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Загальна характеристика  

наукової та науково-технічної діяльності 

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

за 2016-2017 навчальний рік 

 
Інформаційним освітнім ресурсом про освіту в Україні та за кордоном 

„Освіта.ua” складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів 

України 2017 року. У якості вихідних даних для складання рейтингу були 

використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації 

національні та міжнародні рейтинги вишів України: „Топ-200 Україна”, 

„Scopus” та „Вебометрикс”, кожен із яких використовує різні критерії 

оцінювання вищих навчальних закладів. Так, серед 288 вищих навчальних 

закладів України, представлених у рейтингу, ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” посів 180 місце. Під час складання національних і 

міжнародних рейтингів обов’язково враховують показники наукової діяльності 

(використання міжнародних наукометричних і веб-метричних даних, кількість 

наукових публікацій та цитувань на них тощо). 

За результатами системи рейтингу світових університетів Ranking Web of 

Universities у рейтингу українських вишів ДДПУ посів 207 місце серед 331 

можливих; у рейтингу вишів Європи – 3884 місце з 5863 можливих. Ця система 

рейтингу спирається на комбінований показник, що враховує як обсяг веб-

вмісту (кількість сторінок і файлів), так і видимий вплив цих публікацій за 

кількістю зовнішніх цитат. Метою рейтингу є підвищення присутності 

навчальних закладів та наукових установ в Інтернеті й сприяння відкритій 

публікації результатів наукової діяльності. Сьогодні рейтинг забезпечує веб-

індикатори для більш ніж 12000 університетів у всьому світі. 

Станом на 1 вересня 2017 року в ДДПУ працює 41 доктор наук, професор 

(із них 7 – ГІІМ) та 280 кандидатів наук, доцентів (із них 61 – ГІІМ). Зокрема, 

упродовж 2016 – 2017 навчального року захищено 3 дисертації на здобуття 
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наукового ступеня доктора наук: Хижняк І.А., Швидкий С.М., Комаров С.А. і 

11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Упродовж 

звітного періоду отримано 1 атестат доцента (Карпенко О.А.). На засіданнях 

Вченої ради ДДПУ було обрано за конкурсом 11 науково-педагогічних 

працівників, зокрема: 1 – на посаду декана факультету, 9 – завідувача кафедри, 

1 – професора. 

Продовжували виконуватися фундаментальні дослідження, які 

фінансуються з коштів державного бюджету з 2015 року: 

– „Конструктивні методи аналізу нетерових крайових задач для систем 

диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-

алгебраїчних рівнянь і теорії наближень”. Науковий керівник – доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри математики Чуйко С.М. 

– „Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві (XIX ст. – 

30-і рр. ХХ ст.)”. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри германської та слов’янської філології Глущенко В.А. 

У 2017 році науковцями університету розроблено 4 проекти 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень: 

1. „Конструктивні методи аналізу матричних крайових задач для 

систем диференціальних, диференціально-алгебраїчних та функціонально-

диференціальних рівнянь і теорії наближень” (науковий керівник – доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та 

інформатики Чуйко С.М.). 

2. „Лінгвогенетичні методи в українському мовознавстві XIX ст. –               

30-х рр. ХХ ст.” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри германської та слов’янської філології Глущенко В.А.). 

3. „Філософська концепція подолання світоглядної кризи в умовах 

конфлікту на Сході України” (науковий керівник – доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук 

Мозговий Л.І.). 
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4. „Формування іншомовної комунікативної компетентності з погляду 

когнітивно-дискурсивного аналізу мови як біокультурного гібриду” (науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології 

Бєліцька Є.М.). 

Розробки подано до Департаменту науково-технічного розвитку 

Міністерства освіти і науки України для участі в конкурсному відборі проектів 

наукових досліджень і розробок.  

Також у звітний період науково-педагогічними працівниками 

університету розроблено два проекти для участі в конкурсі проектів наукових 

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. 

Упродовж звітного року доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри математики та інформатики Чуйко С.М. продовжував 

працювати в складі секції „Математика” за фаховими напрямами Наукової ради 

МОН (наказ МОН від 29.10.2015 р. №1123); доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри прикладної психології Панасенко Е.А. – у складі секції 7 

Експертної ради МОН України „Актуальні проблеми педагогіки, психології та 

соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; 

соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових 

конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та 

формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції” з 

експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) 

розробок молодих учених (наказ МОН від 26.07.2016 р. №881); доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики 

технологічної та професійної освіти Стешенко В.В. – у складі комісії секції 014-

6 Середня освіта (технології) Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору 

вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 

(наказ МОН від 13.04.2016 р. №375). 

Продовжувала працювати спеціалізована вчена рада Д 12.112. 01 з правом 

приймати до розгляду та проводити захисти докторських (кандидатських) 
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дисертацій за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

та 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спеціалізовану вчену раду очолює ректор 

університету, доктор педагогічних наук, професор Омельченко С.О. Упродовж 

2016-2017 навчального року на засіданні ради успішно захищено 3 докторські 

дисертації зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 3 

кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти та 2 кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.05 – 

соціальна педагогіка. 

Двадцять викладачів університету (із них 1 – ГІІМ) є членами 

спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій 

у вищих навчальних закладах України. 

В університеті продовжує свою діяльність аспірантура. Станом на 

01.09.2017 р. кількість аспірантів денної та заочної форм навчання складає 58 

осіб (із них 12 – ГІІМ), а також планований випуск аспірантів – 20 (із них 6 – 

ГІІМ). Задля підвищення ефективності діяльності аспірантури в університеті 

постійно застосовують заходи з підвищення відповідальності наукових 

керівників аспірантів і здобувачів за своєчасну підготовку кандидатських 

дисертацій до захисту. 

У звітний період було проведено ліцензування 2 наукових 

спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 013 Початкова освіта та 111 

Математика. 

Продовжилось навчання в аспірантурі за такими спеціальностями: 

- 015 Професійна освіта; 

- 016 Спеціальна освіта; 

- 032 Історія та археологія; 

- 033 Філософія; 

- 035 Філологія; 

- 053 Психологія; 
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- 071 Облік і оподаткування; 

- 231 Соціальна робота; 

01.01.02 – диференціальні рівняння; 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 

13.00.01 – загальна педагогіка та iсторiя педагогіки; 

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 

здоров’я). 

Упродовж навчального року активно велася робота з підготовки та участі 

здобувачів вищої освіти у факультетських, університетських, всеукраїнських та 

міжнародних турах студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових 

робіт, підтвердженням чому є дипломи та грамоти здобувачів нашого 

університету. 

Здобувач філологічного факультету Кандиба Ганна посіла ІІІ місце серед 

здобувачів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації гуманітарного профілю у заключному 

етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка (науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури 

Кочукова Н.І.). 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт нагороджені: 

1. Швачка Ангеліна, здобувач факультету романо-германських мов, 

нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт із галузі „Романо-германські мови і літератури”. Науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької та 

іспанської мов Мокра О.М. 

2. Добичін Владислав, здобувач факультету романо-германських мов, 

нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт із галузі „Романо-германські мови і літератури”. Науковий 

керівник – доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури 
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Комаров С.А. 

3. Юдіна Ганна, здобувач факультету романо-германських мов, 

нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт із галузі „Романо-германські мови і літератури”. Науковий 

керівник – доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури 

Комаров С.А. 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських студентських олімпіадах 

нагороджені: 

1. Здобувач факультету спеціальної освіти Ніконенко Оксана – 

диплом ІІ ступеня на XIIІ Всеукраїнській (із міжнародною участю) 

студентській олімпіаді зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (науковий 

керівник – старший викладач кафедри технологій корекційної та інклюзивної 

освіти Іваненко А.С.). 

2. Здобувач факультету психології, економіки та управління 

Новиченко Ірина – диплом ІІІ ступеня в ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з професійно орієнтованої дисципліни „Безпека життєдіяльності” 

(науковий керівник – доцент кафедри педагогіки і методики технологічної та 

професійної освіти Бутиріна М.В.). 

3. Здобувач факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти Андріанов Олексій – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді зі спеціальності „Технологічна освіта” (науковий керівник –доцент 

кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Вовк Н.В.). 

4. Здобувач педагогічного факультету Шутько Олександр – ІІІ місце у 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю „Педагогічна освіта” 

за напрямом „Дошкільна освіта” (науковий керівник – старший викладач 

кафедри дошкільної освіти Міхєєва О.І.). 

Учасниками ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад стали 14 

здобувачів ДДПУ. 
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Здобувач факультету соціальної та мовної комунікації ГІІМ Концур 

Микола взяв участь у проекті молодіжного міжнародного обміну „Вільча – 

переселене село” (3-11 серпня 2017 р., Україна; 3-11 березня 2018 р. 

Німеччина). Організатори – Рурський університет у Бохумі (Німеччина) та 

Українська асоціація усної історії. Програма „MEET UP! Німецько-українські 

зустрічі молоді” за фінансової підтримки фонду „Пам’ять, відповідальність і 

майбутнє” (EVZ). Мета проекту – дослідження досвіду вимушеного 

переселення з Чорнобильської зони відчуження та з територій проведення АТО 

(Донецької та Луганської області) на прикладі громади села Вільча. 

Здобувач філологічного факультету Шиляков Микита взяв участь в 

Унікальному всеукраїнському просвітницькому проекті Школа молодих лідерів 

„Альтернатива – є. Шлях до успіху” та отримав диплом ІІ ступеня. Проект 

передбачав участь у таких тематичних модулях: „Політична участь і стилі 

лідерства”, „Політичні ідеології. Ораторське мистецтво”, „Політичні 

комунікації і формування бренду”, „Органи влади і місцевого самоврядування. 

Взаємодія, вплив, контроль”, „Вибори. Виборчий процес”. 

16 лютого 2017 року в межах співпраці між ДДПУ та Інститутом 

Конфуція в університеті було вперше проведено регіональну олімпіаду з 

китайської мови. Делегація Інституту Конфуція в складі директорів, викладачів 

і співробітників відвідала університет і допомогла провести запланований захід. 

Олімпіада з китайської мови була організована для школярів і студентів віком 

від 8 до 20 років, які вивчають китайську мову в чотирьох містах Донеччини. 

Усі учасники заходу отримали сертифікати, а переможців було нагороджено 

почесними дипломами та пам’ятними подарунками. 

За результатами наукових досліджень науково-педагогічні працівники 

університету у 2016-2017 навчальному році опублікували 15 монографій (3 – 

видано за кордоном), 9 колективних монографій (4 – видано за кордоном), 116 

навчальних посібників, 446 статей у фахових наукових журналах і збірниках 

України, 13 статей у журналах, уміщених до наукометричних баз даних Scopus і 
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Web of Sciеnce та 70 публікацій у журналах, уміщених до наукометричної бази 

даних Index Copernicus, 247 статей і тез доповідей у наукових виданнях 

зарубіжжя. На міжнародних та всеукраїнських конференціях викладачі 

університету зробили 470 доповідей. 

Силами провідних кафедр університету видано 31 випуск збірників 

наукових праць (із них 7 – у ГІІМ), 13 із яких уміщені до переліку наукових 

фахових видань України. Праці викладачів активно використовуються в 

навчальному процесі. 

У звітному році до Переліку наукових фахових видань України ввійшли 2: 

1. Друковане періодичне видання „Теоретичні й прикладні проблеми 

сучасної філології” (галузі науки – філологічні (мовознавство), філологічні 

(літературознавство), накази Міністерства освіти і науки України №820 від 

11.07.2016 р., №1222 від 07.10.2016 р.). 

2. Електронне періодичне видання „Професіоналізм педагога: теоретичні 

й методичні аспекти” (галузі науки – педагогічні, наказ Міністерства освіти і 

науки України №820 від 11.07.2016 р.). 

Станом на 01.01.2017 року в університеті налічується 4 фахові видання: 

1. Гуманізація навчально-виховного процесу. 

2. Вісник Донбаського державного педагогічного університету (серія: 

Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства). 

3. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. 

4. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 

Журнал „Збірник наукових праць фізико-математичного факультету 

ДДПУ” уміщено до наукометричної бази даних Index Copernicus. 

За результатами рейтингового оцінювання у 2016 році 79% науково-

педагогічних працівників мають високий рівень, 17% – достатній, 3% – 

задовільний, а лише 1% – незадовільний рівень. Досягнуті показники свідчать 

про належну організацію та успішність наукової та науково-методичної роботи, 
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а також про покращення рівня проведення наукових досліджень порівняно з 

минулим роком. 

Відповідно до рішення Вченої ради університету було оголошено подяку 

завідувачам кафедр, які посіли 1–3 місця в рейтинговому оцінюванні: 

управління навчальним закладом (т.в.о. зав. кафедри доц. Артюхіна М.В.), 

корекційної педагогіки (зав. кафедри проф. Татьянчикова І.В.), математики (зав. 

кафедри проф. Чуйко С.М.). Також відзначені науково-педагогічні працівники, 

які здобули 1 місця в персональному рейтинговому оцінюванні: професор 

Омельченко С.О., доцент Шевченко М.Ю., ст. викладач Ступак О.Ю., асистент 

Ішутіна О.Є. 

Продовжувалася діяльність університету з організації та проведення 

наукових заходів різного рівня. У 2016-2017 навчальному році проведено 33 

наукових конференції та семінари, зокрема 11 – міжнародного рівня, 8 – 

всеукраїнського, 14 – міжрегіонального.  

Серед найбільш масштабних наукових заходів звітного періоду були такі: 

Міжнародна конференція „Теорія наближення функцій та її застосування” 

(28 травня – 03 червня 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

„Польсько-українське співробітництво в розв’язанні сучасних соціально-

економічних проблем: наука, освіта, досвід” (16 лютого 2017 р.), 

ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція „Взаємодія духовного й 

фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості” (23-

24  березня 2017 р.), VII Міжнародна наукова конференція „Сучасні лінгвістичні 

парадигми” (18 квітня 2017 р.), ХV Міжрегіональна конференція молодих 

учених та аспірантів „Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних 

наук” (25 квітня 2017 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів і молодих учених „Перспективні напрямки сучасної науки та освіти” 

(17-19 травня 2017 р.). 

