
1 

 

 

ЗВІТ 

про роботу  

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

у 2018-2019 н.р. 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Освітня діяльність у ДДПУ 2018-2019 навчальному році проводилася згідно 

із положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а 

також директивними документами Міністерства освіти і науки України, наказами та 

розпорядженнями ректора, рішеннями вченої ради та науково-методичної ради 

університету. 

1. Діяльність із організації освітнього процесу. 

Поточну організаційну діяльність було спрямовано на забезпечення 

освітнього процесу:  

- проведено наради із завідувачами кафедр щодо планування 

навчального навантаження; 

- підготовлено й затверджено накази про штатний розпис професорсько-

викладацького складу та планування навчального обсягу робіт професорсько -

викладацького складу;  

 

- затверджено освітньо-професійні програми та навчальні плани; 

- 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 
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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 обсягу робіт кафедрами університету 

на наступний н.р. та спільно із заступниками деканів і завідувачами кафедр 

упорядковано робочі навчальні плани (денна й заочна форми навчання); 

- підготовлено документацію щодо оформлення студентських квитків за  

рівнями бакалавр, магістр замовлено в Державному центрі прикладних новітніх 

інформаційних технологій та видано студентам денної форми навчання; 

 

- здійснено замовлення на виготовлення дипломів рівнів бакалавр, магістр 

випускниками денної 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 денної та заочної форм навчання; 

- здійснено замовлення на виготовлення додатків до диплома про вищу освіту 

(Єврододаток) магістрам-випускникам денної і заочної форми навчання; 

- забезпечено факультети й кафедри університету документацією з планування, 

обліку та звітності в навчальному процесі; 

- проведено комплексні контрольні роботи рівнів бакалавр, магістр денної 

форми навчання та здійснено їх аналіз; 

- складено статистичні звіти, довідки, матеріали з питань організації 

навчального процесу, які розглядались на радах факультетів університету. 

Так, особливості організації навчального процесу за денною формою навчання 

у 2018-2019 році можна схарактеризувати за такими показниками. Кількість 

започаткованих спеціальностей, за якими здійснюється провадження освітньої 

діяльності: 

І бакалаврський рівень – 16 спеціальностей; 

ІІ магістерський рівень – 12 спеціальностей; 

У 2018-2019 н.р. було залучено 1975 студентів денної форми навчання, з них за 
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рівнем бакалавр – 1297 осіб, за рівнем магістр – 678 особи та 1801 студентів заочної 

форми навчання, з них за рівнем бакалавр – 986 осіб, за рівнем магістр – 815 осіб, 

які навчались на 7 факультетах університету.  

Атестацію для випускників 2019 року рівня бакалавр, магістр, було 

організовано у вигляді складання екзаменів. 

За результатами проведення атестації головами екзаменаційної комісії було 

підготовлено звіти, затверджені на вченій раді університету. 

За результатами атестації видано дипломи: 

 

Рівень бакалавр 

денна форма навчання 354 

заочна форма навчання 284 

 

Рівень магістр 

денна форма навчання 343 

заочна форма навчання 376 

 

Упродовж 2018-2019 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 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 денної 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 
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року; 

 

- забезпеченням контролю навчально-методичного відділу за плануванням і 

виконанням індивідуального навчального навантаження штатними викладачами та 

викладачами, які працюють на умовах сумісництва й погодинної оплати праці. 

Особливу увагу надавали збереженню контингенту студентів через: 

- посилення індивідуальної роботи зі слабкими студентами; 

- створення умов для навчання за індивідуальним графіком студентів 

випускних курсів, які працюють за спеціальністю. 

Навчально-методичним відділом забезпечено ведення такої документації: 

 книги обліку студентів денної та заочної форм навчання за факультетами; 

 книги обліку студентів, яким надано академічну відпустку; 

 книги видачі дипломів студентам денної та заочної форм навчання всіх 

рівнів; 

 журнал обліку роботи академічних груп; 

 журнал атестації студентів; 

 

 журнал обліку контрольних та взаємних відвідувань занять; 

 індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівників та її облік. 

Упродовж року проводилось навчання студентів із використанням 

дистанційної форми навчання. У 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 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.  

2. Діяльність із напрямку ліцензування та акредитації.   
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У 2018-2019 навчальному році підрозділом ліцензування, акредитації та 

підвищення кваліфікації успішно проведено значний обсяг робіт, а саме:  

 

 

І. Розширено провадження освітньої діяльності  

- через започаткування  за першим (бакалаврським) рівнем  

          спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (із 

ліцензованим обсягом – 120 осіб із урахуванням строків навчання); 

          спеціальності 035 Філологія (із ліцензованим обсягом – 200 осіб із 

урахуванням строків навчання); 

- через збільшення ліцензованих обсягів за другим (магістерським) 

рівнем: 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) (ліцензований обсяг 

збільшено до 200 осіб із урахуванням строків навчання); 

спеціальності 016 Спеціальна освіта (ліцензований обсяг збільшено до 200 

осіб із урахуванням строків навчання). 

ІІ. Проведено первинну акредитацію випускової кафедри за результатами 

освітньої діяльності з підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 

БАКАЛАВР за напрямом 6.010203 Здоров’я людини  та на підставі цього здійснено 

переоформлення сертифікатів на спеціальність 227 Фізична реабілітація // 227 

Фізична терапія, ерготерапія. 

 

 

 

ІІІ. Проведено первинну акредитацію 15 освітніх програм другого 

(магістерського) рівня: 

1

1 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» 

2спеціальність 013 Початкова освіта 
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2 Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» 

3

3 

спеціальність 014 Середня освіта (Математика) 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Математика)» 

4

4 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізика)» 

5

5 

спеціальність 014 Середня освіта  (Українська мова і література) 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта  (Українська мова і 

література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» 

 

6

6 

спеціальність 014 Середня освіта  (Українська мова і література) 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта  (Українська мова і 

література)» 

 

7

7 

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Трудове навчання та 

технології)» 

8

8 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)» 

9

9 

спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта» 

1

10 

спеціальність 033 Філософія 

Освітньо-професійна програма «Філософія» 

1

11 

спеціальність 034 Культурологія 

Освітньо-професійна програма «Культурологія» 

1

12 

спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно))» 

1

13 

спеціальність 053 Психологія 

Освітньо-професійна програма «Психологія» 
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1

14 

спеціальність 073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» 

1

15 

231 Соціальна робота 

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» 

3. Діяльність із напрямку підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників. 

У 2018-2019 н.р. підвищення кваліфікації (стажування) здійснювалося на 

підставі договорів. За 2018-2019 н.р. було підписано угоди про співробітництво з 2 

ЗВО України II-IV рівнів акредитації: Харківським національним економічним 

університетом імені Семена Кузнеця, Уманським державним педагогічним 

університетом імені Павла Тичини та з 6  вищими навчальними закладами I і II 

рівнів акредитації: Слов’янським енергобудівним технікумом, Покровським 

педагогічним коледжем, Слов’янським хіміко-механічним технікумом, Донецьким 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, ДППНЗ «Краматорський 

коледж технологій та дизайну». 

Підвищення кваліфікації у 2018-2019 н.р. пройшли 101 науково-педагогічний 

та педагогічний працівникі університету. 

За навчальний рік 27 викладачів підвищили кваліфікацію за кордоном, 5 

викладачів отримали міжнародні сертифікати: на знання польської та англійської 

мов, відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні В2). 

 

4. Діяльність із напрямку організації практичної підготовки студентів. 

Для чіткої організації та проведення всіх видів практичної підготовки в 

університеті складено графік, у якому визначено дати та строки проведення 

практичної підготовки з урахуванням канікул у школах міста.  

Проведено наради з диспетчерами факультетів і факультетськими керівниками 

практичної підготовки на предмет своєчасного оповіщення студентів про строки 

проходження практичної підготовки; про необхідні документи, які студенти повинні 

підготувати й надати факультетському керівнику; про бази практичної підготовки, із 
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якими університет заключив договори співпраці. 

Усі питання студентів про можливості проходження практичної підготовки за 

місцем проживання або майбутнього працевлаштування, медогляду, здебільшого, 

вирішувалися до настановних конференцій. 

Контроль за ходом практичної підготовки здійснювався керівником практики 

університету та методистами відповідальних кафедр згідно з графіком відвідування 

шкіл, який погоджувався на кафедрах. 

Зі студентами, які перебували за межами міста, зв’язок здійснювався в 

дистанційному режимі. 

Підсумки проходження практичної підготовки підводилися на підсумкових 

конференціях із участю керівників практики. 

Усі види практичної підготовки у 2018-19 навчальному році пройшли згідно з 

графіком навчального процесу. 

Для забезпечення студентів рівня вищої освіти базами практик, керівником 

педагогічної практики університету у 2018-19 навчальному році було узгоджено 

дострокові договори з Регіональним ландшафтним парком «Краматорський», 

Регіональним ландшафтним парком «Клебан–Бик», Слов’янським багатопрофільним 

регіональним центром професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса. 

Також за мірою необхідності укладено договори між університетом і ЗОШ 

інших міст України на період практичної підготовки для студентів, які виїжджали за 

місцем мешкання або майбутнього працевлаштування. 

Окрім навчальних і виробничих практик, у 2018-19 навчальному році студенти 

університету проходили практичну підготовку в позашкільних закладах освіти: 

дитячих оздоровчих таборах, пришкільних таборах тощо. 

 

 

Силами університету було укомплектовано: м. Урзуф, ДОЦ “Спортиум”, 

м. Очаків; ДОЦ “Брусино”, с. Брусине; ДОЦ “Перлина Донеччини, м. Святогірськ; 

ЗОШ м. Слов’янська та Слов’янського району. 



9 

 

 

Також наші студенти виїжджали працювати в ДОЦ: “Карамель”, “Сузір’я 

Тварин”, “Смарагдове місто”, “Іскорка”, “Сонячний”, “Червоні вітрила”, “Берізка” та 

інші. 

Результати всіх видів практичної підготовки було оговорено вчасно, 

виставлено оцінки в залікові книжки й заліково-екзаменаційні відомості. 

Відрахованих за підсумками практичної підготовки немає. 

5. Діяльність із напрямку сприяння працевлаштування студентів та 

випускників і профорієнтаційної роботи. 

Упродовж звітного періоду випускниками педагогічних спеціальностей 

університету було укладено 16 договорів одноразової адресної грошової допомоги 

(випускник – університет – відділ освіти) про роботу в загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах. Загалом в університеті серед 

випускників магістратур педагогічних спеціальностей показник працевлаштованості 

за фахом становить 60%. Серед випускників-бакалаврів цей показник значно 

менший і становить 20%. 

Налагодження ділових стосунків із потенційними роботодавцями, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості 

відбуваються через зустрічі з керівництвом районних та міських відділів освіти, 

іншими установами, організаціями, підприємствами, що є потенційними 

роботодавцями, укладенням договорів про співробітництво з ними. Зокрема, у 

вересні 2018 р. узято участь у „Ярмарку вакансій”, організованому Слов'янським 

місцевим центром зайнятості. Також за звітний період разом із міським центром 

зайнятості створено 50 відеорезюме студентів та випускників університету для  його 

подальшого поширення серед потенційних роботодавців.  

