні тренінги, ділові ігри та тренінг для практикуючих викладачів. 
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152. Урсані, Н. Тренінг з медіаграмотності [Електронний ресурс] / Н. Урсані. – 
Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/28/trening-z-mediagramotnosti-
2/ ; (Дата звернення : 2 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Упродовж березня 2019 р. студенти філологічного факультету ДонНУ 
імені Василя Стуса брали активну участь в тренінговій програмі з 
медіаграмотності двох впливових міжнародних медіаосвітніх організацій: 
Академії української преси та Deutsche Welle Akademie в Україні. 

153. Шевченківські дні на філологічному факультеті [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2019/03/12/shevchenkivski-
dni-na-filologichnomu-fakulteti/ ; (Дата звернення – 14 березня 2019 р.). – Назва з 
екрана. 

Студенти філологічного факультету відзначили 205 років від дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка у читальній залі № 2 Наукової 
бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса. 

 
 

Рейтинги Університету 
 

154. Іпполітова, І. Рейтинг вишів DOU 2019: у Могилянки з’явився конкурент 
за перше місце, а КПІ за межами 10-ки лідерів  [Електронний ресурс]  / 
І. Іпполітова. – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-
2019/ ; (Дата звернення : 6 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 

Рейтинг присвячено якості освіти в українських закладах вищої освіти на 
IT-спеціальностях. 
 
155. Опубліковано новий рейтинг Webometrics (January 2019 edition 2019.1.0) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.euroosvita.net/index.php/ 
?category=1&id=5931 ; (Дата звернення : 21 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

В оприлюдненому черговому рейтингу університетів світу за рівнем їхньої 
присутності в мережі ДонНУ імені Василя Стуса посідає 27-е місце серед вузів 
України станом на січень  2019 року. 
 
156. Рейтинг ЗВО України за показниками Наукометричної бази даних Scopus 
станом на 15.01.2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5930 ; (Дата звернення : 
21 березня 2019 р.). – Назва з екрана. 

За показниками наукової діяльності, поданими інформаційним 
ресурсом Scopus.org.ua станом на січень 2019 року, ДонНу імені Василя Стуса 
посів 20-е місце серед університетів України. 
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157. Рейтинг університетів за показниками Scopus 2019 року [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/rating/64398/ ; (Дата звернення : 
25 квітня 2019 р.). – Назва з екрана. 

За результатами наукометричного моніторингу суб’єктів науково-
видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus 
складено рейтинг серед 166 українських закладів вищої освіти. Згідно з даними 
рейтингу за індексом Гірша, кількісним показником, що базується на кількості 
наукових публікацій і кількості їхніх цитувань, Донецький національний 
університет імені Василя Стуса посів 19-е місце із індексом (31). 

158. Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2019 року [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://osvita.ua/vnz/rating/64884/ ; (Дата звернення : 
27 червня 2019 р.). – Назва з екрана. 

У новому академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 
Україна 2019» ДонНУ імені Василя Стуса посів 31-е місце серед 200 вишів 
України. 

 
 

Вступна кампанія – 2019 
 

159. Скрипник, В. Контрольна для учнів з тимчасово окупованих територій / 
В. Скрипник // Голос України. – 2019. – 12 квітня (№ 71). – С. 10. 

У статті йдеться про організацію у 2019 р. вступу абітурієнтів з тимчасово 
окупованих територій за спрощеною процедурою на прикладі роботи освітнього 
центру на базі ДонНУ імені Василя Стуса. 
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