Так, із 28 травня до 3 червня 2017 року на базі університету проходила 

Міжнародна конференція „Теорія наближення функцій та її застосування”, 
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присвячена 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, 

професора О.І. Степанця (1942-2007). У роботі пленарних і секційних засідань 

взяли участь 49 науковців, із них з України – 45 осіб, із Туреччини – 1 особа, з 

Китаю – 2 особи, із Киргизстану – 1 особа. Серед учасників конференції – 1 

академік Національної академії наук України, 16 докторів наук, 22 кандидати 

наук. Працювало дві секції: теорія наближення функцій та диференціальні 

рівняння. Тематика доповідей, представлених учасниками конференції, 

повністю відповідала світовому рівню математичних досліджень у теорії 

наближення функцій та теорії крайових задач. 

16 лютого 2017 р. ДДПУ зустрічав учасників 3-го Міжнародного 

симпозіуму „UKRAINA-POLSKA – WSPÓŁPRACA SYNERGETYCZNA”. У 

межах симпозіуму 16-17 лютого проводилася Міжнародна науково-практична 

конференція „Польсько-українське співробітництво в розв’язанні сучасних 

соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід”. У конференції взяли 

участь заступник Міністра освіти і науки України з наукової роботи доктор 

фізико-математичних наук, професор Максим Стріха, віце-президент польсько-

української парламентської групи, депутат Сейму Республіки Польща Божена 

Камінська, Президент академії економічних наук України академік НАН 

України, доктор економічних наук, професор Олександр Амоша, Президент 

Інституту з розвитку міжнародного співробітництва, експерт парламентської 

групи по Східній Польщі Олексій Квілінський та інші поважні гості. 

Декан факультету психології, економіки та управління професор 

Лазаренко Д.О. взяв участь у міжнародній конференції „Синергетичне 

міжнародне співробітництво”, яка проводилася на базі Познаньського 

Університету Економіки (м. Познань, Польща, 8-9 вересня 2016 р.). Основними 

питаннями, які розглядалися на наукових секціях, були: міжнародні відносини й 

регіональний розвиток; поточні проблеми в польсько-українському 

співробітництві; міжрегіональні інструменти підтримки підприємців. Програма 

конференції передбачала відвідування Центру трансферу технологій – Парку 
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науки і техніки. Підсумковим результатом проведеного заходу та поїздки 

загалом стало укладання угод між ДДПУ і Державною вищою професійною 

школою ім. проф. Едварда Ф. Щепаника та Інститутом розвитку міжнародної 

співпраці. Підписані угоди передбачають співробітництво в галузі наукових 

досліджень, обміну здобувачами вищої освіти та проведення спільних семінарів 

і конференцій. 

Упродовж звітного року викладачі університету пройшли стажування в 

таких іноземних навчальних закладах: Празький інститут підвищення 

кваліфікації (Чехія), Краківська академія ім. А.Ф. Моджевського (Польща), 

Університет Південної Каліфорнії (США). Зокрема програма стажування в Чехії 

складалася з двох модулів: публікації в західних журналах: теорія та практика; 

управління проектами й грантовою діяльністю в освітніх організаціях. Також 

науково-педагогічні працівники університету взяли участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи 

розвитку європейської освіти” (20-27 листопада 2016 р.). 

Доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії ГІІМ, кандидат 

історичних наук Комар Я.В. взяла участь у роботі: 

1) програми міжнародного літнього інституту з питань вивчення 

країнознавства США „Study of the United States Institutes on U.S. Culture and 

Society” (3 червня – 16 липня 2017 р.). Сума гранту – 15555 $; 

2) проекту „Формування концепції історичного музею”, кластер EUNIC 

Україна, чеський центр у м. Київ (20-27 серпня 2017 р.). Сума гранту – 30 

тис. грн. 

Керівництво університету й структурних підрозділів веде активний 

пошук та налагоджує партнерські зв’язки з вишами ближнього та далекого 

зарубіжжя. Так у звітний період до університету завітав Президент 

Європейського інституту безперервної освіти, директор Європейської агенції 

Східноєвропейського розвитку пан Йозеф Затько (Словаччина). Зустріч освітян 
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була спрямована на розвиток академічної мобільності між вищими 

навчальними закладами України та Словаччини. 

Загалом у 2016 – 2017 навчальному році було підписано договори про 

співпрацю з Інститутом розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща), 

Державною вищою професійною школою ім. проф. Едварда Ф. Щепаніка 

(м. Сувалки, Польща), Європейським інститутом безперервної освіти 

(Словаччина). Станом на 01.09.2017 р. в університеті діють угоди про 

співробітництво із 24 закордонними навчальними закладами та організаціями. 

Планується підписання нових угод про співпрацю з університетами Польщі, 

Німеччини, Італії, Вірменії, Латвії та ін. 

31 травня 2017 року університет відвідав доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту української мови Національної академії наук 

України (м. Київ) Гриценко Павло Юхимович. Серед основних питань під час 

зустрічі були: важливість утвердження української мови на теренах Донеччини– 

благословенного краю, який подарував Україні чимало видатних особистостей, 

відданих синів своєї Батьківщини: Володимира Сосюру, Василя Стуса, Олексу 

Тихого, Івана Дзюбу та ін., сприяння реновації рідного українського слова в усіх 

сферах суспільства. 

 

Діяльність приймальної комісії 

 

1. Організація роботи функціональних підрозділів приймальної комісії 

ДДПУ у 2017 р. 

 

Для організації вступу на навчання до Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» у 2017 році 

наказом ректора ДДПУ № 1192 від 09.11.2016 було вжито такі заходи: 
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1. Затверджено склад приймальної комісії та склади її структурних і 

функціональних підрозділів: відбіркові комісії інституту та факультетів; 

предметні екзаменаційні комісії; фахові атестаційні комісії; апеляційні комісії; 

громадська комісія; оперативний штаб. Зокрема на базі університету в містах 

Слов’янську й Бахмуті створено Освітні центри«Донбас-Україна». 

2. На підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

(затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 

№ 1515/29645)було розроблено й затверджено: 

– «Правила прийому до ДДПУ у 2017 році» (затверджені вченою радою 

університету ДВНЗ «ДДПУ» 22 грудня 2016 р.),  

– «План-графік роботи приймальної комісії ДДПУ у 2017 році», 

– «Положення про приймальну комісію ДДПУ». 

3. Відповідно до Змін Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України № 637 від 24 квітня 2017 року та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 22 травня 2017 року за № 646 / 30514, приймальною комісією 

ДДПУ було внесено Зміни до Правил прийому й затверджено вченою радою 

ДДПУ 12 червня 2017 року «Правила прийому зі змінами до ДДПУ у 2017 

році». 

4. На підставі Наказу № 945 від 30.06.2017р. Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України у 2017 році», зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 03 липня 2017 році за № 813 / 30681, приймальною комісією 

ДДПУ було внесено зміни до правил прийому зі змінами й затверджено вченою 

радою ДДПУ 10 липня 2017 року. 

5. Оновлено та затверджено в установленому порядку «Положення про 

апеляційні комісії ДДПУ». 



14 

 

 

 

Повноваження приймальної комісії ДДПУ, предметних екзаменаційних, 

фахових й атестаційних комісій та структурних підрозділів із питань 

організації прийому визначалися відповідно до затвердженого вченою радою 

ДДПУ  «Положення про приймальну комісію ДДПУ». 

До початку прийому документів приймальною комісією ДДПУ було: 

1. Створено всі умови для своєчасного ознайомлення вступників із 

ліцензією на здійснення освітньою діяльності, сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей освітніх ступенів, актом узгодження переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 

2. Забезпечено своєчасне інформування вступників про: 

➢ спеціальності, на які оголошено прийом; 

➢ перелік предметів та їх вагових коефіцієнтів, визначених для 

прийому сертифікатів Українського центру оцінювання якості 

освіти; 

➢ ліцензовані обсяги та вартість навчання за відповідними 

спеціальностями. 

3. Для прийняття на навчання вступників, які мешкають у населених 

пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, організовано роботу Освітніх центрів «Донбас-Україна» у 

Слов’янську та Бахмуті. 

Для забезпечення прозорості й відкритості «Вступної кампанії – 2017», 

оперативного інформування вступників, їхніх батьків та громадськості про 

поточну конкурсну ситуацію було оформлено відповідні стенди. Інформація на 

стендах була змістовною та надавала можливість вступникам отримувати всі 

необхідні дані про ліцензовані обсяги, розподіл місць державного замовлення, 

роботу Освітніх центрів «Донбас-Україна», поточні оголошення, рейтингові 

списки вступників, кількість поданих заяв за спеціальностями, телефони 



15 

 

 

 

«гарячої лінії» та методичні рекомендації щодо роз’яснення вступу за квотами 

для вступників пільгової категорії. 

Крім того, на офіційних сайтах приймальної та відбіркової комісій ДДПУ, 

розміщено інформацію про факультети, правила прийому до ДДПУ, терміни 

«Вступної кампанії – 2017», роботу Освітніх центрів «Донбас-Україна», 

програми відповідних фахових випробувань, рейтингові списки вступників, 

розміщено актуальну інформацію щодо конкурсної ситуації та оприлюднено 

накази про надання рекомендацій до зарахування та остаточне зарахування на 

місця державного замовлення та місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

2. Особливості вступної кампанії 2017 року 

Для вступників за ступенем бакалавра (на базі ПЗСО) обов’язковим 

конкурсним предметом була українська мова та література, другий предмет 

було встановлено за кожною спеціальністю, третій – за вибором вступника з 

визначеного переліку, що складався з двох предметів. Творчий конкурс у 

ДДПУ було передбачено лише на одну спеціальність – 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура). 

Наказом № 945 від 30.06.2017 Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2017 році», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

03 липня 2017 року за № 813 / 30681, було передбачено, що виші Донецької та 

Луганської областей отримують фіксований обсяг державного замовлення за 

усіма спеціальностями.  

Цього року вступники подавали заяви лише в електронній формі як на 

денну форму навчання, так і на заочну. Вони могли подати 9 заяв на 4 

спеціальності, для яких передбачено прийом за державні кошти та визначити їх 

пріоритетність. Кількість заяв в електронній формі на освітні програми, для 

яких не передбачався прийом за державні кошти, не обмежувалася. 
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Умовами прийому 2017 року було передбачено використання коефіцієнтів. 

Для конкурсних пропозицій нашого університету регіональний коефіцієнт 

дорівнює 1,03. Галузевий дорівнює 1,03 для поданих заяв із пріоритетостями 1 

на спеціальності (спеціалізації): 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 

Середня освіта (Фізика), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології), 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості). Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у 

сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту в 

навчальних закладах, що в рік вступу розташовані на території населених 

пунктів сільської місцевості. 

Правилами прийому до ДДПУ у 2017 році було передбачено процедуру 

переведення на вакантні місця державного замовлення, що уможливило 

переведення на бюджет ще 41 вступника. На жаль, 22 місця державного 

замовлення залишилось вакантним (19 – на денній формі навчання, 3 – на 

заочній).  

Для прийому на навчання вступників, які мешкають у населених пунктах, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, із 19 червня до 30 вересня 2017 продовжує роботу Освітній 

центр «Донбас –Україна» на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» та ЗОШ № 10 Слов’янської міської ради. У період вступної 

кампанії 2017 року до освітнього центру за консультацією звернулося 80 осіб 

(телефоном) та 44 вступники подали паперові заяви. Зараховано на навчання 36 

вступників цієї категорії (27 осіб – на місця за державний кошт, 9 – на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб). МОН України додатково було виділено 9 

місць державного замовлення для вступників, які проживають на території 

проведення АТО (4 місця на денну форму навчання та 5 – на заочну). До 

освітнього центру «Донбас –Україна» на базі Горлівського інституту іноземних 

мов у Бахмуті в період вступної кампанії 2017 року за консультацією 
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звернулося 450 осіб (телефоном) та 50 вступників подали паперові заяви. 

Зараховано на навчання 50 вступників цієї категорії. 

Після зарахування на навчання за кошти державного бюджету 

Приймальною комісією було виявлено 12 осіб (6 – Слов’янськ, 6 – Бахмут), які 

раніше не завершили навчання за кошти державного чи місцевого бюджету за 

ступенем бакалавра й на підставі статті 4 ЗУ «Про вищу освіту» зобов’язані 

відшкодувати до відповідного бюджету кошти, витрачені на їхню підготовку в 

порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 

26.08.2015 р. Такі особи попереджені, що в разі відмови від добровільного 

відшкодування зазначених коштів, вони будуть відраховані зі складу студентів 

ДДПУ. 

Основною особливістю цієї вступної кампанії стало оновлення 

програмного забезпечення ЄДЕБО, наслідком чого стала нестабільна робота 

цього електронного ресурсу: багато вступників мали проблеми в процесі подачі 

електронних заяв, працівники приймальної та відбіркової комісій не завжди 

вчасно реагували на зміни інтерфейсу та функціональних можливостей 

програмного забезпечення, батьки висловлювали претензії щодо ЄДБО на 

адресу приймальної та відбіркової комісій  тощо. 

Значний час було витрачено на перевірку іноді некоректних даних 

вступників, які ті подавали в електронних заявах, а саме: сільський коефіцієнт, 

бал атестату та розрахунок конкурсного балу.  

Реагуючи на ситуацію, Міністерство освіти і науки України підготувало 

рекордну кількість інструктивних листів і розпоряджень щодо роботи 

приймальних комісій. 