Постійно розміщуються оголошення про наявні вакансії з різних закладів 

освіти місцевих та районних центрів зайнятості регіону (Костянтинівка, 

Краматорськ, Бахмут, Добропілля, Мирноград та ін.) на офіційному сайті ДДПУ та 

на сторінці Фейсбук. 
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ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ  

ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інформаційним освітнім ресурсом про освіту в Україні та за кордоном 

«Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 

2019 року. У якості вихідних даних для складання рейтингу було використано 

найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та 

міжнародні рейтинги вишів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та 

«Вебометрикс», кожен із яких застосовує різні критерії оцінювання закладів вищої 

освіти. Так, серед 240 ЗВО України, представлених у рейтингу, ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» посів 198 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). У рейтингу університетів 

«Топ-200 Україна» університет у 2019 році посів 167 місце. 

 

 

 

 

За результатами системи рейтингу світових університетів Ranking Web of 

Universities у рейтингу українських вишів ДДПУ посів 201 місце серед 320 

можливих; у рейтингу вишів Європи – 3909 місце з 5833 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 
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наукових установ в Інтернеті й сприяння відкритій публікації результатів наукової 

діяльності.  

У 2018 році університет уперше було вміщено до рейтингу українських 

закладів вищої освіти за показниками бази даних SciVerse Scopus. Результати 

рейтингу закладів вищої освіти ґрунтуються на показниках бази даних Scopus, що є 

інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються 

навчальним закладом або його співробітниками. У 2019 році серед 166 закладів 

ДДПУ посів 127 місце. 

 

 

 

 

Станом на 1 вересня 2019 року в ДДПУ працює 46 докторів наук, професорів 

(з них 9 – ГІІМ) та 247 кандидатів наук, доцентів (з них 42 – ГІІМ). Зокрема, 

упродовж 2018 – 2019 навчального року захищено 3 дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук – Ємельяненко Г.Д., Топольник Я.В., Дьоміна В.В. і 

17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Упродовж звітного 

періоду отримано 3 атестати доцентів. 

Згідно з розпорядженням Президента України №119/2018-рп від 17.08.2018 р. 

докторові фізико-математичних наук, проректорові з науково-педагогічної роботи 

ДДПУ Чайченку С.О. призначено на 2018 рік грант Президента України для 

здійснення наукового дослідження «Класифікаційні методи теорії наближень, теорії 

крайових задач та їх застосування для керування складними механічними 

системами». 

Група науковців університету продовжила виконання фундаментального 

дослідження, яке фінансувалося з коштів державного бюджету з 2018 року: 
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– «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. 

Упродовж звітного року ректор університету, доктор педагогічних наук, 

професор Омельченко С.О. продовжувала працювати у складі Атестаційної колегії 

МОН України; проректор із науково-педагогічної роботи, доцент Чайченко С.О. – у 

складі Президії Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти і 

директорів наукових установ, які відносяться до сфери управління МОН України; 

завідувач кафедри математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, 

професор Чуйко С.М. – у складі секції «Математика» за фаховими напрямами 

Наукової ради МОН (наказ МОН від 29.10.2015 р. №1123); завідувач кафедри 

практичної психології, доктор педагогічних наук, професор 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 із 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), а також у складі 

Експертної ради МОН із експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних 

(експериментальних) розробок вчених (Секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми 

молоді та спорту») (наказ МОН від 04.07.2019 р. №932); завідувач кафедри 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти, доктор педагогічних 

наук, професор 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);  
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Наказом МОН «Про затвердження персонального складу Науково-методичних 

комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України» від 25.04.2019 р. №582 трьох науково-педагогічних 

працівників університету було включено до персонального складу із різних 

спеціальностей: 

 

 

1. Декана факультету гуманітарної та економічної освіти, доктора педагогічних 

наук, доцента Саяпіну С.А. – зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

2. Декана факультету початкової, технологічної та професійної освіти, доктора 

педагогічних наук, доцента Хижняк І.А. – зі спеціальності 013 Початкова освіта. 

3. Завідувача кафедри технології спеціальної та інклюзивної освіти, доктора 

педагогічних наук, професора Дмитрієву І.В. – зі спеціальності 016 Спеціальна 

освіта. 

У звітний період спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 з правом приймати до 

розгляду та проводити захисти докторських (кандидатських) дисертацій за 

спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.05 

«Соціальна педагогіка» успішно пройшла перереєстрацію терміном до 31 грудня 

2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України №775 від 11.07.2019 року «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року»). Відповідно до цього наказу 

було розширено перелік спеціальностей та включено спеціальність 13.00.01 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки». Спеціалізовану вчену раду очолює 

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

Упродовж 2018-2019 навчального року на засіданні ради успішно захищено 1 

докторську та 4 кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти», 1 докторську та 3 кандидатські дисертації зі спеціальності 

13.00.05 «Соціальна педагогіка». 

Продовжувала працювати спеціалізована вчена рада К 12.112.02 з правом 
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прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями 09.00.03 «Соціальна 

філософія та філософія історії» та 09.00.05 «Історія філософії». Спеціалізовану 

вчену раду очолює доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії, соціально-політичних і правових наук Мозговий Л.І. Упродовж звітного 

року на засіданні ради успішно захищено 1 кандидатську дисертацію за 

спеціальністю 09.00.05 «Історія філософії». 

23 викладачі університету є членами спеціалізованих учених рад із захисту 

кандидатських і докторських дисертацій у закладах вищої освіти України. 

Станом на 01.09.2019 р. в університеті діє докторантура за спеціальностями 

033 Філософія та 231 Соціальна робота. Успішно продовжують навчання два 

докторанти зі спеціальності 231 Соціальна робота. 

В університеті діє аспірантура. Станом на 01.09.2019 р. кількість аспірантів 

денної та заочної форм навчання складає 42 особи (із них 4 – ГІІМ), а також 

планований випуск аспірантів – 3. 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. 

Продовжилось навчання в аспірантурі за такими спеціальностями: 

- 011 Освітні, педагогічні науки; 

- 013 Початкова освіта; 

- 015 Професійна освіта; 

- 016 Спеціальна освіта; 

- 032 Історія та археологія; 

- 033 Філософія; 

- 035 Філологія; 

- 053 Психологія; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 111 Математика; 
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- 231 Соціальна робота. 

 

 

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. 

Три студентки ДДПУ стали призерами ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів 

закладів вищої освіти: 

1. Студентка філологічного факультету Дудка Ірина, диплом ІІ ступеня 

(гуманітарний профіль), науковий керівник – доц. Решетняк О.О. 

2. Студентка факультету соціальної та мовної комунікації ГІІМ Зейналова 

Аліна, диплом ІІІ ступеня (гуманітарний профіль), науковий керівник – 

доц. Радіонова Т.М. 

3. Студентка факультету психології, економіки та управління Семенська 

Юліана, диплом ІІІ ступеня (негуманітарний профіль), науковий керівник – доц. 

Решетняк О.О. 

 

 

 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових 

робіт нагороджені: 

1. Баблюх Тамара, здобувач факультету спеціальної освіти – диплом І 

ступеня в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)». Науковий керівник  – проф. Дмитрієва І.В. 

2. Лоіш Поліна, здобувач факультету психології, економіки та управління – 

диплом ІІ ступеня у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник – доц. Сергєєва І.В. 
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3. Гопта Ганна, здобувач педагогічного факультету – диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна 

освіта». Науковий керівник – доц. Алєко О.А. 

4. Діаковська Людмила, здобувач факультету соціальної та мовної 

комунікації ГІІМ – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з напряму «Переклад». Науковий керівник – доц. Ясинецька О.А. 

 

 

 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських студентських олімпіадах 

нагороджені: 

1. Здобувач фізико-математичного факультету Попов Микита – диплом II 

ступеня у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Математика» 

серед студентів педагогічних університетів. Науковий керівник – проф. Чуйко С.М. 

2. Здобувач фізико-математичного факультету Сипчук Єгор – диплом ІІІ 

ступеня у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Фізика» 

серед педагогічних університетів. Науковий керівник – проф. Надточій В.О. 

3. Здобувач педагогічного факультету Кочнєва Софія – диплом ІІ ступеня у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності  012 Дошкільна освіта. 

Науковий керівник – к.пед.н. Іванчук С.А. 

Студентка 1 курсу магістерського рівня вищої освіти спеціальності 013 

Початкова освіта Максимюк Альона отримала стипендію Міністерства освіти, 

науки, досліджень та спорту Словацької Республіки та проходила навчання в 

Університеті імені Я. Коменського з 15 вересня 2018 р. до 15 лютого 2019 р. 

 

Із 12 серпня 2019 р. до 30 червня 2020 року дві студентки факультету 

початкової, технологічної та професійної освіти – Максимюк Альона та Максименко 

Катерина братимуть участь у програмі кредитної мобільності в Університеті 

Південно-Східної Норвегії (м. Драммен) зі спеціальності «Права людини в освіті».  
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» у звітному році став 

базою для проведення всеукраїнських етапів VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (3 

лютого 2018 р.) та ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика (17 лютого 2018 р.) для учасників Донецького регіону. 

За результатами наукових досліджень науково-педагогічні працівники 

університету у 2018 – 2018 навчальному році взяли участь у написанні 26 

колективних монографій (17 – видані за кордоном), опублікували 11 монографій (2 – 

видані за кордоном), 102 навчальних посібники, 169 методичних рекомендацій, 395 

статей у фахових наукових журналах і збірниках України, 25 статей у журналах, 

включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Sciеnce та 237 публікацій у 

журналах, включених до наукометричної бази даних Index Copernicus.  

На міжнародних та всеукраїнських конференціях викладачі університету 

зробили 497 доповідей. 

Доцентом кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Одинченко 

Л.К. опубліковано підручник для 7 класу спеціальних закладів загальної середньої 

освіти «Географія» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, наказ від 

24.07.2018 р. №802). 

Професором кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти 

Дмитрієвою І.В. розроблено типові освітні програми з Грифом Міністерства освіти і 

науки України для закладів спеціальної освіти: 

1. Образотворче мистецтво. Мистецька галузь / Типова освітня програма для 

учнів 1-го класу з інтелектуальними порушеннями (наказ Міністерства освіти і 

науки України  від 26.07.2018 р. №816). 

2. Образотворче мистецтво. Мистецька галузь / Типова освітня програма для 

учнів 2-го класу з порушеннями інтелектуального розвитку (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 02.07.2019 р. №917). 
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3. Світ мистецтва / Програми з корекційно-розвиткової роботи для 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із розумовою 

відсталістю (6-9 класи). – Київ. –  2018 р. 

Доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи Дронова О.О. є 

співавтором програми «Я у світі. Програма розвитку від народження до 6 років» 

(рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-6326 від 

12.07.2019 р.). 

Доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і 

реабілітації Пристинський В.М. є співавтором навчально-методичного посібника 

«Інформаційно-комунікаційні та рухливо-пізнавальні технології у фізичному 

вихованні дітей і підлітків», який схвалено для використання в загальноосвітніх 

навчальних закладах (лист Інституту модернізації змісту освіти від 02.07.2019 р. 

№22.1/12-Г-517). 

Старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки 

життєдіяльності та автосправи Ніколайчук Ю.В. є одним з винахідників корисної 

моделі «Спосіб визначення марочної приналежності вугілля» (патент на корисну 

модель №134137, зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 

моделі 10.05.2019 р.). 

 

 

 

 

Силами провідних кафедр університету видано 32 випуски збірників наукових 

праць (із них 4 – у ГІІМ), 11 з яких включено до переліку наукових фахових видань 

України. Праці викладачів активно використовують у навчальному процесі. 

Станом на 01.09.2019 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). 
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3. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. 

4. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 

Журнали «Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ» 

та «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» включено до 

наукометричної бази даних Index Copernicus. 

 

 

 

 

 

У звітний період фахове електронне видання «Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти» було включено до міжнародного реєстру науково-

інформаційних матеріалів CrossRef, що дозволило присвоювати кожній науковій 

публікації цифровий ідентифікатор DOI.  

У звітний період оновлено договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат», 

українськими розробниками сервісу перевірки академічних текстів на плагіат 

Unicheck. Метою співпраці є забезпечення високої якості професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти, впровадження сучасних програмних засобів в організацію 

освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності та підвищення якості 

освіти в цілому через виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах. 

Продовжувалась діяльність університету щодо освоєння та підключення 

університету до міжнародних баз даних. Згідно з наказом МОН «Про надання 

доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз 

даних» від 06.11.2018 р. №1213 університету надано доступ до баз Scopus і Web of 

Science. 

Відповідно до результатів рейтингового оцінювання у 2018 році 90% науково-

педагогічних працівників мають високий рівень, 8% – достатній, 2% – задовільний. 

Досягнуті показники свідчать про належну організацію та успішність наукової та 
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науково-методичної роботи, а також про покращення з кожним роком рівня 

проведених наукових досліджень. 

Відповідно до рішення Вченої ради університету було оголошено подяку 

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

вищої школи (зав. кафедри доц. Саяпіна С.А.), технології спеціальної та інклюзивної 

освіти (зав. кафедри проф. Дмитрієва І.В.), спеціальної педагогіки та інклюзії (зав. 

кафедри доц. Татьянчикова І.В.). Також відзначено науково-педагогічних 

працівників, які здобули 1 місця в персональному рейтинговому 

оцінюванні: професор Чуйко С.М., доцент Дьоміна В.В., ст. викладач Ніколайчук 

Ю.В., асистент Березка С.В. 

Продовжувалась діяльність університету з організації та проведення наукових 

заходів різного рівня. У 2018 – 2019 навчальному році проведено 37 наукових 

конференцій і семінарів, зокрема 5 – міжнародного рівня, 6 – всеукраїнського, 26 – 

міжрегіонального.  

Серед найбільш масштабних наукових заходів звітного періоду були такі: 

Магістральна (не)конференція міні–EdCamp Sloviansk (4 травня 2019 р.), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями сучасної 

науки та освіти» (23-24 травня 2018 р.), освітня конференцію «DET-talks. Design 

education talk» із міжнародною участю (25-26 травня 2019 р.), І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Практична психологія: від фундаментальних 

досліджень до інновацій» (23 листопада 2018 р.), конференція з міжнародною 

участю «Innovative environments for strengths-based English teaching and learning» (01 

березня 2019 р.), VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Взаємодія 

духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості» 

(21-22 березня 2019 р.). 
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25-26 травня 2019 р. на факультеті початкової, технологічної та професійної 

освіти було проведено освітню конференцію «DET-talks. Design education talk» із 

міжнародною участю. Мета заходу – мотивація вчителів, студентів та школярів до 

підвищення рівня володіння англійською мовою, розширення світогляду учасників 

конференції за допомогою освітніх тем, обговорюваних на конференції, розвиток 

соціальної та медійної активності представників викладацького та студентського 

середовища Донбаського регіону. У межах конференції було проведено мовний 

марафон «Battle on the grass» – конкурс спікерів англійською мовою з подальшим 

неформальним обговоренням проблем демократії в освіті. 

01 березня на базі кафедри теорії і практики початкової освіти було проведено 

конференцію з міжнародною участю «Innovative environments for strengths-based 

English teaching and learning». Метою конференції було об’єднання науковців, 

учителів, студентів навколо проблеми впровадження інноваційних технологій у 

навчання англійської мови в межах реалізації концепції «Нова українська школа». 

Спеціальні сесії провели американські науковці та волонтери програми Fulbright в 

Україні. 

 

4 травня на базі факультету початкової, технологічної та професійної освіти 

відбулась незвична наукова подія – Магістральна (не)конференція міні–EdCamp 

Sloviansk із теми «Цифровий освітній простір». Мета проведення заходу: сприяти 

виробленню механізмів імплементації нового Закону «Про освіту», пошуку рішень із 

актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, установленню 

контактів між освітянами різних країн, обмін науковими результатами і 

дослідницьким досвідом у межах демократичного формату діалогу та вільного 
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обміну досвідом за принципом give – get.  

Упродовж звітного року викладачі університету пройшли стажування в таких 

іноземних навчальних закладах: Каліфорнійський університет, Вашингтонський 

університет, Національний університет Аризони, Технологічний інститут Джорджії, 

Національний університет Пенсільванії, Університет імені Рузвельда, Університет 

Джоржа Мейсона, Західний Університет Мічігану, Бюро з питань освіти та культури 

Державного Департаменту, Університет м. Нью-Йорк (США), Університет 

Барселони (Іспанія), Школа Тівертон м. Девон, Міжнародний коледж Harrow House 

м. Свонедж (Великобританія), Німецька служба академічних обмінів DAAD fadat 

м. Хемнітц (Саксонія, Німеччина), Університет Масарика (Чеська республіка), Вища 

школа комунікації і управління м. Познань, Інститут розвитку міжнародної співпраці 

м. Познань, Вища технічна школа м. Катовіце (Польська республіка), Вища школа 

економіки і менеджменту м. Братислава (Словацька Республіка), Анхойський 

університет м. Хефей (Китай). 

Керівництво університету й структурних підрозділів веде активний пошук та 

налагоджує партнерські зв’язки з вишами ближнього та далекого зарубіжжя.  

Станом на 01.09.2019 р. в університеті діють угоди про співробітництво із 25 

закордонними навчальними закладами та організаціями. Планується підписання 

нових угод про співпрацю з університетами Польщі, Німеччини, Італії, Вірменії, 

Латвії та ін. 

Із вересня 2018 р. на кафедрі іноземних мов працював громадянин США 

викладач-дослідник Франциско Ресто в межах міжнародної програми «English 

Language Fellow Program». Окрім звичайних занять з англійської мови, викладач 

організував розмовні клуби, у яких студенти, викладачі та мешканці міста мали 

можливість вдосконалювати навички спілкування англійською мовою. Також на 

факультеті початкової, технологічної та професійної освіти працював громадянин 

США Декстер Блеквел, який прибув до університету за програмою імені Фулбрайта 

як помічник викладача. 
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10 жовтня 2018 р. університет відвідали директор Програми імені Фулбрайта в 

Україні Марта Коломиєць  та заступник директора Інна Бариш. Ними було 

проведено презентацію програм для студентів, аспірантів та викладачів 

університету, які зацікавлені програмами наукових обмінів міжнародного рівня. У 

заходах активну участь взяли фулбрайтівські стипендіати із США, які реалізують 

дослідницькі проекти в університеті, обговорено план спільних заходів на 2019 р. 

У межах проекту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в 

Україні, Норвегії та Палестині» професори Гаврілова Л.Г. та Хижняк І.А. відвідали 

Університетський коледж південно-східної Норвегії для налагодження співпраці та 

проведення спільних досліджень. 

Донбаський державний педагогічний університет є учасником проекту «Зміни 

педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», який буде реалізовано в 

період із травня 2019 року до грудня 2021 року. Цей проект реалізує  Університет 

імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку. Він  спрямований на 

посилення можливостей працівників середнього менеджменту та викладачів 

українських університетів, що готують майбутніх вчителів. 

 

Упродовж вересня 2018 р. два викладачі університету пройшли стажування в 

інституті іноземних мов Анхойського  університету (м. Хефей, КНР) для 

поглиблення фахової, науково-методичної компетентності викладача, ознайомлення 

з досвідом роботи науково-педагогічних працівників Анхойського університету в 

підготовці магістрів у галузі початкової освіти, визначення його корисності й 

можливості використання для подальшої розбудови системи освіти в Україні, а 

також взяли учать у науковій конференції «Belt and Road University Presidents 

Forum». 

Кафедри ГІІМ узяли участь у конкурсі 2019 р. за напрямом Розвиток 

потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу Еразмус + з поданням двох 

проектних пропозицій за програмою Erasmus + (Action KA 2:  Capacity  building  in 
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 the  field  of  highereducation) у партнерстві з іншими університетами України та 

європейськими університетами. Також було подано проект за програмою Erasmus+ 

(Jean Monnet Modules), «European Trends for Digital Transformation of Higher 

Pedagogical Education». 

 За результатами конкурсного відбору фінансування отримали проекти: 

 

 

1. Науково-методичний проект «Foreign Language Teacher Training Capacity 

Developmentasa Wayto Ukraine’s Multilingual Education and European 

Integration/MultiEd» («Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як 

шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні / MultiEd»). Проект 

дозволить розробити наукові основи викладання англійської мови та впровадити 

провідні методики викладання англійської мови як іноземної за допомогою 

методології CLIL (змістовно орієнтований підхід), що просувається європейськими 

науковцями та практиками. Розробники та виконавці проекту – кафедра англійської 

філології та перекладу, кафедра германської філології, кафедра вітчизняної та 

зарубіжної історії. 

2. Науковий проект «Академічна протидія гібридним загрозам», який 

передбачає розробку магістерських курсів, спрямованих на впровадження 

методології формування компетентностей щодо розпізнавання та протидії гібридним 

загрозам у здобувачів історичної освіти. Розробники та виконавці проекту – кафедра 

вітчизняної та зарубіжної історії. 

 

 

 

У січні 2019 року науково-педагогічними працівниками університету канд. 

пед. наук Ступак О.Ю., канд. пед. наук Березкою С.В., асист. Шульгою Т.В. у складі 

громадської організації «Молодь Сходу України» було взято участь у конкурсі 

проектів на залучення молоді, жінок та людей із особливими потребами до розвитку 
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громад від Програми «U-LEAD з Європою». За результатами конкурсу був 

отриманий грант для реалізації проекту «Посилення ролі молоді в управлінських 

процесах Донецького регіону» із березня до липня 2019 року. Метою цього проекту 

було підвищення рівня участі молоді Донецької області віком від 18 до 35 років у 

розвитку молодіжної політики регіону через проведення трьох дводенних тренінгів 

«Влада і молодіжна громада», організація стажування в департаментах Донецької 

ОДА, допомога в підготовці учасниками проектів регіонального розвитку та їх 

презентації під час круглого столу з представниками органів міського та обласного 

самоврядування. 