3. Кількісні показники зарахування вступників до базового 

університету ДДПУ 

На 1 курс денної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі ПЗСО): 

 

2017 2016 2015 2014 
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Подано заяв 1389 1773 1103 722 

Зараховано на місця державного замовлення 232 189 237 287 

Зараховано на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

76 
115 46 38 

Усього 308 304 283 325 

 

На 1 курс заочної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі ПЗСО): 

 

2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 431 169 87 243 

Зараховано на місця державного замовлення 44 48 11 85 

Зараховано на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

33 
58 30 125 

Усього 77 106 41 210 

 

На 3(1) курс денної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі МС):  

 

2017 2016 

Подано заяв 97 37 

Зараховано на місця державного замовлення 55 20 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

4 
1 

Усього 59 21 

 

На 3(1) курс заочної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі МС):  

 

2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 370 138 113 125 

Зараховано на місця державного замовлення 31 30 57 50 

Зараховано на місця за кошти фізичних та 
71 65 30 45 
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юридичних осіб 

Усього 102 95 87 95 

 

На 5 курс денної форми навчання за ступенем магістра:  

 

2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 556 306 253 183 

Зараховано на місця державного замовлення 199 152 82 113 

Зараховано на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

162 
45 72 37 

Усього 361 197 154 150 

 

На 5 курс заочної форми навчання за ступенем магістра:  

 

2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 649 173 108 113 

Зараховано на місця державного замовлення 81 44 25 30 

Зараховано на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

307 
43 54 54 

Усього 388 87 79 84 

 

Статистичні дані щодо результатів зарахування студентами 

базового університету ДДПУ  

 для здобуття ступенів бакалавра та магістра у 2017 р.  
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2 
76 55 4 

4
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71 308 59 77 102 546 +19 
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2 курс 
--- 20 --- --- 
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Магістра 
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307 --- --- 361 ---- 388 ---- 749 +465 

    Разом за всіма ступенями 1472 -357 

 

Статистичні дані щодо результатів зарахування студентами 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ«ДДПУ» 

 для здобуття ступенів бакалавра та магістра у 2017 р.  
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Бакалавра 169 ---- 30 ----- 10  10 ----- 169 30 10 10 219 

бакалавра  

2 курс 
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Магістра 19 89 --- --- --- 13 --- --- 108 ---- 13 ---- 121 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Освітня діяльність у ДДПУ 2016-2017 році проводилася відповідно до 

положень Конституції України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також 

директивних документів Міністерства освіти і науки України, наказів та 

розпоряджень ректора, рішень вченої ради та науково-методичної ради 

університету. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказу МОН 

України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» навчально-методичним відділом та підрозділом ліцензування, 

акредитації та підвищення кваліфікації у 2016-2017 навчальному році 

проведено значну роботу щодо узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка студентів за ступенями (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями)  бакалавра, спеціаліста, магістра в ДДПУ та ліцензованих обсягів. 

Було розширено ліцензію з освітньої діяльності за третім (освітньо-

науковим) рівнем (проліцензовано діяльність аспірантури) за 3 

спеціальностями: 

- 033  Філософія - з ліцензованим обсягом 7 осіб; 

- 013  Початкова освіта - з ліцензованим обсягом 10 осіб;  

- 111  Математика - з ліцензованим обсягом 5 осіб. 

Розширено провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) 

рівнем за 12 спеціальностями: 

- 033 Філософія  - з ліцензованим обсягом 20 осіб; 

- 071 Облік та оподаткування - з ліцензованим обсягом 75 осіб;  

- 053 Психологія - з ліцензованим обсягом 75 осіб; 

- 013 Початкова освіта - з ліцензованим обсягом 100 осіб; 
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- 012 Дошкільна освіта - з ліцензованим обсягом 100 осіб; 

-  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) - з ліцензованим 

обсягом 75 осіб; 

-   014 Середня освіта (Фізична культура) - з ліцензованим обсягом 80 

осіб; 

- 014 Середня освіта  (Українська мова і література) - з ліцензованим 

обсягом 100 осіб; 

- 016 Спеціальна освіта - з ліцензованим обсягом 75 осіб; 

- 034 Культурологія - з ліцензованим обсягом 20 осіб; 

- 035 Філологія - з ліцензованим обсягом 50 осіб; 

- 073 Менеджмент - з ліцензованим обсягом 75 осіб. 

Розширено провадження освітньої діяльності за першим 

(бакалаврським) рівнем за 2 спеціальностями: 

- 232 Соціальне забезпечення - з ліцензованим обсягом 100 осіб; 

- 014 Середня освіта (Інформатика) - з ліцензованим обсягом 50 осіб. 

 

У ВСП «Горлівському інституті  іноземних мов»:  

Розширено провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) 

рівнем за спеціальностями: 

- 035 Філологія - з ліцензованим обсягом 100 осіб; 

- 014 Середня освіта  (Мова і література (англійська) - з ліцензованим 

обсягом 50 осіб; 

- 053 Психологія- з ліцензованим обсягом 30 осіб. 

 

Упродовж року за консультативної та методичної допомоги  підрозділу  

ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації успішно пройшли 

акредитаційну експертизу  

кафедра  загального мовознавства (зав. кафедри Глущенко В.А.) 
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- за спеціальністю 8.02030302 «Мова і література (англійська)*» 

(ОКР Магістр ); 

кафедра обліку і аудиту (зав. кафедри Лазаренко Д.О.) 

- за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» (ОКР Магістр ); 

кафедра педагогіки вищої школи (зав. кафедри Сипченко В.І.): 

- за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»; 

кафедра педагогіки і методики  технологічної та професійної освіти (зав. 

кафедри Стешенко В.В.): 

- за напрямом 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості) (ОКР бакалавр) 

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (зав. кафедри 

Цибулько Л.Г.): 

- за напрямом 6.130102 Соціальна робота (ОКР бакалавр) 

у Горлівському інституті іноземних мов акредитовано (бакалаврський 

рівень):  

- за напрямом 6.030103 «Практична психологія»; 

- за напрямом 6.020303 «Філологія (мова і література (англійська))»; 

- за напрямом 6.020303 «Філологія (мова і література (німецька); 

- за напрямом 6.020303 «Філологія (мова і література (французька))»; 

- за напрямом 6.020303 «Філологія (мова і література (іспанська))»; 

- за напрямом 6.020303 «Філологія (мова і література (російська))»; 

- за напрямом 6.020303 «Філологія (мова і література 

(англійська)/переклад)». 

Поточна організаційна діяльність була спрямована на  

забезпечення навчального процесу:  

проведено наради із завідувачами кафедр щодо планування 

академічного навантаження; 

підготовлено й затверджено накази про штатний розпис 

професорсько-викладацького складу та планування навчального 
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навантаження професорсько-викладацького складу;  

затверджено робочі навчальні програми, обсяги навчального 

навантаження, графіки навчального процесу, розклади начальних занять; 

затверджено список голів ЕК, підготовлено й затверджено накази 

про членів ЕК; 

підготовлено документацію, необхідну для проведення атестації 

студентів: проект наказу про затвердження складу ЕК, графіки засідань 

ЕК, проведено нараду з деканами факультетів, диспетчерами та 

методистами факультетів, а також із секретарями, які ведуть протоколи 

засідань ЕК. По завершенні роботи ЕК здійснено аналіз результатів її 

роботи, прийнято звіти голів і протоколи засідань ЕК;  

підготовлено розрахунки навчального навантаження кафедрами 

університету на наступний н.р. та спільно із заступниками деканів і 

завідувачами кафедр упорядковано робочі навчальні плани (очна й заочна 

форми навчання); 

підготовлено документацію щодо оформлення студентських квитків за  

рівнями бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 

замовлено в Державному центрі прикладних новітніх інформаційних 

технологій та видано студентам очної форми навчання; 

здійснено замовлення на виготовлення дипломів рівнів бакалавр, магістр та  

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст випускниками очної та заочної форм 

навчання через ЄДЕБО та виготовлено документи про вищу освіту 

Міністерства освіти і науки України. Після їх отримання зареєстровано та 

видано дипломи випускникам очної та заочної форм навчання; 

забезпечено факультети й кафедри університету документацією з 

планування, обліку та звітності в навчальному процесі; 

проведено комплексні контрольні роботи рівнів бакалавр, магістр та  

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст очної форми навчання та здійснено 

їх аналіз; 
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складено план підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу; впродовж навчального року здійснено контроль за його виконанням; 

складено статистичні звіти, довідки, матеріали з питань організації 

навчального процесу, які розглядалися на радах факультетів університету. 

Так особливості організації навчального процесу за очною формою 

навчання у 2016-2017 році можна схарактеризувати за такими  показниками. 

Кількість започаткованих спецільностей, за якими здійснюється провадження 

освітньої діяльності: 

І бакалаврський рівень - 13 спеціальностей; 

ІІ магістерський ріень - 12 спеціальностей; 

ІІІ освітньо-науковий рівень - 9 спеціальностей. 

У 2016-2017 н.р. було залучено 1686 студентів очної форми навчання, із 

них за рівнем бакалавр - 1296 осіб, за рівнем спеціаліст - 196 осіб, за рівнем 

магістр - 194 особи та 1730 студентів заочної форми навчання, із них за рівнем 

бакалавр - 998 осіб, за рівнем спеціаліст - 645 осіб, за рівнем магістр - 87 осіб, 

які навчалися на 7 факультетах університету.  

Атестацію для випускників 2017 року рівня бакалавр, магістр та 

освітньо-кваліфкаційного рівня спеціаліст, було організовано у вигляді 

складання екзаменів, захисту дипломних та магістерських робіт. 

Упродовж року проводилося навчання студентів із використанням 

дистанційної форми навчання. Організація навчального процесу у формі 

дистанційного навчання дозволила забезпечити доставку інформації в 

інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-

комунікаційних технологій від тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто 

навчається (студентів). Завдяки налагодженню інтерактивної взаємодії в 

процесі роботи студентам було надано можливість для самостійного 

оволодіння теоретичними та дослідницькими матеріалами та організовано 

належний консультаційний супровід із боку викладачів у процесі навчальної та 

науково-дослідної діяльності, що дало змогу студентам завершити навчання на 
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відстані, за відсутності викладача, та на належному рівні й у більш безпечних 

умовах  підготуватися до державної атестації, а викладачам університету 

здійснити діагностику якості здобутих за весь період  навчання знань у режимі 

оn-line-конференцій.  

За результатами проведення атестації головами екзаменаційної комісії 

було підготовлено звіти, які було затверджено на вченій раді університету. 

За результатами атестації була захищена така кількість робіт:  

очна форма навчання 

120 кваліфікаційних робіт: за рівнем бакалавр – 44 роботи; за рівнем 

спеціаліст – 49 робіт; за рівнем магістр – 27 робіт. Атестацію склали: 542 

студента, із них бакалаврів – 355, спеціалістів – 175, магістрів – 12; 

заочна форма навчання 

354 кваліфікаційні роботи: за рівнем бакалавр – 49 робіт; за рівнем 

спеціаліст – 305 робіт. Атестацію склали: 841 студент, із них бакалаврів – 254, 

спеціалістів – 587. 

Дипломи з відзнакою отримали студенти рівнів: бакалавр – 9 осіб, 

спеціаліст – 38 осіб. Усього: 47 осіб. 

Основною задачею викладачів університету залишається посилення 

об’єктивності оцінювання знань студентів. КРСОНП (кредитно-рейтингова 

система організації навчального процесу) сприяє досягненню прозорості й 

зрозумілості підсумкової оцінки студента, що дозволяє стежити студентському 

колективу за показниками кожного члена групи. 

Відповідно до Закону України про Вищу освіту ст. 56 п. 2 у вересні 2017 

року максимальне навантаження викладача на 1 ставку дорівнює 600 годинам 

на навчальний рік. 

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-методичним відділом 

здійснювався поточний контроль за: 

перевіркою виконання директив, наказів, розпоряджень, інструкцій 

Міністерства освіти і науки України, рішень науково-методичної, вченої ради 
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та ректорату університету, наказів та розпоряджень ректора з питань 

організації, забезпечення й проведення навчальної та навчально-методичної 

роботи;  

організацією та проведенням навчального процесу: контроль за виконанням 

факультетами навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів 

навчальних занять, екзаменів та заліків, раціональним використанням 

аудиторного фонду університету тощо;  

проведенням сесій, заповненням та поданням заліково-екзаменаційних 

відомостей у навчально-методичний відділ, проведенням ліквідації академічної 

заборгованості студентами очної форми навчання, порядком відрахування 

студентів, які мали академічну заборгованість;  

контроль за веденням академічних журналів і всієї документації; 

порядком організації та проведення всіх видів практик упродовж 

навчального року; 

перевіркою витягів із протоколів засідань кафедр про затвердження тем 

дипломних робіт;  

забезпеченням контролю навчально-методичного відділу за плануванням і 

виконанням індивідуального навчального навантаження штатними 

викладачами та такими, які працюють на умовах сумісництва й погодинної 

оплати праці. 

Особлива увага надавалася збереженню контингенту студентів через: 

посилення індивідуальної роботи зі студентами, що не встигають; 

створення умов для навчання за індивідуальним графіком студентів 

випускних курсів, які працюють за спеціальністю. 

Навчально-методичним відділом забезпечено ведення такої 

документації: 

 книги обліку студентів очної та заочної форм навчання за 

факультетами; 

 книги обліку студентів, яким надана академічна відпустка; 
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 книги видачі дипломів студентам очної та заочної форм навчання всіх 

рівнів; 

 журнал обліку роботи академічних груп; 

 журнал атестації студентів; 

 журнал обліку навантаження викладача; 

 журнал обліку контрольних та взаємних відвідувань занять; 

 індивідуальний план викладачів. 

 

Перспективними напрямками роботи у 2017-2018 навчальному році 

є: 

 розширення переліку ліцензованих напрямів підготовки та 

спеціальностей. 

 оптимізація переліку додаткових спеціальностей і спеціалізацій із 

огляду на підготовку педагогічних кадрів до викладання навчальних предметів 

варіативної компоненти навчального плану загальноосвітніх навчальних 

закладів, а також до проведення позашкільної та позакласної роботи з 

урахуванням задоволення особистісних освітніх інтересів студента та 

професійних потреб замовника; 

 розроблення та запровадження нормативного забезпечення щодо 

розширення переліку додаткових освітніх програм, курсів для студентів 

університету; переліку платних послуг із освітньої діяльності;  

 удосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників через запровадження як традиційних, та інноваційних 

форм організації; 

 розроблення Концепції інформаційного забезпечення ДДПУ (зокрема 

дистанційне навчання) та заходів щодо її реалізації. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ДДПУ 

Упродовж 2016-2017 навчального року відповідно до плану-графіку 

роботи було проведено 10 планових і 5 позапланових засідань вченої ради 

ДДПУ, на яких розглядалися питання, що стосуються як діяльності 

університету в цілому, так і окремих його структурних підрозділів, а саме: 

✓ Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДДПУ у 2016 році. 

✓ Про підсумки науково-дослідної роботи ДДПУ у 2016 році. 

✓ Про рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ. 