З 2019 року університет є учасником проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність», який виконуватиметься в партнерстві з Міністерством освіти і 

науки України та Академією Української преси за підтримки посольств Великої 

Британії та США. 

Упродовж звітного періоду науково-педагогічними працівниками 

університету було розроблено й подано 4 проекти на конкурс, що проводився 

Посольством Болгарії в Україні (наразі проекти ще розглядаються): 

1) «Бізнес-інкубатор «Територія розвитку» для молоді Донецької області». 

2) «Сенсорні іграшки для дітей з особливими потребами в інклюзивному 

просторі». 

3) «Міжкультурна комунікація в освіті». 

4) «Створення доступного середовища для освіти студентів з особливими 

потребами Донбаського державного педагогічного університету». 

Основні перспективи в організації наукової та науково-технічної діяльності в 

університеті вбачаємо в: 

- налагодженні всіма редакційними колегіями наукових видань університету 

роботи з присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового 

ідентифікатора DOI; 

- підвищення рівня міжнародної активності. 
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Діяльність 

приймальної комісії базового університету 

 

Забезпечення належної організації вступної кампанії у Донбаському 

державному педагогічному університеті у 2019 році реалізовувалось Приймальною 

комісією ДДПУ, склад якої формують: 

– голова Приймальної комісії ДДПУ; 

– три заступники голови Приймальної комісії ДДПУ; 

– відповідальний секретар Приймальної комісії ДДПУ; 

– уповноважена особа Приймальної комісії ДДПУ з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв (адміністратор Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти); 

– 4 користувачі ЄДБО; 

– два заступники відповідального секретаря Приймальної комісії ДДПУ; 

– члени Приймальної комісії ДДПУ (декани факультетів, керівники структурних 

підрозділів); 

– представники органів студентського самоврядування ДВНЗ «ДДПУ». 

 

 

Склад приймальної комісії державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет», а також склад приймальної 

комісії базового університету Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» було затверджено наказом № 964 від 

16.11.2018 року. 
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На підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

(затверджених наказом МОН України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 

№ 1456/32908 ) було розроблено й затверджено:  

– «Правила прийому до базового університету ДДПУ у 2019 році» 

(затверджені вченою радою університету ДВНЗ «ДДПУ» 31 січня 2019 року); 

– «План-графік роботи приймальної комісії базового університету ДДПУ у 

2019 р.»; 

– «Положення про приймальну комісію ДДПУ». 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Змін Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 

2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31 травня 

2019 року № 760 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 

року за № 634 / 33605 та рішенням засідання приймальної комісії ДДПУ було 

внесено Зміни до Правил прийому й затверджено вченою радою ДДПУ 27 червня 

2019 року. 

 

Організація роботи функціональних підрозділів приймальної комісії ДДПУ 

у 2019 році 

 

Для забезпечення дотримання умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2019 році та своєчасної підготовки до вступної кампанії 2019 року було 

видано наказ ДДПУ за №65 від 04.02.2019 «Щодо організації роботи 

функціональних підрозділів приймальної комісії ДДПУ у 2019 році».  
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Крім того, у 2018 – 2019 навчальному році було оновлено та затверджено в 

установленому порядку «Положення про апеляційні комісії ДДПУ». 

 

 

Повноваження Приймальної комісії базового університету ДДПУ, предметних 

екзаменаційних, фахових й атестаційних комісій та структурних підрозділів із 

питань організації прийому визначались відповідно до затвердженого Вченою 

радою ДДПУ  «Положення про Приймальну комісію ДДПУ». 

 

Основні етапи вступної кампанії – 2019 

Усього у 2018 – 2019 навчальному році видано понад 10 наказів ДДПУ щодо 

організації та підготовки до «Вступної кампанії – 2019». 

До початку прийому документів Приймальною комісією базового університету 

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 щодо: 

2.1) спеціальностей, на які оголошено прийом,  

2.2) переліку предметів та їх вагових коефіцієнтів, визначених для 

прийому сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти,  

2.3) ліцензованих обсягів та вартості навчання за відповідними 

спеціальностями. 

Для забезпечення прозорості й відкритості «Вступної кампанії – 2019», 
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оперативного інформування вступників, їхніх батьків та громадськості про поточну 

конкурсну ситуацію, було оформлено відповідні стенди. Інформація на стендах була 

змістовною та надавала можливість вступникам отримати всі необхідні дані про 

ліцензовані обсяги, розподіл місць державного замовлення, поточні оголошення, 

рейтингові списки вступників, кількість поданих заяв за спеціальностями, телефони 

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

вступників пільгової категорії. 

 

 

 

 

 

Крім того, на офіційному сайті приймальної комісії базового університету 

ДДПУ, який було оновлено в цьому році, розміщено інформацію про факультети, 

правила прийому до ДДПУ, терміни «Вступної кампанії – 2019», програми 

відповідних фахових випробувань, своєчасно оновлювалися рейтингові списки 

вступників, розміщувалась актуальна інформація щодо конкурсної ситуації та 

оприлюднювались накази про надання рекомендацій до зарахування та остаточне 

зарахування на місця державного замовлення та місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Із 03 червня до 27 вересня 2019 продовжив роботу освітній центр «Донбас –

Україна» на основі базового університету ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». Для забезпечення належної організації роботи центру 

було призначено відповідального Освітнім Центром – доцента кафедри МНМ та 

МНІ Турку Т.В. У період вступної кампанії 2019 року до освітнього центру за 

консультацією звернулося 117 осіб (електронною поштою, телефоном та особисто) 

та 42 вступники подали паперові заяви. До школ для проходження ДПА та 

отримання свідотства про повну загальну середню освіту було направлено 9 осіб. 

Зараховано на навчання 38 вступників цієї категорії (37 осіб – на місця за державний 



30 

 

 

кошт, 1 – на місця за кошти фізичних та юридичних осіб).  

 

 

 

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. Творчий конкурс у ДДПУ було передбачено лише на одну спеціальність – 

014.11 Середня освіта (Фізична культура). Цього року Міністерством освіти і науки 

України було розширено перелік спеціальностей, для яких обов’язковим предметом 

стала математика. 

Як і минуло року, виші Донецької та Луганської областей отримують 

фіксований обсяг державного замовлення за всіма спеціальностями.  
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Правилами прийому 2019 року було передбачено процедуру переведення на 

вакантні місця державного замовлення, що дало можливість перевести на бюджет 

ще 11 вступників. Додатково рішенням Конкурсної комісії МОН України було 

надано 5 місць державного замовлення для вступників пільгових категорій. 

 

 

Цього року вступники подавали заяви в електронній формі як на денну форму 

навчання, так і на заочну. Вони могли подати 7 заяв на 4 спеціальності, для яких 

передбачено прийом за державні кошти та визначити їх пріоритетність. Кількість 
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заяв в електронній формі на освітні програми, для яких не передбачався прийом за 

державні кошти, не обмежувалася. 

Умовами прийому 2019 року було передбачено використання коефіцієнтів. Для 

конкурсних пропозицій нашого університету регіональний коефіцієнт дорівнює 1,04. 

Галузевий дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 на спеціальності 

(спеціалізації), які користуються підтримкою МОН: 014.04 Середня освіта 

(Математика), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.08 Середня 

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

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) базового 

університету ДДПУ. 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 перебувають на території населених пунктів 

сільської місцевості. 

 

Особливості вступної кампанії-2019 

Основною особливістю цієї вступної кампанії став порядок прийому вступників 

до магістратури за спеціальностями 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 

053 Психологія, 033 Філософія, 034 Культурологія. Вони повинні були складати 

вступний іспит з іноземної мови через український центр оцінювання якості освіти 

через ЗНО. Для цього їм необхідно було пройти реєстрацію для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови з 13 травня до 03 червня 2019 року та скласти 

іспит 02 липня 2019 р. Прийом заяв і документів для зазначених спеціальностей із 17 

до 25 червня 2019 р. 

Ще однією особливістю був прийом документів на заочну форму навчання 

магістратури від вступників, які мають освітній рівень магістра, за наявності 

вакантних місць строком до 30.11.2019 року, як прописано в умовах прийому − 2019. 
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Статистичні данні щодо результатів зарахування студентами 

базового університету ДДПУ  

 для здобуття ступенів бакалавра та магістра у 2019 р.  
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ступенем: 
Б К Б К Б К Б К       

бакалавра 225 34 58 8 48 19 32 44 259 66 67 76 468 −58 

бакалавра  

2 курс 
 19    111   19  111  130 −51 

магістра 

(1,4) 
199 72   70 215   271  285  556 −202 

магістра 

(1,9) 
 41    87   41  87  128 +128 

               

    Разом за всіма ступенями 1282 -183 

 

 

Проаналізувавши діяльність структурних підрозділів приймальної комісії 



34 

 

 

базового університету ДДПУ під час «Вступної кампанії – 2019», констатуємо: 

1. Приймальною комісією здійснювалась щоденна обробка й передача даних 

про надходження заяв за всіма спеціальностями та перевірка достовірності 

сертифікатів під час прийому документів за допомогою ЄДБО. Зазначимо, що 

жодного підробленого сертифікату не виявлено. 

2. Організація та проведення вступних випробувань відбувалися злагоджено 

відповідно до затвердженого заздалегідь розкладу. Напередодні вступних 

випробувань проводились консультації для вступників згідно із затвердженим 

розкладом. Вступні випробування починалися вчасно. Зазначимо, що з боку 

вступників не було зафіксовано жодної апеляційної заяви.  

Зауважень щодо оформлення та розбіжностей в екзаменаційній та звітній 

документації не виявлено. Звіти голів предметних та фахових комісій подано 

своєчасно.  

3. Усього за поточний період роботи проведено більше 50 засідань 

приймальної комісії базового університету ДДПУ, рішення яких своєчасно й 

належно було оформлено відповідними протоколами. 

 

4. Своєчасно оприлюднювались всі рішення приймальної комісії базового 

університету у вигляді відповідних наказів щодо надання рекомендацій і 

зарахування (усього видано більше 50 таких наказів) та актуальна для вступників 

інформація на офіційному сайті приймальної комісії базового університету ДДПУ. 

5. Аналізуючи результати вступної кампанії, зауважимо, що збільшення 

конкурентів на ринку освітніх послуг в нашому місті, незважаючи на проведену 

профорієнтаційну роботу, належну організацію та взаємодію структурних 

підрозділів університету, злагодженість і прозорість роботи приймальної комісії та її 

підрозділів у 2019 р., здійснило вплив на статистичні показники щодо формування 

контингенту здобувачів вищої освіти. 
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ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ДДПУ 

Упродовж 2018-2019 навчального року відповідно до плану-графіку роботи 

було проведено 10 планових і 1 позапланове засідання вченої ради ДДПУ, на яких 

розглядалися питання, що стосуються як діяльності університету в цілому, так і 

окремих його структурних підрозділів, а саме: 

✓ Про підсумки роботи колективу ДДПУ у 2017-2018 навчальному році та 

завдання на 2018-2019 навчальний рік. 

✓ Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДДПУ у 2018 році. 

✓ Звіти керівників держбюджетних тем. 

✓ Про підсумки науково-дослідної роботи ДДПУ у 2018 році. 

✓ Про рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ. 

✓ Про результати фінансової та господарської діяльності у 2018 році. 

✓ Про результати зимової екзаменаційної сесії та роботи атестаційних 

комісій. 

✓ Про виховну роботу в ДДПУ у 2018 році. 

✓ Про виконання умов контракту на посаді декана факультету початкової, 

технологічної та професійної освіти. 

✓ Про виховну роботу на філологічному факультеті. 

✓ Про хід профорієнтаційної роботи на факультеті спеціальної освіти. 

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

і хореографії; методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін; фізики; 

загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи, фізичної 

терапії, фізичного виховання і біології. 

Згідно з прийнятими рішеннями: 

1. Триває постійна робота щодо впровадження положень Законів України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту» у всіх структурних підрозділах університету. 

2. Посилено роботу з добору, підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів. Так, упродовж навчального року викладачами університету було захищено 

3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (Ємельяненко Г.Д., 
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Топольник Я.В., Дьоміна В.В.) та 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. 

Підготовлено та відправлено до розгляду МОН України 4 атестаційні справи 

щодо здобуття вченого звання доцента (Бескорса О.С., Стьопкін А.В.. Ішутіна О.Є., 

Федоренко О.Г.). За всіма представленими справами вже присвоєно вчені звання. 

 

3. 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 проліцензовано: 2 спеціальності за першим 

(бакалаврським) рівнем; збільшено ліцензійні обсяги за другим (магістерським) 

рівнем за 2 спеціальностями. Проведено акредитацію 15 освітньо-професійних 

програм за другим (магістерським) рівнем та 1 напряму підготовки ОКР «бакалавр». 

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

було проведено рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ за результатами 

роботи у 2018 році, відповідно до результатів якого 90% науково-педагогічних 

працівників мають високий рівень, 8% – достатній, 2% – задовільний. Досягнуті 

показники свідчать про належну організацію та успішність наукової та науково-

методичної роботи, а також про покращення з кожним роком рівня проведених 

наукових досліджень. Місця згідно з рейтингом  серед кафедр було розподілено так: 

 

1 місце – кафедра педагогіки вищої школи (завідувач – д.п.н., доц. 

Саяпіна С.А.),. 

2 місце – кафедра технологій спеціальної та інклюзивної освіти (завідувач – 

проф. Дмитрієва І.В); 

3 місце – кафедра спеціальної педагогіки та інклюзії (завідувач – д.п.н.,проф. 
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Татьянчикова І.В.) 

Серед викладачів перші місця було розподілено так: 

серед професорів – Чуйко С.М. (кафедра математики та інформатики); 

серед доцентів – Дьоміна В.В. (кафедра педагогіки вищої школи); 

серед старших викладачів – Ніколайчук Ю.В.(кафедра загальнотехнічних 

дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи); 

серед асистентів – Березка С.В. (кафедра практичної психології). 

5. Упродовж звітного періоду в університеті виконувались науково-дослідні 

роботи, які фінансувалися за кошти державного бюджету. 

 

 

 

 

1. «Конструктивні методи аналізу матричних крайових задач для систем 

диференціальних, диференціально-алгебраїчних та функціонально-диференціальних 

рівнянь і теорії наближень» (фундаментальне дослідження). Науковий керівник – 

доктор фізико-математичних наук, професор С.М. Чуйко. 

2. «Класифікаційні методи теорії наближень, теорії крайових задач та їх 

застосування для керування складними механічними системами» (Грант Президента 

України). Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, доцент 

Чайченко С.О. 

6. Посилено роботу щодо активізації науково-дослідної роботи викладачів.  

Зокрема:  

✓ кафедра загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та 

автосправи (Ніколайчуком Ю.В. зареєстровано патент на корисну модель «Спосіб 

визначення марочної приналежності вугілля»); 

✓ кафедра технологій спеціальної та інклюзивної освіти (Одинченко Л.К. 

опубліковано підручник для 7 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти 

«Географія» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України); 
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✓ кафедра технологій спеціальної та інклюзивної освіти (Дмитрієвою І.В. 

розроблено типову освітню програму для учнів 2-го класу з порушеннями 

інтелектуального розвитку «Образотворче мистецтво. Мистецька галузь» 

(рекомендовано Міністерством освіти і науки України). 

За результатами наукових досліджень науково-педагогічні працівники 

університету у 2018 – 2019 навчальному році опублікували 21 статтю в журналах, 

включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Sciеnce. 

6. Упродовж 2018–2019 навчального року значно активізувалась участь 

студентів університету в міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт та олімпіадах: 16 студентів взяли участь у цих наукових заходах, 8 із 

яких посіли призові місця. 

Студентки ДДПУ стали призерами ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів 

закладів вищої освіти: 

1. Студентка філологічного факультету Дудка Ірина, диплом ІІ ступеня 

(гуманітарний профіль), науковий керівник – доц. Решетняк О.О. 

 

 

2. Студентка факультету психології, економіки та управління Семенська 

Юліана, диплом ІІІ ступеня (негуманітарний профіль), науковий керівник – 

доц. Решетняк О.О. 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських студентських олімпіадах 

нагороджені: 

1. Здобувач фізико-математичного факультету Попов Микита – диплом II 

ступеня у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Математика» 

серед студентів педагогічних університетів. Науковий керівник – проф. Чуйко С.М. 
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2. Здобувач фізико-математичного факультету Сипчук Єгор – диплом ІІІ 

ступеня у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Фізика» 

серед педагогічних університетів. Науковий керівник – проф. Надточій В.О. 

3. Здобувач педагогічного факультету Кочнєва Софія – диплом ІІ ступеня у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності  012 Дошкільна освіта. 

Науковий керівник – к.пед.н. Іванчук С.А. 

 

 

 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових 

робіт нагороджені: 

1. Баблюх Тамара, здобувач факультету спеціальної освіти – диплом І ступеня 

у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)». Науковий керівник  – проф. Дмитрієва І.В. 

2. Лоіш Поліна, здобувач факультету психології, економіки та управління – 

диплом ІІ ступеня у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник – доц. Сергєєва І.В. 

3. Гопта Ганна, здобувач педагогічного факультету – диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна 

освіта». Науковий керівник – доц. Алєко О.А. 

Студентка 1 курсу магістерського рівня вищої освіти спеціальності 013 

Початкова освіта Максимюк Альона отримала стипендію Міністерства освіти, 

науки, досліджень та спорту Словацької Республіки та проходила навчання в 

Університеті імені Я. Коменського з 15 вересня 2018 р. до 15 лютого 2019 р. 

(координатор з обміну – Бескорса О.С.). 

 

 

Студентка 3 курсу іноземного відділення Дорохова Наталія Юріївна посіла 

почесне 1 місце у XIIІ Всеукраїнському студентському конкурсі-перекладі «Художнє 
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слово в світовій культурі» у номінації «Переклад поетичного твору з української 

мови на англійську» та почесне 3 місце у номінації «Переклад поетичного твору з 

німецької мови на російську». 

Під керівництвом науково-педагогічних працівників університету дві учениці 

11 класу закладів загальної середньої освіти Донецької області посіли призові місця 

в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів Малої 

академії наук України у 2018–2019 навчальному році: 

1. Овчаренко Діана Ігорівна – І місце, відділення «Мовознавство», секція 

«Англійська мова», наукова робота «Дослідження структурно-семантичних 

особливостей телескопічних утворень (на матеріалі сучасної англійської мови)» 

(науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Слабоуз В.В.). 

 

 

 

2. Новікова Ганна Олексіївна – ІІІ місце, відділення «Мовознавство», секція 

«Українська мова», наукова робота «Прізвиська села Крива Лука Лиманського 

району Донецької області» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури Сегін Л.В.). 

Із вересня 2018 р. на кафедрі іноземних мов працював громадянин США 

викладач-дослідник Франциско Ресто в межах міжнародної програми «English 

Language Fellow Program» та на факультеті початкової, технологічної та професійної 

освіти громадянин США Декстер Блеквел, який прибув до університету за 

програмою імені Фулбрайта як помічник викладача. 

10 жовтня 2018 р. університет відвідали директор Програми імені Фулбрайта в 

Україні Марта Коломиєць  та заступник директора Інна Бариш. Ними було 

проведено презентацію програм для студентів, аспірантів та викладачів 

університету, які зацікавлені програмами наукових обмінів міжнародного рівня. У 

заходах активну участь взяли фулбрайтівські стипендіати із США, які реалізують 
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дослідницькі проекти в університеті, обговорено план спільних заходів на 2019 р. 

 

 

У контексті європеїзації мовної освіти України студенти англо-німецького 

відділення у межах різних програми проходять мовне стажування в Німеччині: 

Сорокін Гліб, Швець Юрій, Булатова Ольга, Яковуша Дар’я, Раєвська Поліна. 

7. Упродовж звітного періоду 59 викладачів пройшли курси підвищення 

кваліфікації, 33 – стажування, 19 – міжнародне науково-педагогічне стажування. 

Отримали міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної освіти (на рівні В2) – 7 викладачів. Пройшли навчання у 

країні ОЕСР та ЄС – 3 викладачі, стажування в країні ОЕСР – 1 викладач. 

8. Продовжується робота щодо укладання угод про співпрацю з різними 

освітніми установами.  

9. Значно активізовано діяльність науково-педагогічних працівників в напрямі 

розробки та подання проектів (наукових, соціальних тощо) на міжнародні та 

національні конкурси: 

Подано заявку для участі в проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність», який виконуватиметься у партнерстві з Міністерством освіти і науки 

України та Академією Української преси за підтримки посольств Великої Британії 

та США (університет відібрано для участі в проекті). 

Подано 4 проекти на конкурс, що проводився Посольством Болгарії в Україні 

(наразі проекти ще розглядаються): 

1) «Бізнес-інкубатор «Територія розвитку» для молоді Донецької області»» 

(Рада молодих вчених ДДПУ). 

2) «Сенсорні іграшки для дітей з особливими потребами в інклюзивному 

просторі» (Бондаренко В.І. та ін.). 

3) «Міжкультурна комунікація в освіті» (кафедра теорії і практики початкової 

освіти). 

4) «Створення доступного середовища для освіти студентів з особливими 
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потребами Донбаського державного педагогічного університету» (кафедра 

технологій спеціальної та інклюзивної освіти). 

Подано 3 проекти: 

− «European Trends for Digital Transformation of Higher Pedagogical Education» 

за програмою Erasmus+ (Jean Monnet Modules; 

− «Діалогова платформа «Феномен гендеру в сучасній науці та освіті»» 

(конкурс малих грантів для неурядових організацій Донецької та Луганської 

областей, який реалізується в межах Програми ООН із відновлення та розбудови 

миру). 

− «Ресурсний центр – валеонасичений освітній простір для розвитку 

студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей» було подано на конкурс на 

здобуття премії ЮНЕСКО щодо освіти задля сталого розвитку «UNESCO Japan on 

Education for Sustainable Development» 

На жаль, поки що розроблені проекти відхилено. 