✓ Про виховну роботу на факультетах психології, економіки та 

управління й початкової, технологічної та професійної освіти. 

✓ Про стан навчально-методичної та наукової роботи на кафедрах: 

логопедії та спеціальної психології, германської та слов’янської філології, 

теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації, теорії і 

практики початкової освіти, практичної психології, педагогіки і методики 

технологічної та професійної освіти. 

Згідно з прийнятими рішеннями: 

1. Триває постійна робота щодо впровадження положень Законів України 

„Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Національної доктрини розвитку освіти 

України в ХХІ столітті” у всіх структурних підрозділах університету. 

2. Розроблено, затверджено та впроваджено: 

− Порядок формування рейтингу успішності, призначення та виплати 

стипендій студентам ДДПУ; 

− Порядок щодо проведення конкурсу при заміщенні посад науково-

педагогічних працівників ДДПУ;  

− Положення про підрозділ моніторингу якості вищої освіти ДДПУ; 

− Положення про підрозділ ліцензування, акредитації та підвищення 

кваліфікації ДДПУ; 

− Нову редакцію Положення про навчально-методичний відділ та ін. 
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3. Посилено роботу з добору, підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів. Так, упродовж навчального року викладачами 

університету було захищено 3 докторські (Хижняк І.А., Швидкий С.М., 

Комаров С.А.) та 11 кандидатських дисертацій (Головата А.О., Іваненко А.С., 

Кравченко Н.В., Іванчук С.А., Шишмєнцев І.М., Карпенко О.О., Ішутіна О.Є., 

Чернякова О.І., Слуцький Я.С., Дичко Д.В., Василевський В.С.) та 1 

викладачеві присвоєно вчене звання доцента  (Карпенко А.О.).  

4. Майже на всіх кафедрах університету активізовано роботу аспірантів, 

які продуктивно працюють над власними дослідженнями, публікують 

результати своїх досягнень та двічі на рік звітують про виконання тем 

дисертаційних робіт проректору з науково-педагогічної роботи Чайченку С.О.; 

упроваджено заходи щодо підвищення відповідальності наукових керівників 

аспірантів і здобувачів за своєчасну підготовку кандидатських дисертацій до 

захисту.  

У звітний період було проведено ліцензування 2 наукових 

спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 013 Початкова освіта та 111 

Математика. 

5. Для об’єктивної оцінки та активізації науково-дослідної роботи 

викладачів було проведено рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ 

за результатами роботи у 2016 році, згідно з яким серед кафедр місця було 

розподілено так: 

1 місце – кафедра управління навчальними закладами (в.о. зав. кафедри 

доц. Артюхіна М.В.); 

2 місце – кафедра корекційної педагогіки (зав. кафедри проф. 

Татьянчикова І.В.); 

3 місце – кафедра математики (зав. кафедри проф. Чуйко С.М.). 

Серед викладачів перші місця було розподілено так: 
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серед професорів – Омельченко С.О. (кафедра теоретичних та 

методичних основ фізичного виховання і реабілітації); 

серед доцентів – Шевченко М.В. (кафедра іноземних мов); 

серед старших викладачів – Ступак О.Ю. (кафедра управління 

навчальними закладами); 

серед асистентів – Ішутіна О.Є. (кафедра теорії і практики початкової 

освіти). 

6. Посилено роботу з атестації та підготовки науково-педагогічних кадрів 

та активізації науково-дослідної роботи викладачів.  Зокрема:  

✓ технологій спеціальної та інклюзивної освіти (захищено 3 

кандидатські дисертації: Іваненко А.С., Шишмєнцев І.М., Головата А.О.; золота 

медаль Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» та 

П’ятої Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu - 2017» у 

номінації «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і молоді з 

особливими потребами» – керівник проф. Дмитрієва І.В.); 

✓ теорії і практики початкової освіти (захищено 1 докторську 

дисертацію: Хижняк І.А.; та 1 кандидатську: Ішутіна О.Є.; фахове електронне 

видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти»); 

✓ германської та слов’янської філології (виконуються 

фундаментальні дослідження за держбюджетною темою «Порівняльно-

історичний метод в українському мовознавстві»; фахове видання «Теоретичні й 

прикладні проблеми сучасної філології»); 

✓ філософії, соціально-політичних і правових наук (захищено 1 

кандидатську дисертацію: Карпенко О.О.; присвоєно вчене звання доцента: 

Карпенко А.О.; фахове видання Вісник Донбаського державного педагогічного 

університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і 

суспільства); 

✓ педагогіки вищої школи (захищено 1 кандидатську дисертацію: 

Слуцький Я.С.; фахове видання «Гуманізація навчально-виховного процесу»); 
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✓ іноземних мов (отримано диплом кандидата наук: Наріжна Л.М.); 

✓ здоров’я людини та фізичного виховання (захищено 3 кандидатські 

дисертації: Курільченко І.Ю., Дичко Д.В., Василевський В.С.); 

✓ математики та інформатики (виконуються фундаментальні 

дослідження за держбюджетною темою «Конструктивні методи аналізу 

нетерових крайових задач для систем диференціальних, функціонально-

диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії наближень»; 

збірник наукових праць фізико-математичного факультету за заг.ред. доц. 

Кадубовського О.А. увійшов до наукометричної бази Index Copernicus). 

За результатами наукових досліджень науково-педагогічні працівники 

університету у 2016-2017 навчальному році опублікували 15 монографій (3 – 

видано за кордоном), 9 колективних монографій (4 – видано за кордоном), 115 

навчальних посібників, 446 статей у фахових наукових журналах і збірниках 

України, 13 статей у журналах, уміщених до наукометричних баз даних Scopus і 

Web of Sciеnce та 70 публікацій у журналах, уміщених до наукометричної бази 

даних Index Copernicus, 247 статей і тез доповідей у наукових виданнях 

зарубіжжя. 

6. Упродовж навчального року проводилася робота з підготовки та участі 

студентів у факультетських, університетських та Всеукраїнських турах 

студентських олімпіад та конкурсів, про що свідчать дипломи та грамоти 

студентів-учасників. Зокрема: 

– здобувач філологічного факультету Кандиба Ганна посіла ІІІ місце 

серед здобувачів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації гуманітарного профілю у 

заключному етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка (науковий керівник – доцент 

Кочукова Н.І.). 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських студентських олімпіадах 

нагороджені 

o Здобувач факультету спеціальної освіти Ніконенко Оксана – диплом ІІ 
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ступеня на XIIІ Всеукраїнській (із міжнародною участю) студентській олімпіаді 

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (науковий керівник – старший викладач 

Іваненко А.С.). 

o Здобувач факультету психології, економіки та управління Новиченко 

Ірина – диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

професійно орієнтованої дисципліни „Безпека життєдіяльності” (науковий 

керівник – доцент Бутиріна М.В.). 

o Здобувач факультету початкової, технологічної та професійної освіти 

Андріанов Олексій – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді зі спеціальності „Технологічна освіта” (науковий керівник – доцент 

Вовк Н.В.). 

o Здобувач педагогічного факультету Шутько Олександр – ІІІ місце у ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю „Педагогічна освіта” за 

напрямом „Дошкільна освіта” (науковий керівник – старший викладач 

Міхєєва О.І.). 

o Здобувач факультету початкової, технологічної та професійної освіти 

Дудник Н.О. посіла перше місце в обласному конкурсі писанкарів «Країна 

писанкова» (науковий керівник – старший викладач Борисенко Л.П.). 

У контексті європеїзації мовної освіти України студенти англо-

німецького відділення в межах програми “Work and Travel” та міжнародної 

молодіжної програми „Літня та зимова практика в Німеччині 2017” улітку 2017 

року пройшли  стажування в Німеччині: Коломоєць Сергій, Древаль Олександр. 

7. Упродовж 2016-2017 навчального року проведено 33 наукові заходи, 

зокрема 11 – міжнародного рівня. Серед найбільш значущих назвемо: 

– Міжнародна науково-практична конференція „Польсько-українське 

співробітництво в розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, 

освіта, досвід” (16 лютого 2017 р.);  
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– ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція „Взаємодія 

духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої 

особистості” (23-24  березня 2017 р.);  

– VII Міжнародна наукова конференція „Сучасні лінгвістичні 

парадигми” (18 квітня 2017 р.); 

–  ХV Міжрегіональна конференція молодих учених та аспірантів 

„Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук” (25 квітня 

2017 р.);  

– Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих 

учених „Перспективні напрямки сучасної науки та освіти” (17-19 травня 2017 р.);  

– Міжнародна конференція „Теорія наближення функцій та її 

застосування” (28 травня – 03 червня 2017 р.)  

та ін. 

8. Упродовж навчального року факультетами та кафедрами університету 

проведено тривалу й кропітку роботу з підготовки ліцензійних та 

акредитаційних справ. Зокрема: за ОКР «бакалавр» проліцензовано 2 та 

акредитовано 9 справ; за ОКР «магістр» проліцензовано 16 та акредитовано 3 

справи. 

9. Упродовж звітного року викладачі університету пройшли стажування в 

таких іноземних навчальних закладах: Празький інститут підвищення 

кваліфікації (Чехія), Краківська академія ім. А.Ф. Моджевського (Польща), 

Університет Південної Каліфорнії (США) та ін. Викладачі університету 

проходили курси підвищення кваліфікації, зокрема, в «Університеті 

менеджменту освіти» при  Національній академії педагогічних наук України: 

Нікітіна Н.П., Біличенко О.Л.; Казаков І.М., Мозговий Л.І., Гончар Л.В., 

Лазаренко Д.О.; у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв: 

Федь І.А., Університет Данубіус (Словаччина): Мамічева О.В. та ін. 
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10. На кафедрах триває кропітка робота щодо розробки, впровадження та 

підтримки дистанційних курсів. Зокрема викладачами кафедри теорії та практики 

початкової освіти розроблено 25 дистанційних курсів. 

11. Посилюється робота щодо укладання угод про співпрацю з різними 

освітніми установами.  

12. Упродовж звітного року факультетами та кафедрами університету 

використовувалися цікаві та ефективні форми профорієнтаційної роботи. 

Зокрема, було проведено спільні виховні заходи студентів та учнів: ІІ 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конфереція «Горбачуківські студії», 

регіональна науково-практична конференція «Слово Шевченка: вчора, сьогодні, 

завтра» . 

13. Продовжується виховна робота студентів як у навчальному процесі, 

так і в гуртожитках університету, про що свідчить велика кількість культурно-

масових, спортивних, розважальних, політично-просвітительских заходів, які 

проводяться регулярно. Спільними зусиллями ректорату, факультетів, кафедр, 

бібліотеки проведено низку факультетських та загальноуніверситетських 

заходів до свят та визначних дат. Зокрема: спортивне свято з першості серед 

факультетів «Веселі старти», відкритий обласний турнір із футзалу, 

мініфутболу, першість із баскетболу, бадмінтону (кафедра здоров’я людини та 

фізичного виховання); змагання з боротьби «Торські ігри», першість із 

плавання та пауерліфтингу(кафедра МВСПД).  

Суттєвим показником є й численні нагороди наших студентів за участь у 

спортивних конкурсах та змаганнях. Зокрема переможцями стали студенти: 

факультет фізичного виховання 

➢ Євтушенко М.О. – 2 місце на Міжнародному турнірі з греко-

римської боротьби (м. Таллінн, Естонія) та 3 місце на Чемпіонаті України з 

греко-римської боротьби (м. Харків); 
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➢ Артюхов А.О. – 2 місце на Міжнародному змаганні Кубку Європи з 

кікбоксингу (м. Варшава, Польща) та 1 місце на Чемпіонаті України з 

кікбоксингу; 

➢ Коваленко В.В. – 3 місце на Чемпіонаті України з карате (м. Харків) 

та багато ін. 

14. Із боку деканатів приділяється увага питанням контролю роботи 

кураторів, а саме: складаються та затверджуються плани кураторської роботи; 

куратори двічі на рік звітують про свою роботу в групах та гуртожитках. На 

педагогічному факультеті запроваджено конкурс «Куратор року». Традиційно 

викладачами проводиться робота в гуртожитках через виховні години, лекції, 

бесіди зі студентами, які мешкають у гуртожитку.  

15. Упродовж 2016-2017 н.р. викладачі активно займалися громадською 

діяльністю, зокрема викладачі кафедри іноземних мов провели низку заходів, а 

кафедра природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій 

освіті разом із громадською організацією «Молодь Сходу України» виграла 

грант на реалізацію проекту коворкінг-центру «Вільний простір» для студентів 

університету в гуртожитку №2. 

16. Ведеться робота з підвищення стану трудової дисципліни серед 

студентів, викладачів та інших працівників, а саме: контролюється вчасність 

початку та закінчення навчальних занять, екзаменів, контроль за відповідним 

заповненням журналів та академічних відомостей, проводяться кураторські 

збори, старостати; регулярно здійснюється робота серед студентів та викладачів 

щодо боротьби з недозволеними засобами складання екзаменаційних сесій та 

роботи ЕК. 

Отже, усіма структурними підрозділами регулярно здійснюється робота 

щодо виконання рішень вченої ради ДДПУ з різних напрямків діяльності 

університету. 
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ПРО СТАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Організаційна робота 

В основу виховної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» покладено основні положення Конституції України, Концепції 

виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженій 

Міністерством освіти і науки 1996 року, Національної доктрини розвитку 

освіти України у ХХІ ст., Законів України «Про освіту» (2008 р.), «Про вищу 

освіту» (2014 р.), Концепції національно-патріотичного виховання молоді 

(2009 р.) та інших державних документів, «Концепції виховної роботи у 

державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний 

педагогічний університет» та загальноуніверситетський «План виховної 

роботи», згідно з яким кожен факультет розробляє та приймає власний річний 

план із виховної роботи. В основу планів покладено принципи 

«Концептуальних засад гуманітарної освіти в Україні» (Наказ Міністерства 

освіти України від 10.04.1996 р. № 111), форми й методи виховання здобувачів 

вищої освіти в навчально-виховному процесі та в позанавчальний час, 

календарно оформлений графік заходів та акцій до державних свят і визначних 

дат в історії України, план роботи студентського та спортивного клубів 

університету, призначено відповідальних за терміни проведення запланованих 

заходів.  