10. Продовжується виховна робота студентів як в навчальному процесі, так і в 

гуртожитках університету, про що свідчить велика кількість культурно-масових, 

спортивних, розважальних, політично-просвітницьких заходів, які проводять 

регулярно. Спільними зусиллями ректорату, факультетів, кафедр, бібліотеки 

проведено низку факультетських та загальноуніверситетських заходів, присвячених  

святам та визначним датам. Зокрема за ініціативи ректора ДДПУ С.О. Омельченко 

започатковано конкурси серед викладачів вишу: «Пані Університет» і «Містер 

Універ». Проведення цих конкурсів викликав жвавий інтерес не лише в університеті, 

але й в інших ЗВО і громадськості м. Слов’янська.  

 

 

 

 

Суттєвим показником є й численні нагороди наших студентів за участь у 

спортивних конкурсах та змаганнях. Зокрема, студенти брали активну участь у 
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Чемпіонаті Донецької області – ІІ етапу ХІІІ Літньої універсіади України серед 

студентів університетів, академій та інститутів Донецької області:  

1 місце – Спартакіада з загальної фізичної підготовки до Дня Захисника У 

країни.  

1 місце – Баскетбол . 

 2 місце – Шахи . 

2 місце у командній гонці в Запоріжжі. 

1 місце у командному заліку в Житомирі. 

3 місце в естафеті міжнародних змагань у Слов’янську.  

 2 місце – настільний теніс.  

 2 місце – боулінг серед жінок.  

 1 місце – баскетбол.  

1 місце – боулінг серед студентів (ЗВО-3-4 р.а.) . 

1 місце – фут зал.  

Студенти Романенко Аліна та Фарбун Данило – переможці в змаганнях із 

тріатлону.  

Усіма структурними підрозділами регулярно здійснюється робота щодо 

виконання рішень вченої ради ДДПУ з різних напрямків діяльності університету.
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                       IV. ПРО СТАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

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 

документах, «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 

у 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 та терміни проведення запланованих заходів.  

Національно-патріотичне виховання 

У виховній роботі Донбаського державного педагогічного університету 

значну увагу приділяють ідеї національно-патріотичного виховання університетської 

молоді.  

На всіх факультетах систематично проводять 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.  

Щороку, у переддень Дня захисника України (14 жовтня), у Донбаському 

державному педагогічному університеті колектив працівників та здобувачів вищої 

освіти вітає військових та представників різних силових структур міста із Днем 
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Збройних сил. 

Традиційними стали зустрічі студентів та викладачів університету з 

командуванням та військовими військової частини 3035 Національної Гвардії 

України. Цікавими й змістовними є екскурсії територією частини, присутні мають 

можливість поспілкуватися із захисниками, побачити новітню військову техніку та 

зброю українського війська.  

На факультеті фізичного виховання за ініціативи декана Холодного О.І. 

традиційними вже стали змагання зі спортивно-військового багатоборства, які 

відбуваються за підтримки командування в.ч.3035 Національної гвардії України 

(підполковник Фомін О.І.). 

Для посилення національно-патріотичного виховання щороку в жовтні 

здобувачі вузу напередодні Дня захисника України відвідують особовий склад 

військової частини 3035 Національної гвардії України. Щорічно в жовтні-листопаді 

на факультетах проводять відповідні заходи щодо вшанування воїнів Збройних сил 

України. У холі головного корпусу біля стендів «Герої не вмирають» (пам’яті воїнів, 

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

студенти вишу запалюють свічки, вшановуючи полеглих захисників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У жовтні 2018 року на факультетах проведено захід «УПА. Відповідь 

нескореного народу», низку заходів, присвячених 75-й річниці створення УПА, 

зокрема урок пам’яті на вшанування української повстанської армії. Студенти 

переглянули уривки фільмів «Червоний» та «Жива», акцент було зроблено саме на 
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те, що УПА зробила значний внесок у боротьбу за незалежність нашої держави, 

формування національної самосвідомості українського народу, продовжила його 

військові та державотворчі традиції.  

Проведено заходи до Дня української писемності й мови: участь викладачів і 

студентів університету у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності (9 

листопада), вишівський етап XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, у якому взяли участь студенти всіх факультетів (9 листопада); 

Міжнародному дню рідної мови: круглий стіл, вебінар з Інститутом педагогічної 

освіти і освіти дорослих України НАПН та Сумським державним педагогічним 

університетом імені А. С. Макаренка (21-22 лютого). 

В усіх академгрупах ЗВО відбулися заходи, присвячені Дню пам'яті жертв 

Голодомору: години пам’яті «Україна – пам’ятає, світ – визнає» (листопад). 

 

 

До Дня Святого Миколая студентський актив та профспілковий комітет 

студентів та аспірантів ДДПУ четвертий рік поспіль проводить «Фабрику Святого 

Миколая», до якої долучаються викладачі, співробітники та студенти інших вишів 

Донецької області. Зібрані речі й святкові подарунки передано воїнам ЗСУ, а зібрані 

кошти – військовій частині 3035 Національної гвардії України. 

Традиційним уже стало проведення годин національної свідомості «Акт Злуки 

– символ єдності та соборної незалежної України» (щодо 22 січня, Дня Соборності 

України) студенти з вдячністю згадували героїв, які намагалися відродити 

незалежну, соборну українську державу. З нагоди свята Злуки на факультетах 

проведено захід «Моя єдина Україна» ( історія виникнення свята та шлях України в 

боротьбі за возз’єднання Заходу та Сходу). Напередодні 29 січня в університеті 

проведено захід «Бій під Крутами в сучасній українській пам’яті» та інформаційна 

година «Цей день в історії. Бій під Крутами». 

Щорічно в березні в університеті проводять конкурс читців Шевченківської 

поезії, у якому беруть участь студенти всіх факультетів вишу. Переможцями 
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конкурсу стали О. Тупіленко (І-У), А. Рудченко (І-У), В. Пащенко (ІV-РУ), 

Є. Рухленко (І-УА), І. Дудка (ІІ-УА). 

Для студентів філологічного факультету було організовано зустріч із членом 

Національної спілки письменників України, доктором філологічних наук, 

професором кафедри педагогіки початкової освіти педагогічного факультету 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольгою 

Деркачовою (березень). 

До Всесвітнього дня вишиванки в університеті проведено акцію «Одягни 

вишиванку до університету – підтримай рідну культуру» (17 травня). 

Уперше в університеті було організовано Дні українського кіно з пропозицією 

перегляду видатних українських стрічок, а також із обговоренням на семінарі 

тенденцій українського кінематографа (7-11 травня). 

На факультеті ПТПО традиційним вже стало проведення годин патріотичного 

виховання: «Рідна мова – мова пращурів. Передамо її нащадкам», «Минуле вчить 

живих» (до Дня пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років доц. О. В. Лихолат); «28 

жовтня – День звільнення  України від фашистських загарбників. Пам’ятні місця 

нашого міста», «21 листопада –  День Гідності та Свободи в Україні. Основні події 

революції гідності»  (ст. викл. Н.М. Дермельова); флешмобів до Дня Гідності та 

Свободи в Україні «Пам’ятаймо про наших героїв, що за волю поклали безцінне 

життя» (ст. викл. Л. П. Борисенко); 

 

До Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні було організовано та проведено захід на тему «Пам’ятаємо. 

Перемагаємо» із колективним переглядом фільму «Незламна», покладання квітів 

біля Монументу партизанської слави. 

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 
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товариства «Червоний хрест». Так, наприклад, студенти педагогічного факультету 

пройшли відповідну підготовку й стали волонтерами цього товариства, які взяли 

участь у форумі «Жінки за мир». 

Естетичне виховання 

Значну увагу ректорат й деканати приділяють вихованню в студентів високої 

культури та естетичних смаків. Система естетичного виховання студентів в 

університеті спрямовувалася на розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх 

здібностей і творчої діяльності; формування в молоді естетичних поглядів, смаків, 

які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, 

відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті. 

На відповідному художньому та естетичному рівні проведено 

загальноуніверситетські заходи щодо відзначення основних визначних 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, Міжнародного свята жінок тощо.  

За ініціативи ректора ДДПУ С.О. Омельченко започатковано конкурси серед 

викладачів вишу: «Пані Університет» і «Містер Універ». Проведення цих конкурсів 

викликало жвавий інтерес не лише  в університеті, але й в інших ЗВО та 

громадськості м. Слов’янська.  

Активними учасниками конкурсу були викладачі Панасенко Еліна 

Анатоліївна, Хижняк Інна Анатоліївна, Мусхаріна Юлія Юріївна, Радзієвська Ольга 

Валеріївна, Шулік Тетяна Валеріївна, Кордонець Вікторія Володимирівна, Холодний 

Олександр Іванович, Співак Ярослав Олегович, Іванчук Володимир Володимирович, 

Білецький Олексій Анатолійович, Калиниченко Ярослав Віталійович. 

 

У стінах Донбаського державного педагогічного університету було проведено 

традиційну акцію Всеукраїнської Студреспубліки “Стіна кохання”, яка проходить 



50 

 

 

усією Україною 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».  

30 серпня проведено загальноуніверситетське свято Посвята першокурсників 

у студенти ДДПУ, у якому взяли участь не лише першокурсники, а й викладачі та 

студенти старших курсів.  

У листопаді 2018 року напередодні Міжнародного дня студента в актовій залі 

головного корпусу ДДПУ відбувся традиційний конкурс «Дебют першокурсника». У 

конкурсі брали участь вісім команд вишу. 

 

 

 

 

 

На факультетах університету впродовж року проведено низку заходів, 

спрямованих на розвиток естетичних смаків здобувачів вищої освіти: акції  «Подяка 

книзі», відвідання виставки «Мистецтво Слов’янська» (живопис, фотомистецтво, 

бісероплетіння); екскурсія до Слов’янського краєзнавчого музею; колективний 

перегляд відео з  концерту Державного академічного естрадно-симфонічного 

оркестру України; літературні читання: «Кроки до прекрасного»; круглі столи: 

«Славетні українські композитори», «Традиції та звичаї українського народу», 

«Українське образотворче мистецтво в минулому і сьогодні»; «Вишиванка – 

генетичний код українського народу»; година спілкування «Митці рідного краю»; 

бесіда «Виробнича естетика»; «Релігійні свята в Україні» тощо. 

За ініціативи ректора університету до Дня матері в ДДПУ проведено 

фотовиставку «Фото моєї мами», у якій взяли участь студенти, викладачі та 
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співробітники.  

Упродовж 2018 – 2019 н.р. проведено зустрічі викладачів та студентів із 

письменниками Донецької області. 

У залі художнього абонементу бібліотеки ДВНЗ «ДДПУ» другий рік поспіль 

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

Організатори заходу: кафедра української мови та літератури. 

Правове виховання 

Щорічно в листопаді-грудні студенти ДДПУ беруть участь у Всеукраїнській 

акції «16 Днів проти насильства», мета – привернути увагу громадськості до 

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

дітьми, а також активізація 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 свята Нового року було організовано та проведено новорічне 

свято для дітей викладачів та співробітників університету. Активну участь у 

підготовці заходу взяли члени студентської ради та студенти.  

 

 

На всіх факультетах було 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. 

15 листопада 2018 року в актовій залі головного корпусу ДДПУ відбувся 
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фестиваль «Дебют першокурсника», присвячений Міжнародному дню студентства. 

У фестивалі брали участь сім команд нашого вишу. Тематика свята була дуже 

цікавою – «Навколосвітня подорож». Кожен факультет підготував презентацію країн 

світу. Закінчився фестиваль масовим українським флешмобом за участю всіх 

факультетів. Учасників було нагороджено дипломами та солодкими подарунками.  

Упродовж листопада в університеті був проведений фотоконкурс «Світ очима 

студентів». 

20 листопада в актовій залі факультету ПТПО з ініціативи деканату, 

бібліотеки університету, студентів був проведений захід «Революція Гідності: до 

свободи та гідного життя», метою якого було згадати ті дні, донести об’єктивну 

інформацію про доленосні події в Україні, віддати данину поваги й пошани 

загиблим. 

21 грудня відбулося Новорічне свято для дітей працівників університету. На 

ньому були присутні більше 60 дітей у супроводі батьків, дідусів та бабусь. 

Театральний сектор студентської ради факультету початкової, технологічної та 

професійної освіти на чолі з Аліною Шейкаш, студенткою третього курсу, підготував 

для малюків захопливу новорічну казку та розваги.  

14 лютого закохані всього світу святкували День Святого Валентина. До дня 

закоханих у стінах вишу пройшов фестиваль гумору та сміху КВК «Loveis…». 

Яскраві декорації, які прикрашали сцену, фотозони, де залюбки фотографувалися й 

студенти, і викладачі. Команди змагалися в кмітливості та жартах про кохання, 

подарувавши заряд гарного настрою глядачам та суддям конкурсу. 

6 березня 2018 року в Донбаському державному педагогічному університеті 

відбувся святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, у якому взяли участь 

колективи студентів та викладачів, а саме: тріо «Доміно», мелодійна «Веснянка», 

запальний «Джерельце». Усіх присутніх піл час концерту дивували ведучі, якими 

були неперевершена Проня Прокопівна та амбіційний Голохвастов. 

За участі органів студентського самоврядування в читальному залі бібліотеки 

був проведений конкурс читців «Шевченківські літературні читання», присвячений 
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ушануванню пам’яті Великого Кобзаря. 12 квітня у розважальному центрі «TALER» 

відбувся чемпіонат м. Слов’янська з боулінгу серед учнівської та студентської молоді 

(група ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації). У результаті спортивної боротьби студенти 

факультету фізичного виховання разом із керівником фізичного виховання Г.В. 

Григоренком показали високий рівень майстерності та бажання перемагати, уміння 

та навички з результатом 1099 о. 

Студентське самоврядування у звітний період брало активну участь в 

організації та проведенні загальноуніверситетських заходів, спрямованих на 

розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів. 

20–22 липня в Маріуполі відбувся один із яскравіших заходів цього літа – 

Донецький обласний етап XX Студентської республіки. ДДПУ не залишився 

осторонь цієї події. Наші студенти взяли участь у форумі та здобули нові перемоги. 

На форум зібралося все студентство області. Упродовж трьох днів студенти 

працювали й створювали проекти на тему «Як досягти прогресу і миру на Донбасі». 

Робота в групах, оцінка експертів, дебати, вибір міс та містера і, звичайно, вибори 

студентського мера.  

Завдяки активній роботі, ініціативності голови студентського самоврядування 

Валерії Мазко, виграно проект, як результат – студенти університету матимуть на 3 

поверсі територію активного студентського простору INTENT.   

Трудове виховання 

Важливим залишається трудове виховання студентської молоді, основним 

завданням якого є формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці 

в умовах ринкової економіки; формування почуття господаря та господарської 

відповідальності; розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

Студенти університету щорічно беруть активну участь у міському та 

загальноуніверситетському суботнику до Дня довкілля, упорядковуючи впродовж 

місяця територію вишу. 

ДДПУ систематично бере активну участь у різноманітних волонтерських 

акціях на території Національного природного парку «Святі гори» у місті 
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Святогірську, з благоустрою пам'ятників міста для налагодження громадського 

контролю над станом пам'ятних місць, військових поховань (вересень); участь у 

заходах, приурочених до Дня навколишнього середовища, який відзначають в 

Україні щорічно в третю суботу квітня; здійснення трудових волонтерських 

десантів; участь у загальноуніверситетській виставці-конкурсі «Збережемо ялинку». 

Виховна робота у 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. Виховну роботу в 

гуртожитку зі студентами проводили деканати, викладачі кафедр факультетів, органи 

студентського самоврядування, студентська рада гуртожитку згідно з планами-

графіками виховної роботи і планами чергування викладачів у вечірній час та 

позаурочний час.  

Проведено низку заходів, серед яких: загальні збори першокурсників, що 

отримали місце в гуртожитку; перевірено наповненість кімнат та з’ясовано питання 

поселення; періодично перевірялися режим повсякденного життя та побуту 

студентів, проводилися 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.  

Щомісяця комісія в складі проректора із науково-педагогічної роботи та 

деканів факультетів проводить перевірку записів у журналах чергувань у 

гуртожитках та звітів про виховні заходи під час чергування викладачів у 

гуртожитках. Кожна кафедра факультетів університету чергує в гуртожитках по два 

тижні на півріччя. До програми чергування входить перевірка санітарно-гігієнічного 

стану поверхів, побутових кімнат та кімнат, у яких мешкають студенти.  

За участю деканів, їхніх заступників, комендантів, старост поверхів 

систематично на початку навчального року проводять збори з першокурсниками, які 

заселилися до гуртожитку, знайомлять їх із правилами проживання, обов’язками та 
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правами, традиціями й особливостями проживання в гуртожитках ДДПУ. 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота 

У звітний період у ДДПУ було проведено понад 40 спортивно-масових заходів. 

Так, на спортивній базі університету проходили: міжнародний турнір із вільної 

боротьби «Торські ігри», обласні змагання з футзалу, всеукраїнські змагання 

«Олімпійське лелеченя». 

Традиційними заходами в ДДПУ залишаються: першість університету серед 

факультетів із веселих стартів, баскетболу, волейболу, футзалу, настільного тенісу, 

шахів, легкоатлетичного кросу, бадмінтону, пауерліфтингу, гандболу, спортивної 

гімнастики, «Козацькі розваги», військове багатоборство, плавання, гирьовий спорт, 

змагання зі спортивних танців. 

Студенти ДВНЗ «ДДПУ» узяли участь у Чемпіонаті Донецької області – ІІ 

етапу ХІІІ Літньої Універсіади України серед студентів вищих навчальних закладів 

ІІІ-IVрівнів акредитації Донецької області у таких видах: 

-11.09.18-  SPORTFEST; 

-16.10.18- спартакіада з загальної фізичної підготовки до Дня захисника 

України 1 місце. 

Тріатлон 

Меншиков Іван –  Чемпіонат України у Львові 12-14.04.2019 – 1 місце;  

Фарбун Данило –  2 місце у командній гонці у Запорожжі; 1 місце у 

командному заліку в Житомирі; 3 місце у естафеті міжнародних змагань у 

Слов’янську .  

-13.11.18-  баскетбол (м. Краматорськ) - 1 місце;  

 -25.12.18-  шахи (м. Краматорськ) -  2 місце; 

 -18.02.19- настільний теніс м. Краматорськ 2 місце; 

 - 28.02.19 – чемпіонат з черлідингу м. Краматорськ 4 місце; 

-18.03.19- баскетбол (м. Краматорськ) - 1 місце; 

-10.04 2019- боулінг серед студентів (ВНЗ-3-4 р.а) - 1 місце; 

 - 15.04.2019-футзал (м . Краматорськ) -  1 місце; 
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 - 28 .05.2019-волейбол пляжний - 1 місце (м. Краматорськ). 

 

 

 

V. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У ДДПУ продовжують свою активну роботу дві громадські організації: 

«Молодь Сходу України», «Національні вітрила». Перспективним вважаємо 

напрямок залучення грошових активів та розширення кількості членів названих 

громадських організацій.  

 

VI. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

У 2018-2019 навчальному році перспективними для діяльності 

підпорядкованих підрозділів було визнано такі основні напрями: 

1. Усунення порушень, виявлених у ході планових перевірок підрозділами 

Держтехнобезпеки. 

2. Приведення у відповідність до чинних стандартів приладів обліку 

енергоресурсів та проведення метрологічних випробувань. 

3. Створення належних умов для проведення навчально-виховного процесу 

та проживання студентів у гуртожитках. 

4. Залучення сторонніх коштів за рахунок надання платних послуг у 

актових залах головного навчального корпусу та навчального корпусу № 1, 

гуртожитках університету. 

5. Ліквідація наслідків артилерійських обстрілів приміщень і споруд 

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

студентів. 

6. Підготовка до святкування 80-річчя з Дня утворення університету. 

Зокрема, у звітний період було проведено таку роботу.  

Головний навчальний корпус 

1. Ремонт фасад (шпарування, фарбування фасаду та вікон). 
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2. Ремонт клумб – 4 шт. (шпарування, укріплення каркасу, фарбування). 

3. Ремонт коридору аудиторного корпусу «Вільна зона» для студентів 

(шпарування, побілка, фарбування стін (4 шт.), заміна вікон, встановлено 

додаткові розетки, нові світильники, укладено плитку). 

4. Встановлення решітки в каб. № 101. 

5. Встановлення нових пластикових вікон (21 шт). 

6. Шпарування щойно встановлених – 21, та раніше встановлених – 26 шт. 

віконних відкосів. 

7. Ремонт ауд. № 513 (стеля, стіни, підлога, двері нові). 

8. Ремонт каб № 301,303 ( стіни, стеля, світильники, лінолеум). 

9. Заміна світильників в актовій залі (45 шт.). 

10. Заміна світильників на 5 поверсі в коридорі – 25 шт. 

11. Заміна водонагрівача в бібліотеці. 

12. Обладнанея архіву в бібліотеці (демонтовано старе обладнання; зварювання, 

монтаж нових полиць та стелажів для книг). 

13. Фарбовання дерев’яної підлоги в бібліотеці. 

14. Частковий ремонт (стелі) у каб. 7 та 6 поверхів. 

15. Встановлення скла на сходовому марші між 7 та 6 поверхами. 

16. Виготовлення та встановлення тумби на каналізаційні колодязі. 

17. Завезення землі та впорядкування територі\ головного навчального корпусу. 

18. Висадження 25 кущів троянд. 

19.  Обладнання в підвальному приміщенні майданчика для занять зі стрільби. 

Навчальний корпус № 1  

1. Ремонт сходів № 1 (закладання тріщин із 1 по 2 поверх, фарбування стін. 

Ремонт стелі, заміна світильників.). 