У навчальному процесі належну увагу приділено національно-

патріотичному вихованню здобувачів вищої освіти, яке забезпечується 

викладанням комплексних гуманітарних дисциплін, основними серед яких є 

історичні, філологічні, політологічні, економічні, соціологічні, культурологічні, 

українознавчі, психолого-педагогічні та правознавчі. Увесь комплекс 

гуманітарних дисциплін викладають винятково державною мовою, із 

використанням, насамперед, вітчизняної наукової та навчально-методичної 
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літератури із залученням відповідних історико-краєзнавчих досліджень про 

Україну й Донеччину зокрема. 

Виховна робота науково-педагогічного складу зі здобувачами є 

регулярною згідно з планами виховної роботи університету та факультетів. На 

всіх факультетах своєчасно проводяться засідання рад кураторів, старостатів, 

кураторських годин. Тематика кураторських годин узгоджується з проректором 

із науково-педагогічної роботи та складається на основі рекомендацій 

Міністерства освіти та науки України, професійної специфіки факультету, 

визначних дат історії Української держави, області та міста.  

Деканати та кафедри університету проводять виховну роботу в 

гуртожитках університету в позанавчальний час. Чергування викладачів у 

гуртожитках, проведення бесід, лекцій, круглих столів, тематичних вечорів, 

спортивних змагань здійснюється відповідно до виховних планів, роботи 

кафедр у гуртожитках, які затверджуються проректором із науково-

педагогічної роботи. 

Ректорат та деканати у виховній роботі надають значну увагу 

здобувачам-сиротам, інвалідам, дітям із малозабезпечених сімей. Названі 

категорії здобувачів передусім забезпечуються гуртожитком, отримують пільги 

відповідно до чинного законодавства.  

Національно-патріотичне виховання 

У виховній роботі Донбаського державного педагогічного університету 

значну увагу приділяють ідеї національно-патріотичного виховання 

університетської молоді.  

На всіх факультетах проведено заходи щодо відзначення Дня 

Незалежності, Дня захисника України, Дня Соборності України, Міжнародного 

дня рідної мови, Дня української писемності, Дня українського козацтва тощо за 

різними формами: лекції від викладачів профільних кафедр, круглі столи за 

участю поетів, письменників Донеччини, конкурси стіннівок.  
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13 жовтня, у переддень Дня захисника України, у Донбаському 

державному педагогічному університеті колектив працівників та здобувачів 

вищої освіти вітав військових та представників різних силових структур міста зі 

святом. 

Багатими та щирими на побажання були вітальні промови гостей свята, 

зокрема: заступника командира батальйону по роботі з особовим складом 

військової частини 3035 Національної Гвардії України підполковника 

М. Гринишина, заступника військового комісара Слов'янського об'єднаного 

військового комісаріату майора І. Стефановича. 

На факультеті фізичного виховання започатковано змагання зі 

спортивно-військового багатоборства, які відбуваються за підтримки 

командування в.ч. 3035 (підполковник Фомін О.І.). 

Для посилення національно-патріотичного виховання в жовтні 2016 року 

здобувачі вишу напередодні Дня захисника України відвідали особовий склад 

військової частини 3035 Національної Гвардії України. Упродовж жовтня-

листопада 2016 року на факультетах проведено відповідні заходи щодо 

вшанування воїнів Збройних Сил України. Напередодні Дня захисника України 

в актовому залі відбулися урочистості й святковий концерт, на який було 

запрошено командування та особовий склад воїнів ЗСУ. У холі головного 

корпусу відкрито стенди «Герої не вмирають», присвячені пам’яті воїнів, які 

загинули, визволяючи м. Слов’янськ від російсько-терористичних військ.  

20 квітня 2017 року в бібліотеці університету відбулася зустріч студентів 

та викладачів ВНЗ із бійцями АТО, які розповіли про особливості та складові 

гібридної війни. Крім теми гібридної війни, було порушено питання щодо 

сучасного переосмислення національної ідеї в Україні, розкрито механізми 

розколу суспільства за мовними, релігійними та іншими чинниками. 

У листопаді завершилася подорож третього волонтерського потягу 

єднання «Труханівська Січ», участь у якій взяли старшокласники й студенти 

Луганщини й Донеччини. Від ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
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університет» участь у цій акції взяли студентки 2 курсу факультету ПВПК 

Котлярова Ольга, Шейкаш Аліна, Артьомова Марія, Хорунжа Вікторія та 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики 

початкової освіти Хващевська Ольга Олександрівна. Основною метою поїздки 

було єднання Сходу із Заходом України. 

До Дня Святого Миколая студентський актив та профспілковий комітет 

студентів та аспірантів ДДПУ третій рік поспіль проводить «Фабрику Святого 

Миколая», до якої долучилися викладачі, співробітники та студенти інших 

вишів Донецької області. Зібрані речі й святкові подарунки було передано 

воїнам батальйону ім. С. Кульчицького та дітям-сиротам.   

Студенти та викладачі ДДПУ взяли активну участь у загальноміських 

заходах щодо Дня пам’яті й примирення та Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. 

Здобувачі університету мали можливість узяти участь у тематичному 

флешмобі на запрошення факультету фізичного виховання.  

На філологічному факультеті проведено зустрічі із краєзнавцями 

Донецької області «Свій рідний край у серці май, коли Вкраїна твоя мати», 

дебати на тему «Youth Policy of Ukraine. Social and Demographic Aspects». 

Формуванню активної життєвої позиції сприяють зустрічі з 

представниками товариства «Червоний хрест». Так, наприклад, здобувачі 

педагогічного факультету пройшли відповідну підготовку й стали волонтерами 

цього товариства, узяли участь у форумі «Жінки за мир». 

11 жовтня 2017 року до Дня захисника України проведено благодійний 

бал-концерт за участі бійців в.ч. 3035 Національної Гвардії України.  

У 2017 році започатковано фотобієнале до Дня матері та Дня батька. 

 

 

 

Естетичне виховання 



41 

 

 

 

Значну увагу ректорат і деканати приділяють вихованню в здобувачів 

високої культури та естетичних смаків.  

На належному художньому та естетичному рівні проведено 

загальноуніверситетські заходи щодо відзначення основних державних дат і 

традиційних університетських свят – День знань та посвячення в студенти, 

День працівників освіти, фестиваль «Дебют першокурсника», Міжнародний 

день студента, Новорічні свята, День закоханих, «Богатирські ігри», День 

захисника України, Міжнародне свято жінок, інтелектуальна гра «Брейн-Ринг» 

тощо.  

У стінах Донбаського державного педагогічного університету було 

проведено традиційну акцію Всеукраїнської Студреспубліки “Стіна кохання”, 

яка проходить у всій Україні з 1998 року.  

Щорічно в березні в Донбаському державному педагогічному 

університеті відбувається святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, у 

якому беруть участь колективи студентів та викладачів, а саме: тріо «Доміно», 

вокальний колектив «Веснянка», танцювальні колективи «Аметист», 

«Джерельце» та музичний гурт «Торські музики».  

31 серпня проведено загальноуніверситетське свято Першого дзвоника 

(посвята першокурсників у студенти ДДПУ), у якому взяли участь вишівські 

(«Доміно», «Джерельце») та міські колективи.  

8 листопада 2016 року в актовій залі головного корпусу ДДПУ відбувся 

конкурс «Дебют першокурсника», присвячений Міжнародному дню 

студентства. У конкурсі брали участь вісім команд ВНЗ. 

Упродовж листопада в університеті було проведено фотоконкурс “Світ 

очима студентів”. 

25 листопада в Донбаському державному педагогічному університеті 

відбулася зустріч із письменницею із Чернівців Валерією Чорней, яка в межах 

всеукраїнського туру завітала до «Слов’янського мейнстріму» зі своїм першим 
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романом-феєрією «Яблуко в айстрі», який цього року побачив світ у 

львівському «Видавництві Старого Лева». 

Переможцями ІІ Відкритого обласного фестивалю-конкурсу української 

пісні стали студенти філологічного факультету Юлія Почапська й Аляна 

Саруханян у номінаціях «Ансамбль» та «Соло». 

30 листопада 2016 року пройшов гала-концерт (за участі студентів і 

викладачів факультету підготовки вчителів початкових класів) із нагоди 25-

річного ювілею існування кафедри музики та хореографії.. 

3 грудня в бібліотеці ДДПУ відбулася зустріч студентів філологічного 

факультету з художником, ліквідатором аварії на ЧАЕС Василем Бомбізою. 

8 грудня в Донбаському державному педагогічному університеті за 

ініціативи «Слов’янського мейнстріму» відбулася творча зустріч із головою 

Донецької обласної організації НСПУ П. Кущем та земляками-спілчанами: 

В. Глущенком, В. Романьком та О. Яровим. 

16 грудня в актовій залі факультету підготовки вчителів початкових 

класів Донбаського державного педагогічного університету пройшло урочисте 

закриття ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». 

У залі художнього абонементу бібліотеки ДВНЗ «ДДПУ» відбулася 

«Виставка бібліотеки діаспори пам’яті професора Віталія Кейса». Організатори 

заходу: кафедра української мови та літератури (Тищенко О.О.) та здобувачі 4 

курсу філологічного факультету Зіньковський Максим, Молодика Ірина, 

Калмикова Альона, Олійник Аліна, Сафарова Ельміра, Киркач Андрій. 

У читальному залі бібліотеки було проведено конкурс читців 

«Шевченківські літературні читання», присвячений ушануванню пам’яті 

Великого Кобзаря та 20-річчю філологічного факультету. На філологічному 

факультеті відбулися зустрічі з праправнуком Тараса Шевченка, автором книги 

про Кобзаря – Миколою Лисенком; українською поетесою Л. Якимчук, 

письменниками Д. Матіаш, І. Андрусяком та О. Єсауловим, представниками 

творчої інтелігенції Львівщини в межах Акції братання «Із Заходу на Схід» 
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(Л. Пікас, Б. Пастухом, З. Филипчуком),  перекладачами Т. Окопною та 

І. Забіякою, письменниками-земляками (Ю. Доценко, М. Сміщенко, 

Г. Грибанов, П. Гайворонський, В. Глущенко, В. Романько, М. Сіробаба, 

О. Яровий). 

Студенти та викладачі вишу взяли активну участь в організації та 

проведенні вистави С. Жадана «Розділові».  

Правове виховання 

У листопаді-грудні 2016 р. студенти ДДПУ підтримали Всеукраїнську 

акцію «16 Днів проти насильства», мета якої – привернути увагу громадськості 

до проблем насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого 

поводження з дітьми, а також активізації діяльності державних структур і 

громадських організацій для захисту прав жінок та формування 

ненасильницької ідеології в суспільстві. На факультетах проведено різноманітні 

заходи за участі представників правоохоронних органів, правників та 

представників громадських організацій.  

Студентське самоврядування 

Студентське самоврядування у звітний період брало активну участь в 

організації та проведенні загальноуніверситетських заходів, спрямованих на 

розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів. 

Напередодні святкування Нового року, студентами та співробітниками 

нашого університету було організовано новорічне свято для дітей викладачів, 

співробітників університету. Активну участь у підготовці заходу взяли члени 

студентської ради та студенти вишу.  

Новий 2017-й рік Студентський клуб почав із регіонального етапу 

Зимової Студентської республіки-2017. Упродовж 2 діб понад 60 учасників із 

12 вишів області розмірковували як модернізувати індустрію краю, підвищити 

рівень та зміцнити економіку, розвинути всі сфери життя Донеччини. У цьому 

студентам допомогали модератори та експерти: доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри “Менеджменту” Покровського індустріального 
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інституту Донецького національного технічного університету Ткач В.О.; 

кандидат економічних наук, докторант Донбаської машинобудівної академіі 

Камушков О. С.; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, 

заступник голови громадської організації “Молодь Сходу України” 

Ступак О. Ю.; кандидат економічних наук, доцент кафедри комп'ютерних та 

інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії 

Сташкевич І. І. та Воробйов К. П., заступник голови Донецького регіонального 

відділення Української спілки промисловців та підприємців, а також ігротехнік 

регіонального етапу студент-магістрант Маріупольського університету 

Давиденко Ю. та представник Полтавського осередку Студ. республіки Олег 

Слизько. 

Підсумками роботи груп учасників стали 6 розроблених і готових до 

втілення проектів у сферах транспорту, туризму, освіти соціальної роботи. 

ДДПУ був представлений експертом Ступак О., двома представниками 

оргкомітету Трухіною Є., Яблочанською Е. та командою студентів. За 

результатами роботи дипломом переможця був відзначений Чернишев Іван – 

студент 2 курсу факультету фізичного виховання. У конкурсі «Перша Леді» у 

номінації «Леді глядацьких симпатій» переможницею стала Луняка Ольга – 

студентка 3 курсу. 

На Буковині 10-13 березня 2017 р. відбулася IX Зимова Студреспубліка. 

У всеукраїнському проекті наш ВНЗ представляли студенти: Прийменко Роман 

– здобувач вищої освіти 2 курсу педагогічного факультету, Чернишов Іван – 2 

курс факультету фізичного виховання та Яблочанська Емма – 3 курс 

педагогічного факультету.  

До Міжнародного дня жінок студентським клубом було підготовлено 

святковий концерт, у якому брав участь лише чоловічий колектив університету. 

Студенти: Древаль Олександр, Лозовой Олег, Фоменко Олексій, Кібальник 

Михайло, Чернишов Іван.   
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Традиційно наш університет взяв участь у фестивалі «Студентська весна 

– 2017», організований творчим колективом «СОТ». (збірна університету – 

«Хай пре» та команда педагогічного факультету – «Знай наших»).  

Упродовж 18–19 травня в університеті було проведено вишівський етап 

Студреспубліки Донеччини за участю майже 50 учасників. 

Актуальна тема “Освіта як ключовий напрямок індустріалізації України” 

не могла залишити байдужими студентів педагогічного університету. Ректором 

ДДПУ було проведено факультатив на тему традицій та вимог педагогів 

сучасності, зокрема питання: «Педагогіка – це наука чи мистецтво?» 

У звітний період проведено також майстер-клас медіаграмотності 

кандидатом педагогічних наук Т.А. Євтуховою (темою стали фейкові відео та 

фото). Старший викладач кафедри української мови та літератури Щербатюк 

В.С. розглянула теми актуальності використання сучасних освітніх технологій у 

навчальних закладах. Групова робота учасників дала можливість подискутувати 

на питання освітніх орієнтирів та шляхів інноваційного розвитку освіти. 

За ініціативи ректора ДДПУ С.О. Омельченко Профспілковий комітет 

первинної профспілкової організації працівників ДДПУ та студенстський клуб 

1 червня 2017 р. провів біля головного навчального корпусу ДДПУ конкурс 

дитячого малюнку на асфальті «Діти за мир» із нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей. 

Трудове виховання 

У ДДПУ важливим є трудове виховання студентської молоді. Зокрема 

студенти університету брали активну участь у міському та 

загальноуніверситетському суботниках до Дня довкілля. Здобувачі та викладачі 

впродовж місяця впорядковували територію вузу. 

Здобувачі вищої освіти педагогічного факультету систематично беруть 

активну участь у різноманітних волонтерських акціях на території 

Національного природного парку «Святі гори» у місті Святогірську. 
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На факультетах університету традиційно проведять акції з благоустрою 

території біля навчальних корпусів та гуртожитків: «Я – громадянин, я – 

патріот, я – житель свого міста; «Свій голос віддаю за матінку-природу, За 

чистоту Землі, красу і вроду».  

Виховна робота в гуртожитках 

Обов’язковою частиною виховної роботи в гуртожитках є відвідування 

викладачами-кураторами здобувачів вищої освіти факультетів відповідно до 

графіків чергування. Кожна кафедра має план роботи в гуртожитку. Проведено 

низку заходів, серед яких: загальні збори першокурсників, які отримали місце в 

гуртожитку; перевірка наповненості кімнат та з’ясуввння питання поселення; 

періодична перевірка режиму повсякденного життя та побуту здобувачів вищої 

освіти; конкурс на кращий санітарний стан помешкань.  

Викладачами філологічного факультету проведено бесіду-диспут 

«Актуальні проблеми сучасної молоді», літературно-пізнавальний вечір «Наші 

письменники-земляки»; тестування здобувачів вищої освіти на рівень 

психологічної сумісності із сусідами.  

Спортивно-масова робота 

Заняття з фізичного виховання вміщено до навчального плану 

факультетів університету й проводяться згідно з розкладом та навчальним 

навантаженням викладачів кафедри ЗЛіФВ. Ведеться позааудиторна робота з  

таких видів спорту, як: футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, фітнес-

аеробіка.  

До занять фізичною культурою залучаються викладачі та співробітники 

університету. Значне місце приділяється пропаганді активного та здорового 

способу життя. 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота 

У 2016-2017 н. р. 738 студентів денної форми навчання  відвідало 

заняття з фізичного виховання. До спеціальної медичної групи відносяться 40 



47 

 

 

 

осіб, що складає 5% від кількості тих, хто займається фізичною культурою та 

спортом.  

Студенти ДДПУ брали участь у міжнародних, республіканських, 

обласних та міських змаганнях, а саме: у міжнародних – Євтушенко М.О. МСУ 

- 30 Міжнародний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті 

олімпійського чемпіона Крістіана Палусалу, м. Таллінн, Естонія, 08.04.2017 – 2 

місце; Артюхов А.О. МСМКУ - Кубок Європи з кікбоксингу, м. Варшава 02-

03.12.2016 – 2 місце; Отечко Є.М. МСУ - Міжнародний турнір з греко-римської 

боротьби, м. Запоріжжя, 19.01.2017 – 2 місце; 

у республіканських – Євтушенко М.О. МСУ - Чемпіонат України з 

греко-римської боротьби, м. Харків, 02-04 лютого 2017 – 3 місце; Артюхов А.О. 

МСМКУ - Чемпіонат України з кікбоксингу, м. Харків, 1-2. 04 2017 – 1 місце; 

Коваленко В.В. КМСУ - Чемпіонат України з карате, м. Харків, 13 травня 

2017 р. - 3 місце, 1 командне місце; Мальцева Б.С. МСУ - Кубок України з 

кікбоксингу, м. Одеса, 02-03. 02. 2017 - 2 місце; Чемпіонат України з 

рукопашного бою, м. Київ, 07-08. 04. 2017 – 3 місце; Настич А.Д. МСУ - 

Чемпіонат України, м. Київ січень 2017 – 1 місце); Отечко Є.М. МСУ - V 

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, м. Тернопіль, 18-20.05.2017 

– 3 місце; 

в обласних – Артюхов А.О. МСМКУ (3 к.) Чемпіонат Донецької 

області, м. Краматорськ, 12-14. 05.2017 – 1 місце.); Коваленко В.В. КМСУ (3к.) 

Кубок Донецької області з пауерліфтингу, м. Краматорськ, 18-22 травня 2017р. 

– 1 місце); Мальцева Б.С. МСУ (3к.) Участь у всеукраїнських, обласних 

змаганнях (Кубок України з кікбоксингу, м. Одеса, 02-03. 02. 2017 – 2 місце; 

Чемпіонат України з рукопашного бою, м. Київ, 07-08. 04. 2017 – 3 місце); 

Григор  В.С. (1к.) Перемога у всеукраїнських, обласних змаганнях (Чемпіонат 

Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

10-11. 04. 2017 - 1 місце естафета); Участь в обласних змаганнях (Чемпіонат 

Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 
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10-11. 04. 2017 - 2 місце, біг 200 м;); Коваленко Д.М. (1к.) Участь у міських 

змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед студентських 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017); Рожков О.Є. (1к.) Перемога у 

всеукраїнських, обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої 

атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017 - 1 місце, 

естафета); Участь в обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої 

атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017 - 3 місце, біг 

100 м;); Барда О.О. (2к.) Перемога в обласних змаганнях (Універсіада 

Донецької області з баскетболу, 14-15. 03. 17. – 1 командне місце); 

Денисенко Є.М. (2к.) Перемога в обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької 

області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 

2017 – 1 місце, естафета; 1 місце, біг 100 м; 1 місце – 200 м;);  Участь в 

обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед 

студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017); Діденко М.В. (2к.) 

Перемога в обласних змаганнях (Універсіада Донецької області з баскетболу 

14-15. 03. 17. - 1 командне місце); Оспіщева К.В. (2к.) Перемога в обласних 

змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед студентських 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017 - 1 місце, естафета); Пшиченко О.В. (2к.) 

Участь в обласних змаганнях (Кубок Донецької області з пауерліфтингу 

м. Краматорськ, 18-22 травня 2017 - 2 місце); Савченко Н.М. (2 к.) Перемога в 

обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед 

студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017 – 1 місце естафета); 

Почепецький К.В. (1к.) Перемога в обласних змаганнях (Кубок Донецької 

області з пауерліфтингу, м. Краматорськ 18-22 травня 2017 – 1 місце) Участь у 

обласних змаганнях (Кубок Донецької області з пауерліфтингу, м. Краматорськ, 

18-22 травня 2017 – 2 місце); Дудник А.А. (3к.) Перемога в обласних змаганнях 

(Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017 - 1 місце, естафета); Руденко А.О. (3к.) Перемога 

в обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед 
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студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 2017 – 1 місце естафета); 

Рачинський А.В. (2к) Участь в обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької 

області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10-11. 04. 

2017). 

На спортивній базі університету проходили міжнародний турнір з 

вільної боротьби «Торські ігри», карате та обласні змагання з футзалу. 

Традиційними спортивними заходами в ДДПУ залишаються: першість 

університету серед факультетів з веселих стартів, баскетболу, волейболу, міні-

футболу, настільного тенісу, шахів, легкоатлетичного кросу, бадмінтону, 

спортивної гімнастики, «Козацькі розваги». 

Упродовж звітного періоду в ДДПУ було проведено 19 спортивно-

масових заходів, у яких узяли участь переважна більшість студентів денної 

форми навчання: 

- 22.09.2016р. - Першість факультету фізичного виховання з легкої 

атлетики. 

- 27-30.09.16 р. - Першість факультету фізичного виховання з футзалу. 

- 11-14.10.16 р.- Першість університету з футзалу. 

- 18-21.10.16 р. - Першість факультету фізичного виховання з волейболу. 

- 02.11.2016 р. - Першість університету з настільного тенісу. 

- 15.11.2016 р. - Першість університету з шахів.  

-24.11.2016р. - Першість факультету фізичного виховання з 

пауєрліфтингу. 

- 22.02.2017 р. - Першість факультету фізичного виховання «Козацькі 

розваги». 

- 27.02.2017 р. - Першість університету з бадмінтону. 

-13.03.2017 - Першість університету з МРВ. 

-14-15.03.2017- Першість факультету з футзалу. 

-23.03.2017 - Першість факультету фізичного виховання «Нумо, 

дівчата». 
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-3-4.05.2017- Першість факультету з баскетболу. 

-12.04.2017р.-  Відкрита першість факультету зі спортивної гімнастики. 

-28.04.17- Першість факультету з легкої атлетики. 

- 23-24.05.2017 р.- Першість з військового багатоборства. 

-6-07.06.17 р. - Першість факультету фізичного виховання з волейболу. 

-12-14.06.17.- Першість факультету фізичного виховання з гандболу. 

Студенти Донбаського державного педагогічного університету взяли 

активну участь у Чемпіонаті Донецької області - ІІ етапі ХІІІ Літньої 

Універсіади України серед студентів університетів, академій та інститутів 

(вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації) Донецької області в таких 

видах: 

-15-16.02.17– бадмінтон – 2 командне місце; 

- 09-11.03.17р. – настільний теніс – 3 командне місце; 

-14-15.03.2017. – баскетбол – 1 командне місце; 

-22-23.03.2017. – настільний теніс – 3 командне місце; 

-18-19.04.2017р. – волейбол (чол.) – 2 командне місце; 

-26-27.04.2017 р. – легка атлетика – 1командне місце; 

-16-17.05.2017р. – футзал – 3 командне місце; 

-28-31.05.2017 р. пауерліфтинг – 2 місце, жим лежачи – 3 місце; 

- 7-8.06.2016 р. – пляжний волейбол (чол.) – 4 командне місце;  

 -  пляжний волейбол (жін.) – 1 командне місце та 3 командне місце. 

Взяли активну участь у  міських заходах та змаганнях: 

- 08.09.2016 р. – зустріч з головою Донецької ВЦА Жебрівським П.І. та 

видатними спортсменами області; 

- 18.10.16 р.- легкоатлетичній крос; 

- 19-20.10.16  р. - міні-футбол; 

- 15-17.11.16  р.- волейбол (дівчата); 

- 22-24.11.16  р. - волейбол юнаки; 

- 29-30.11.16  р. – шахи; 
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- 6-7.12.16  р. - настільний теніс; 

- 21-22.02.17  р. – бадмінтон; 

- 14-15.03.17  р. - баскетбол (дівчата); 

- 21-22.03.17  р. - баскетбол юнаки; 

- 05.04.2017  р. - участь у конференції з питань «Активізація спортивно-

масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед студентської молоді Донецької 

області та співпраця зі Спортивною студентською спілкою України»; 

- 07.04.2016 р. - участь у заходах до Всесвітнього дня здоров’я 

(аеробіка); 

- 26-27.04.17  р. - легкоатлетична естафета; 

- 17-18.05.18  р.- легка атлетика; 

- квітень-травень 2017 р. - участь у Всеукраїнському місячнику «Спорт 

для всіх – спільна турбота»; 

- 4.05.2017 р. – суддівство змагань дитячої військово-патріотичної гри 

«Джура»; 

- 17-18.05.2017 р. - легка атлетика; 

- 26-27.04.2017  - легкоатлетична естафета. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

 

У 2017 фінансовому році діяльність підпорядкованих підрозділів було 

організовано за такими напрямами: 

1. Проведення аварійно-відновлюваних робіт системам опалення, 

водопостачання, каналізації та електрозабезпечення. 

2. Створення належних умов для проведення навчально-виховного 

процесу та проживання студентів у гуртожитках, зокрема виконання робіт, 

запропонованих здобувачами в ході студентської конференції. 
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3. Ліквідація наслідків артилерійських обстрілів приміщень і споруд 

університету, створення належних і безпечних умов для персоналу, викладачів і 

студентів. 

1. Проведено комплекс заходів із енергозбереження в приміщеннях і 

спорудах університету: 

1.1. Продовжено заміну звичайних ламп накалювання та ртутних 

світильників на нові, енергоефективні – 80 одиниць (навчальний корпус № 3, 

навчальний корпус № 2, головний начальний корпус, спортивний корпус). 

1.2. Ліквідовано відхилення в роботі опалювальної системи навчального 

корпусу № 3 із заміною труб різного діаметру, додатковим встановленням 

батарей опалення, запорної арматури (задля підвищення температури в 

навчальних аудиторіях на 2-3  С).  

1.3. На вимогу студентів установлено енергоефективні світильники на 

підходах до голового навчального корпусу, другого навчального корпусу та 

гуртожитку № 3. Також світильники, які дозволять створити належні умови для 

занять спортом на антивандальному спортивному майданчику біля гуртожитку 

№ 3 

2. Зважаючи на обмеженість фінансування в поточному році, було 

прийнято рішення щодо оптимального урахування нагальних, проблемних 

місць для проведення ремонтних робіт, відкореговано план проведення 

ремонтних робіт, а саме: 

2.1. Завершено ремонтні роботи в спортивному корпусі з капітальним 

ремонтом та реконструкцією туалетних та душових кімнат, підлоги в 

гімнастичній залі, у залі важкої атлетики, методичного кабінету із заміною 

магістралей водопостачання, каналізації, керамічної плитки, керамограніту, 

дверних блоків і полотен, заміною покриття підлоги, зокрема в гімнастичній 

залі на покриття з USB плит.  

Також було проведено фарбувальні роботи:  
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1. Пофарбовано повністю підлогу та зроблено розмітку для гри у волейбол, 

футбол, баскетбол (у великій залі). 

2. Частково перефарбовано стіни у великій залі (косметичний ремонт). 

3. Покрито лаком підлогу в малій залі. 

4. Частково перефарбовано стіни в малій залі. 

5. Повністю перефарбовано двоє сходів та перила всередині корпусу. 

6. Перефарбовано віконні рами та підвіконня, а також батареї в залі 

ритміки. 

7. Перефарбовано підвіконня на віконних рамах на балконі у великій залі та 

батареї з боку головного входу на балкон. 

8. Перефарбовано батареї на сходах з боку входу у малу та велику зали, а 

також балкон. 

9. Пофарбовано перила на  сходах при вході в корпус, а також на сходах 

запасних виходів. 

10. Перефарбовано стінув тренажерній залі. 

11. Повністю перефарбовано підлогу в тренажерній залі. 

12. Пофарбовано сходи в підвал та коридор у підвалі. 

13. Перефарбовано лавки у вестибюлі, роздягальнях для студентів, у залі 

ритміки. 

14. Пофарбовано труби в залі важкої атлетики, бойлери, труби та батарея в 

тренажерній залі. 

15. Підведено плінтуси в усіх кабінетах, роздягальнях та сходах. 

16. Пофарбовано підлогу в тамбурі (при вході до корпусу). 

Зважаючи на необхідність та невідкладність робіт, також додатково 

було виконано таке: 

1. Вичищено від грибка стіни в тренажерній залі, оброблено ґрунтівкою та 

пошпаровано. 

2. Замінено вікна на пластикові в малій залі (одне) в аудиторії № 2 та 

медодичному кабінеті, зроблено відкоси (2 вікна). 
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3. Замінено шпалери в аудиторії № 2. 

4. Постелено лінолеумне покриття в залі важкої атлетики та методичному 

кабінеті. 

5. Встановлено 8 світильників у залі важкої атлетики. 

6. Відремонтовано цоколь корпусу (з боку центрального входу). 

7. Відремонтовано сходи при вході до корпусу з частковою заміною 

пошкодженої плитки. 

8. Відремонтовано вентиляційні канали у великій залі. 

2.2. Продовжено ремонтні роботи в коридорі й холі 1 поверху другого 

навчального корпусу (педагогічний факультет); зроблено ремонт вхідних 

дверей, ґанку біля навчального корпусу, завершено капітальний ремонт із 

заміною санітарно-технічного обладнання, керамічної плитки тощо в туалеті на 

4 поверсі (факультет фізичного виховання). Загалом у другому навчальному 

корпусі  за період із 01.09.16 до 01.09.17 рр. до початку начального року було 

виконано такі роботи: 

1. Замінено двері в аудиторіях 1-го та 2-го поверхів. 

2. Вставлено пластикові вікна в аудиторії № 7. 

3. Замінено лінолеумне покриття в аудиторіях №№ 2,3,4,5. 

4.Замінено шифер на піддашку запасного виходу на андулін. 

5. Відремонтовано аудиторію № 11а. 

6. Виконано ревізію запорної арматури. 

7. Пофарбовано вікна та двері. 

2.3. Обладнано приміщення для молодшого обслуговуючого персоналу 

першого навчального корпусу (факультет ПТПО), завершено роботи із 

забезпечення теплою водою технічного персоналу в зимовий період. 

2.4. Продовжено заходи із ліквідації аварійно небезпечних ділянок, які 

виникли на навчальних корпусах унаслідок багаторічної експлуатації та 

відсутності цільових коштів на своєчасне іх усунення. Ці роботи виконувалися 

університетом, деканатами, батьківською та студентською громадами. Зокрема: 
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- ліквідовано аварійно небезпечну ділянку над запасним виходом другого 

навчального корпусу (педагогічний факультет, факультет фізичного виховання) 

і першого навчального корпусу (факультет ПТПО) із ремонтом покрівель, 

цегляної кладки, установленням додаткового захисту для попередження 

подальшого руйнування; 

- капітально відремонтовано з заміною керамограніту та плитки, 

фарбуванням віконних блоків головний вхід до першого начального корпусу та 

першого гуртожитку, що дозволило суттєво покращити зовнішній вигляд цих 

приміщень у мікрорайоні. Частково проведено благоустрій прилеглої території. 

2.5. Постійно виконувалися роботи з генерального прибирання, 

благоустрою прилеглої території з побілкою дерев, бордюрного каменя, 

проводилися косметичні роботи, ревізії запорної арматури на елеваторних 

вузлах у навчальних корпусах і гуртожитках до нового навчального року та 

роботи з підготовки до осінньо-зимовогу періоду, а саме:  

1. Гуртожиток № 1 

- Пофарбовано панелі, двері, плінтуси, підвіконня, батареї (вибірково). 

      - Пофарбовано стелю в жіночому душі. 

2. Навчальний корпус № 1 

- пофарбовано труби холодної води. 

3. Гуртожиток № 3 

- Пофарбовано та встановлено нові плінтуси на 2-му поверсі (мале крило). 

- Замінено труби на пожежних гідрантах, заґрунтовано та пофарбовано, 

установлено нові секції для зберігання протипожежного інвентарю. 

- На всіх поверхах відремонтовано панелі – зашпакльовано та пофарбовано 

(вибірково – косметичний ремонт). 

4. Навчальний корпус № 3 

- Зроблено косметичний ремонт стін (коридори 1 та 2 поверх). 

- Здійснено фарбування в корпусі – двері, підвіконня, вікна, плінтуси, стіни, 

труби, підлога. 
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- Зроблено фарбування в майстернях – вікна, двері, труби, станки. 

5. Головний навчальний корпус 

- Поварбовано підлогу в актовій залі. 

- Зроблено фарбування підлоги в похилій № 3. 

- Проведено фарбування вікон та рещіток - буфет 1 поверху. 

- Зроблено косметичний ремонт сходового проліту аудиторного корпусу. 

6. Гуртожиток № 2 

- Пофарбовано панелі в туалетах, кухнях, умивальних кімнатах, частково панелі 

в коридорах, 2 душові кімнати. 

- Проведено фарбування дверей у туалетних кабінках. 

Продовжено роботи з ліквідації наслідків артилерійських обстрілів улітку 

2014 року по навчальному корпусі № 3, навчальних майстернях, головному 

навчальному корпусі. Для цього було продовжено капітальний ремонт покрівлі, 

аудиторного фонду, а саме: 

Начальний корпус № 3 

- Ремонт з частковою заміною покриття даху коридору (70 кв.м.). 

Головний навчальний корпус 

1. Ремонт з вибірковою заміною покриття даху (ауд. кор., бібліотека, 

акт.зала, банк) – 820 кв.м. 

2. Ремонт коньків, стиків на даху. 

3. Ремонт лівнеприйомників та колодязів (заміна труб, шпарування, обробка 

праймером). 

4. Частковий ремонт ґанку головного входу. 

5. Ремонт фундаменту (усунення щілин, утеплення, шпарування). 

6. Капітальний ремонт кабінету № 105 (фарбування, шпалери, лінолеум). 

7. Капітальний ремонт кабінету № 205а (фарбування, шпаровиння, вікно, 

шпалери, лінолеум). 

8. Капітальний ремонт кабінету № 316 (шпаровиння, вікна, шпалери, 

лінолеум). 
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9. Капітальний ремонт відділу комплектування бібліотеки. 

10. Фарбування підлоги в актовій залі. 

11. Фарбування підлоги в похилій аудиторії № 3. 

12. Замінено вікна на пластикові з облаштуванням відкосів та косметичним 

ремонтом в аудит. №№ 817 (1), 813 (2), 821 (2), 807 (1), 708 (1), 624 (3), 

623 (1), 618 (3), 608 (3), 206 (3), 205 а (1), 202 (3, холл (4) —загалом 28 шт. 

13. Замінено підлогу в допоміжному приміщенні бухгалтерії. 

14. Капітально відремонтовано аудиторії № 618 (вікна, стеля, шпалери, 

підлога). 

15. Відремонтовано, утеплено та пофарбовано вікна й рещітки в буфеті 1 

поверху. 

Спортивно -оздоровчий комплекс “Буревісник” 

У поточному році спортивно-оздоровчий комплекс “Буревісник” не 

приймав відпочивальників. Це дало змогу організувати ремонт аварійних 

ділянок труб водопостачання, капітально відремонтувати резервуар холодної 

води, провести ремотні роботи та ревізію енегретичного господарства, що 

загалом забезпечить безаварійність експлуатації на наступні роки. 

Зазначимо, що всі (без винятку) роботи виконувалися силами персоналу 

університету із залученням адміністрації факультетів та студентів. 

Окрему увагу у звітний період приділено також цивільному захисту. 

Зокрема, у квітні 2017 року спільно із працівниками ДСНС м. Слов’янська 

здійснено тренування з евакуації людей та пожежогасіння.  

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Згідно з кошторисом доходів та витрат, затвердженим Міністерством  

освіти і науки України на покриття витрат, пов’язаних  основною діяльністю 

університету на 2017 рік  держбюджету виділено 55 млн. 065 тис. грн. Із них 39 

млн. 087 тис. грн. – на заробітну платню та нарахування на оплату праці, 3 млн. 

528 тис.грн. – на виплату стипендій аспірантам і соціальних виплат студентам-
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сиротам, 8 млн. 626 тис грн. на академічну стипендію студентам університету, 3 

млн. 694 тис. грн. – на  покриття комунальних послуг, 130 тис. грн. – на 

придбання будівельних матеріалів, госп. товарів. Із загального об’єму 

фінансування з держ. бюджету на заплатню  71 %, на стипендіальний фонд – 

22%, 6,8 % – на комунальні послуги і 0,2% виділяється на придбання 

будівельних та госп. матеріалів. Що стосується кошторису по спец. фонду, то 

спрогнозувати його до кінця цього року можливо буде  після того, як 

складеться повний контингент студентів, які будуть навчатися на контрактній 

основі з 1.09.2017р. За вісім місяців поточного року на спеціальний фонд 

університету надійшло 12 млн 048 тыс грн. Із них оплата за навчання студентів 

склала 9 млн. 594 тис. грн., за  проживання в гуртожитку – 2 млн. 286 тис.грн., 

за здачу в оренду вільних приміщень – 168 тис. грн. Згідно з затвердженим 

кошторисом виділено на зар. платню співробітникам та нарахування на 

заробітну платню – 14 млн. 472 тис. грн., 1 млн 129 тис. грн. – на покриття 

комунальних послуг, 318 тис. грн. – на придбання матеріалів для поточного 

ремонту та госп. товарів, 496 тис. грн. –  на оплату послуг (крім комунальних), 

35 тис. грн. витрачено на відрядження співробітників, 51 тис. грн. на  

перерахування податків до бюджету. Усього затверджено на 2017 р. – 16 млн. 

500 тис.грн. Із загального об’єму надходжень на спец. фонд університету на 

зар. платню працівникам та нарахування на зар. платню припадає 88 %, на 

комунальні платежі – 7  %  і ліше 5 % на придбання матеріалів та інших послуг 

(зв'язок, послуги інтернету, вивіз сміття, обслуговування ліфтів, податки до 

бюджету).  Судячи з розрахунків, бачимо, що майже всі  кошти йдуть на 

виплату зар. платні, оздоровчих та перерахування ЕСВ до бюджету міста 

(загальний фонд – 71%, спецфонд – 88 % ). 

На сьогодні заборгованості із заробітної платні, оздоровчих, стипендії та 

комунальних платежів немає.  
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ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ КАДРІВ ДДПУ  

Станом на 01 жовтня 2017 року в Державному вищому навчальному 

закладі «Донбаський державний педагогічний університет» працює 664 особи, 

із них: професор, доктор наук – 21, доктор наук – 11, професор, кандидат наук – 

2, разом – 34; кандидат наук, доцент – 156, кандидат наук – 60, разом 216. 

Усього НПП– 250. Інших працівників – 414.  

За звітній період проведено таку роботу: 

1. Постійно здійснювався контроль за дотриманням законодавства при 

прийнятті, переведенні та звільненні з роботи працівників. За звітній період 

порушень вимог трудового законодавства не було. 

2. Трудові відносини з науково-педагогічними працівниками укладалися 

на умовах контракту згідно нового Порядку. Працівники своєчасно отримували 

повідомлення про сплив терміну дії контракту. 

3. Своєчасно подавалися звіти відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Працівникам надавалася допомога під час оформлення документів для 

призначення пенсії, установлення інвалідності тощо.  

5. Проводилася роз’яснювальна робота щодо змін у законодавстві, які 

стосуються трудових відносин. 

6. Продовалася робота з міським центром зайнятості.  

7. Підготовлено нову редакцію Правил внутрішнього трудового 

розпорядку (буде затверджено на Конференції трудового колективу). 

8. Проведено позачергову атестацію (згідно з поданими заявами) 

педагогічних працівників. 

9. Тривають заходи з атестації 5 робочих місць за умовами праці, на яких 

працюють 23 особи.  

10. У Єдину державну електронну базу з питань освіти вносяться 

відомості щодо працівників університету. 
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11. Підготовено документи для участі у відборі виконавців державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що 

проводиться конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України. 

12. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2016 р. № 1045 відділ кадрів проводить роботу із формування особових справ 

студентів, які мають право на отримання соціальної стипендії, щомісяця до 5 

числа подає до органів соціального захисту населення на паперових та 

електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію, із 

1 вересня 2017 р. спільно з управлінням соціального захисту населення 

щомісяця проводить звіряння даних, унесених до списків студентів із 

відомостями про таких осіб, які названі в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі виявлення 

розбіжностей виправляє іх. 

13. Спільно з працівниками факультетів підготовлено подання для 

нагородження працівників факультетів філологічного, спеціальної освіти та 

фізико-математичного з нагоди ювілеїв цих факультетів. 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДДПУ 

Упродовж 2017 року в Державному вищому навчальному закладі 

«Донбаський державний педагогічний університет» у межах компетенції 

вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм та вимог 

Законів України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VI, «Про 

засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 №1699-VII та інших нормативно-

правових актів антикорупційного спрямування.  

Для звершення антикорупційного законодавства, створення ефективної 

системи протидії корупції в ДДПУ здійснюється неухильне та своєчасне 

виконання Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України 
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«Про запобігання корупції» на 2017 рік (Наказ №1300 від 09.12.2016 Про 

затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупційним 

правопорушенням у ДДПУ на 2017 рік ): 

- під час прийому на роботу та переведення на інші посади працівників 

враховуються вимоги антикорупційного законодавства щодо 

уникнення реального чи потенційного конфліктів інтересів в 

університеті; 

- для поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на 

звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані 

факти щодо порушення вимог законодавства в університеті ведуться 

консультативні бесіди; 

- на офіційному веб-сайті університету опубліковано низку матеріалів із 

викладенням основних положень Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

- проводиться перевірка на дотримання вимог антикорупційного 

законодавства в структурних підрозділах; 

- здійснюється контроль за станом організації роботи щодо дотримання 

вимог антикорупційного законодавства в ДДПУ; 

- оновлюється інформаційний стенд на антикорупційну тематику в 

університеті з урахуванням змін у чинному законодавстві України; 

- забезпечується прозорість здійснення державних закупівель. 

Упродовж другого півріччя 2017 року ДДПУ приділялася увага питанню 

запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його усунення. Постійно 

проводиться роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-

якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості 

повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання. 

У травні було розроблено та ознайомлено (під підпис) керівників структурних 

підрозділів, із подальшим його доведенням до своїх підлеглих, роз’яснення 

щодо поняття конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання. 
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Заздалегідь надано Декларації про майно, доходи та зобов’язання 

фінансового характеру за 2016 рік.  

До 03 квітня 2017 року на сайті ДДПУ були внесені роз’яснення щодо 

заповнення Декларації в електронному вигляді, на інформаційному стенді 

антикорупційного підрозділу було розміщено повідомлення щодо 

адміністративного стягнення за непред’явлення або несвоєчасне її надання. 

Також за необхідності уповноважена особа надавала особисте роз’яснення та 

відповіді на запитання щодо заповнення декларацій в електронному вигляді на 

сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Поступово здійснюється організація заходів, скерованих на реалізацію 

принципів та вимог Закону України «Про запобігання корупції», включаючи 

розробку Антикорупційної програми ДДПУ згідно з Законом України «Про 

запобігання корупції» на основі рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про затвердження Типової антикорупційної програми. 

Для забезпечення належного контролю за проведенням заліково-

екзаменаційної сесії в університеті було поінформовано студентів та викладачів 

про роботу гарячої лінії Міністерства освіти і науки України (044)486 78 48. З 

метою запобігання й протидії корупції ДДПУ та для повідомлення виявів 

корупції створено електронну скриньку довіри – korupcii_netddpu@ukr.net. 

Напередодні проведення літньої сесії, викладачів та студентів було 

письмово попереджено про неприпустимість грошових та інших зборів. 

У серпні 2017 року було видано та доведено до відома всіх структурних 

підрозділів ДДПУ наказ щодо забезпечення ректоратом, деканами факультетів, 

завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів, директором 

відокремленого структурного підрозділу Горлівського інституту іноземних мов 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» відкритості та прозорості усіх видів освітніх процесів у період 

підготовки та проведення заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального 

року, державної атестації та вступних випробувань. 



63 

 

 

 

Ураховуючи абзац третій пункту 3 Типового положення про 

уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, 

зазначимо, що за період 2017 року протоколи про корупційні правопорушення 

у відношенні співробітників ДДПУ, а також судові рішення про заборону 

займати певні посади, до університету не надходили. 

На постійній засаді вживаються заходи із забезпечення розширення знань 

у сфері антикорупційного законодавства, формування громадської думки серед 

студентів, співробітників щодо неприйнятності та осуду корупційних діянь. 

 

ПРО РОБОТУ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ДДПУ 

 

1. Спільно з ректоратом Профспілковий комітет працівників ДДПУ 

опрацював зміни та доповнення до Колективного договору Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» на 

2012-2017 роки, затверджені на конференції трудового колективу ДДПУ 

(протокол № 2 від 23 лютого 2017 року). Зокрема, уведено такі пункти: 

• адміністрація за погодженням із керівниками відділів, підрозділів (із 

урахуванням думки трудових колективів структурних підрозділів) за 

заявами співробітників і за погодженням із профспілковим комітетом 

первинної профспілкової організації для окремих працівників може 

встановлювати гнучкий режим – інший час початку та закінчення робочого 

дня; 

• науково-педагогічним працівникам і співробітникам, залученим до роботи в 

приймальній комісії, до керівництва практикою та в інших випадках 

надається основна щорічна відпустка після закінчення цих робіт чи в інший 

час. 

Додаток 2 «Перелік посад працівників ДДПУ згідно штатного розкладу з 

ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка» 
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викладено в новій редакції – кількість днів додаткової відпустки збільшено до 7 

(максимально можлива кількість). 

У Додаток 6 «Перелік професій і посад робітників, яким видається 

безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту поза 

затверджених норм» унесено посади коменданта навчального, спортивного 

корпусу, гуртожитку, завідувача складом – надається халат, робітникам із 

комплексного обслуговування й ремонту будинків, споруд – надаються 

черевики (для виконання відповідних робіт). 

Уведено Додаток 10 «Перелік професій і посад працівників, яким 

безкоштовно видається мило (або інші мийні засоби) у зв’язку з виконанням 

робіт, пов’язаних із забрудненням» (водій автотранспортного засобу, двірник, 

завідувач складом, ліфтер, прибиральник службових приміщень, прибиральник 

службових приміщень (санвузлів), прибиральник сміттєпроводів, робітники, з 

комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд, робітники, з 

комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд (рембудгрупа), 

робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням водопровідних та 

каналізаційних систем, ремонтом меблів).  

2. У квітні 2017 р. спільно з інженерами з охорони праці проведено 

тиждень охорони праці в університеті. 

3. Профком брав участь у святкових заходах до державних та 

національних свят України (придбано квіти(. 

4. Екскурсійні поїздки працівників та членів їхніх сімей до: 

• ковзанки (льодовий палац «Альтаїр», м. Дружківка); 

• зоопарку та дендропарку (м. Ямпіль), 

• заводу шампанських вин (м. Бахмут). 

5. До Дня захисту дітей за ініціативи ректора проведено конкурс дитячого 

малюнку на асфальті.  
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6. Діти працівників до 14 років (включно) отримали подарунки до 

новорічних свят (цукерки), організовано Новорічний ранок для дітей 

працівників ДДПУ. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформатики в 

початковій освіті разом із громадською організацією «Молодь Сходу України» 

виграла грант на реалізацію проекту коворкінг-центру «Вільний простір» для 

студентів університету в гуртожитку №2. 
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

1. Розширити перелік ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, 

особливо за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. 

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., керівник Підрозділу з 

ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації Ніколайчук А.С., декани, 

зав. кафедр, керівник навчально-методичного відділу Чередник О.В. . 

Термін: постійно. 

2. Оптимізувати перелік додаткових спеціальностей і спеціалізацій з огляду на 

підготовку педагогічних кадрів до викладання навчальних предметів 

варіативного компоненту навчального плану загальноосвітніх навчальних 

закладів, а також до проведення позашкільної та позакласної роботи з 

урахуванням задоволення особистісних освітніх інтересів студентів та 

професійних потреб замовника. 

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., керівник Підрозділу з 

ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації Ніколайчук А.С., декани, 

зав. кафедр, керівник навчально-методичного відділу Чередник О.В. 

Термін: постійно. 

3. Розробити та запровадити нормативне забезпечення щодо розширення 

переліку додаткових освітніх програм, курсів для студентів університету; 

переліку платних послуг із освітньої діяльності. 

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., керівник Підрозділу з 

ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації Ніколайчук А.С., декани, 

зав. кафедр, керівник навчально-методичним відділу Чередник О.В.  

Термін: постійно. 

4. Удосконалити професійну підготовку та підвищити кваліфікацію 

педагогічних працівників через запровадження як традиційних, так і 

інноваційних форм організації. 

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., декани, зав. кафедр, викладачі. 

Термін: постійно. 
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5. Активізувати роботу викладачів зі створення персональних електронних 

сторінок для оптимізації навчального процесу та уможливлення дистанційного 

навчання. 

Відповідальні: зав. кафедр, викладачі. 

Термін: постійно. 

6. Проводити роботу зі збереження та збільшення контингенту студентів, 

приділяти пильнішу увагу під час індивідуальної роботи зі студентами, які 

мають академічні заборгованості, створювати доброзичливу партнерську 

атмосферу спілкування між викладачами та студентами. 

Відповідальні: декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

7. Продовжити роботу над вдосконаленням змісту психолого-педагогічної, 

методичної підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в умовах 

інтенсивного розвитку інформаційно-технологічного суспільства та змін, що 

відбувається в сучасній загальноосвітній школі. Продовжити вдосконалення 

системи організації навчального процесу та об'єктивного контролю за 

навчальними показниками студентів. 

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., проректор із науково-

педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., керівник Підрозділу моніторингу 

якості вищої освіти О.Ю. Ступак, декани факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

8. Випусковим кафедрам активніше проводити роботу над формуванням 

переліку базових підприємств, організацій, установ та укласти з ними 

відповідні угоди на проходження навчально-виробничих практик. Провести 

серед роботодавців моніторингові дослідження щодо їхнього бачення 

технологій, процедур та правил організації та проведення навчально-

виробничих практик, узагальнити результати моніторингу. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., 

декани факультетів, зав. кафедр.  
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Термін: постійно. 

9. Посилити відповідальність викладачів за якість освітньої діяльності, а 

студентів – за якість знань. Розширити застосування експертних і тестових 

методів оцінювання рівня знань та компетентності. Продовжити практику 

залучення органів студентського самоврядування до контролю за 

проходженням сесії та практику функціонування телефонів довіри в ректораті 

університету та в деканатах. 

Відповідальні: ректорат, Підрозділ моніторингу якості вищої освіти, декани 

факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

10. Вдосконалити організацію індивідуальної роботи викладачів зі студентами 

денної та заочної форм навчання. 

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., проректор із науково-

педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., Підрозділ моніторингу якості вищої 

освіти, навчально-методичний відділ.  

Термін: постійно. 

11. Завідувачам кафедр постійно тримати на контролі облік науково-дослідної 

та науково-методичної роботи викладачів: наявність списків надрукованих 

праць, дипломних, магістерських і курсових робіт, протоколів засідань секцій 

наукової конференції, наукових і методичних семінарів кафедр. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: постійно. 

12. Кафедрам ДДПУ розвивати фундаментальні та прикладні дослідження з 

актуальних проблем природничих і гуманітарних наук. Ректорату та зав. каф. 

забезпечити пріоритетність виконання держбюджетних і госпдоговірних тем, 

психолого-педагогічних досліджень, спрямованих на розв'язання проблем 

освіти в Україні. Кафедрам університету розробити заходи з розширення 

науково-виробничих зв'язків із місцевими підприємствами, поліпшити роботу з 
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визначення підприємств і організацій для проведення дослідно-промислової 

перевірки та впровадження розробок. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., 

зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

13. Продовжувати та поглиблювати наукову співпрацю з інститутами НАН і 

НАПН України, із зарубіжними науковими установами та ВНЗ. Докласти 

зусилля задля організації наукового співробітництва в межах спільних проектів 

із Німецьким Науковим Співтовариством (DFG), Німецькою Академічною 

Службою Обмінів (DAAD), Фондами „Відродження", INTAS, TASIS, 

Олександра Гумбольдта та іншими.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., 

декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

14. Активізувати роботу з написання грантових проектів, налагодження 

співпраці з міжнародними донорами, підготовки проектних пропозицій.  

Відповідальні: ректорат, декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

15. Постійно вдосконалювати роботу Ради молодих учених, аспірантів та 

студентів ДДПУ, підвищувати її роль в організації науково-дослідної роботи 

молодих викладачів університету. 

Відповідальні: голова Ради молодих учених, аспірантів та студентів ДДПУ.  

Термін: постійно. 

16. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, Раді молодих учених, аспірантів 

та студентів, радам із НДРС факультетів, СНТ активніше залучати студентів до 

науково-дослідної роботи, до участі у факультетському турі конкурсу 

студентських наукових робіт психолого-педагогічного циклу, у конкурсах та 

олімпіадах, у науково-теоретичній і науково-методичній конференції ДДПУ, 
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забезпечувати участь студентів у виконанні кафедральних тем. Активізувати 

роботу наукових гуртків і проблемних груп. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, голова РМУАС, голови 

рад з НДРС.  

Термін: постійно. 

17. Посилити контроль та роз’яснювальну роботи з викладачами щодо 

неприпустимості недозволених засобів проведення екзаменаційних сесій.  

Відповідальні: Підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, декани, 

зав. кафедр.  

18. Посилити роз'яснювальну роботу серед студентів із питань боротьби з 

недозволеними засобами складання екзаменаційних сесій. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., 

декани. 

Термін: постійно. 

19. Активізувати роботу органів студентського самоврядування. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., 

декани, зав. кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

20. Посилити роботу з дітьми-переселенцями, особливу увагу звернути на 

достатність облаштування приміщень їхнього проживання.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., 

декани, зав. кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

21. Активізувати роботу кураторів. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., 

декани, зав. кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

22. Удосконалити виховну роботу в гуртожитках університету. 
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Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., 

декани, зав. кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

23. Посилити роботу зі студентами, які проживають на приватних квартирах, 

звертати увагу на побут студентів, підтримувати зв‘язки з їхніми батьками. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., 

декани, зав. кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

24. Посилити напрями національного, патріотичного та історико-культурного 

виховання студентської молоді через проведення заходів, присвячених 

видатним датам української історії та визначним датам Донецького краю. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий C.M., голова 

студентського клубу. 

Термін: постійно. 

25. Урізноманітнити форми виховної роботи за здоровий спосіб життя через 

активне залучення студентів до їхньої участі в спортивно-масових заходах. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий C.M., заст. 

деканів, зав. кафедр факультету фізичного виховання, голова спортклубу.  

Термін: постійно. 

26. Постійно підтримувати зв’язки з батьками студентів, один раз на рік 

проводити батьківські збори. 

Відповідальні: декани, куратори. 

Термін: постійно. 

27. Викладачам кафедр, які видають навчально-методичні праці надавати не 

менше двох примірників підручників, навчальних посібників та інших 

навчально-методичних праць до бібліотеки університету. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: постійно.  



72 

 

 

 

28. Бібліотеці університету постійно проводити інформаційно-методичну 

роботу зі студентами з питань наявності нової навчально-методичної 

літератури та уможливлення електронного доступу до бібліотечних фондів.  

Відповідальні: директор бібліотеки.  

Термін: постійно. 