2. Ремонт сходів № 2 (фарбування батарей. На 1 поверсі – обробка, шпарування, 

шпаклювання та фарбування стін. На 2 поверсі – фарбування панелей та 

перил.). 

3. Ремонт сходів № 3 (із 1 по 3 поверх – закладання тріщин, фарбування панелей 
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та, часткове, стін, а також фарбування батарей та поручнів). 

4. Заміна всіх світильників у коридорах із 1 по 2 поверхи. 

5. Ремонт в аудиторії № 7 (обробка, парування, шпаклювання та фарбування 

панелей. Закладання тріщин та фарбування часткове стін, вікон.). 

6. Ремонт в ауд. № 3, 5, 6, 38 (закладання тріщин, часткове, та фарбування 

панелей, вікон, дверей). 

7. Ремонт жіночого туалету (заміна зливної труби з горища до 1 поверху, ремонт 

стелі, заміна світильників, закладання тріщин і побілка стін. Установлення 

перегородки для душової, а також підключення душової кабінки та 

вмивальників. Фарбування вікон і дверей. Встановлення замків). 

8. Ремонт каналізаційних колодязів – 4 шт., та встановлення люків – 3 шт. 

9. Ремонт опалубки біля входу № 2, 3. 

10. Частковий ремонт фундаменту корпусу. 

11. Проведення лінії подачі води для поливу газону. 

12. Ремонт складу (закладання тріщин, побілка стін, шпарування фундаменту, 

фарбування вікон та дверей. Ремонт та фарбування навісу. Викладення сходів). 

13. Викладення сходів у сторожці, фарбування дверей. 

14. Ревізія засувок опалювальної системи. 

15. Демонтаж і встановлення металевих дверей а ауд. № 33 (шпарування, 

шпаклюванняа, фарбування відкосів. Забивання щілин між коробкою і стіною 

монтажною піною. Фарбування вікон.). 

16. Частковий ремонт стелі в ауд. № 48 після заміни зливної труби (шпарування, 

шпаклювання, фарбування вікон.). 

17. В ауд. № 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 47, 35, 30, 32, 31, 26, 27, 28, 29, 36, 

37, 40, 40 а, 41, 42, 45, 46, бібліотека, чоловічий туалет, коридори 1-2 поверхів 

– шпаклювання, часткове фарбування вікон, дверей. 

18. Вибірковий ремонт покрівлі корпусу. 

Навчальний корпус № 2  

1.  Встановлення пластикових вікон в ауд. 13, 21, 21 а. 
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2. Заміна дверей в аудиторіях 4 поверху. 

3. Заміна лінолеуму в ауд. №11,13, 2а, 21 а. 

4. Застелення ламінату в аудиторії 21. 

5. Ремонт в ауд. № 11, 13, 21, 21 а. 

6. Часткова заміна труби опалювальної системи в підвалі. 

7. Ремонт водопроводу під водяний лічильник. 

8. Ревізія запірної арматури, вентилів. 

9. Миття вікон, дверей, плафонів, столів. 

10. Часткове фарбування дверей, підвіконь. 

11. Білення фундаменту будівлі. 

12. Ремонт скління коридору запасного виходу з 1 по 4 поверхи. Заміна скла, 

фарбовання рами, встановлення водозливних козирків. 

13. Вивезення сміття, скіс трави, підрізання кущів на закріпленій території. 

Навчальний корпус № 3, майстерні  

1. Заміна унітазів – 4 шт (туалет 2 поверх). 

2. Заміна унітазу – 1 шт (туалет 1 поверх). 

3. Заміна труби підводу води до унітазів (1, 2 пов.) – пластик. 

4. Заміна труби підводу води до умивальників (2 пов.) – пластик. 

5. Заміна труби подавання води в котельній. 

6. Заміна труби подавання води на умивальники в котельній. 

7. Шпаклювання та фарбування стін у котельній. 

8. Заміна підшипникового вузла на підкачувальному насосі в котельній. 

9. Заміна умивальника ауд. 314. 

10. Шпаклювання та фарбування стін у туалеті 1 поверху. 

11. Фарбування плінтусів та підлоги в туалетах (1, 2 пов.) 

12. Шпаклювання та фарбування стін у коридорі 1 пов. 

13. Шпаклювання та фарбування стін у похилій залі. 

14. Ремонт віконних рам та заміна скла в туалеті 3 пов. 

15. Фарбування лавок, паркану. 
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16. Ремонт системи опалення в кімнатах № 118, 119, 120, похилій аудиторії. 

17. Заміна кранів (14 шт.) для спускання повітря в системі опалення. 

18. Шпаклювання та фарбування стін в ауд.109. (хім. лабор.) 

19. Шпаклювання та фарбування стін, стелі в класі «слюсарна майстерня». 

20. Фарбування віконних рам, підвіконь, дверей у класі «слюсарна майстерня». 

21. Фарбування верстаків у класі «слюсарна майстерня». 

22. Фарбування плінтусів (хол 1 пов.), сходів 1 пов. 

23. Підфарбовування стін в коридорах та холах. 

24. Підфарбовування дверей та підвіконь (ауд. 109, 313, бібліотека, коридори). 

25. Підфарбовування труб системи опалення після зварювання. 

26. Заміна вимикачів (ауд. 313, 311) –  7 шт. 

27. Заміна розеток на євророзетки (ауд. 313, 311) – 12 шт. 

28. Заміна металорукавів (заземлення) ауд. 106, ауд. 204. 

29. Встановлення подвійних та трійних фільтрів для ел. обладнання в ауд. 308. 

Спортивний корпус 

1. Виготовлення та фарбовання пантусу головношл входу в корпус. 

2. Демонтування старої плитки з розчинювачем та укладання нової на центральних 

сходах на вході в корпус. 

3. Обшиття металом піддашку та центральних сходів входу в корпус. 

4. Фарбування поручнів на сходах та металевих кріплень під ними. 

5. Фарбування воріт у гаражі та дверей кімнати двірника. 

6. Заміна проводки та світильників центрального входу. 

7. Фарбування поручнів та металевих кріплень під ними на 1 та 2 запасних виходах 

з корпусу. 

8. Перефарбування підлоги та заміна розетки у великій залі корпусу. 

9. Шпарування та часткове фарбовання стіни у великій залі корпусу. 

10. Шпарування та побілка стелі в малій залі корпусу. 

11. Замінена світильників на світлодіодні в малій залі корпусу. 

12. Фарбування плінтусів та покриття лаком підлоги в малій залі корпусу. 
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13. Фарбування підвіконня та поручнів на балконі у великій залі корпусу. 

14. Фарбування всіх сходів всередині корпусу (із боку великої зали та з боку 

викладацьких) та поручнів на них. 

15. Фарбування плінтусів у коридорах, туалетах, у коридорі на шляху до малої зали. 

16. Фарбування підлоги в кімнаті для оголошень (на центральному вході). 

17. Фарбування підлоги в тренажерній залі та труби з батареями. 

18. Фарбування підлоги в ауд. «Захист Вітчизни» (підвал). 

19. Фарбування стіни та підлоги в підвалі. 

20. Фарбування стіни між кабінетом фіз. реабілітації та кабінетом завідувача 

кафедри Дичка В.В. 

21. Підклейка шпалер у кабінеті фіз. реабілітації та кабінеті завідувача кафедри 

Дичка В.В. 

22. Фарбування 4 дверей у підвалі корпусу. 

23. Облаштування пандусу. 

Гуртожиток № 1  

1. Встановлення в холі першого поверху 2 пластикових вікна та на сходовому 

марші 3 поверху –  2 пластикових вікна. 

2. Фарбування панелі з 1 по 5 поверх на сходах ближнього крила. 

3. Заміна замків у каб. 210, 505, 503. 

4. Вибіркова заміна кранів на вмивальниках, інші – відревізовані. 

5. Встановлення нових раковин на поверхах (вибірково) 10 шт. в умивальниках. 

6. Ремонт та заміна вентилів у жіночому та чоловічому душах. 

7. Встановлення нових зливних бачків у туалетах – 7 шт. 

8. Ревізія засувок опалення. 

9. Побілка цоколя будівлі та фарбування ганку. 

10.  Фарбування в туалетах, умивальниках, кімнатах побуту. 

11. Миття вікон, дверей, підвіконь. 

12. Скіс трави на закріпленій території. 

Гуртожиток № 2  
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1. Тепломережа: ревізія засувок і вентилів на елеваторі в бойлерній. Ревізія 

вентилів на горищі та підвалі. У коморі кастелянші, чистка батареї, заміна металевих 

труб на пластикові. 

2. Слюсарні роботи: у жіночому душі (гаряча та холодна вода)  – заміна труб 

металевих на пластикові, ревізія вентилів, у бойлерній (холодна вода –  заміна 

металевих труб на пластикові), у 110 кімнаті 1 поверху –  заміна по х/в металеві 

труби на пластикові. Підвал – заміна труб на пластикові. 

3. Інші роботи: устилання лінолеуму в коридорі 5 поверху. Заміна 1 унітазу 1 

поверху на новий, встановлення нового унітазу на 2 поверх. Ремонт столів, стільців, 

тумб, ліжок. 

4. Побілка стелі чотирьох поверхів. Фарбування панелі 1 поверху – 170 м ². 

Часткове фарбування панелі на всіх поверхах в туалетах, вмивальниках, коридорах. 

Миття панелі на всіх поверхах. Проведення санобробки в кімнатах і всіх побутових 

кімнатах, коридорах проти тарганів. У душових – фарбування стелі й, частково, стін. 

Гуртожиток № 3  

1. На технічних поверхах: заміна по дальньому крилу двох стояків, двох кранів 

діаметром 0,5. 

2. У підвалах: заміна стояка гарячої води; заварювання всіх свищів у трубах. 

3. У підвалах:  заміна флянцю з гарячої води дальнього крила. 

4. Ревізія всіх кранів. 

5. Ревізію всіх вентилів на тех. поверхах. 

6. Ревізія всіх засувок. 

7. Ревізія 102 кімнати. 

8. Поточний ремонт віконних рам, меблів, столів, стільців, тумбочок, підлоги, 

світла, стін. 

9. Побілка стелі всіх кухонь. 

10. Фарбування плінтусів у коридорах та холах. 

11. Фарбування баків для сміття в кількості 3 шт. 

12. Фарбування 4 дверей парадного входу та 5 дверей запасного виходу. 
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13. Фарбування на 1 поверсі всієї лиштви та дверей сторожів, чергових, ванни, 

туалету та шахти ліфту. 

14. Ремонт підлоги, як керамічної плитки, так і сходів. 

15. Прибирання зеленої зони гуртожитку. 

16. Санобробка на всіх поверхах. 

17. Підготовка, миття, фарбування, облаштування 1 поверху (як готель). 

18. Стяжка ганку для відводу води від електропроводки в підвалі. 

VII. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Згідно з кошторисом доходів та витрат, затвердженим Міністерством освіти і 

науки України, на покриття витрат, пов’язаних  основною діяльністю університету  

на 2019 рік,  держбюджету виділено 67 млн. 579 тис. грн.  З них  54 млн. 577  тис. 

грн. – на заробітну плату та нарахування на оплату праці єдиного соціального внеску 

22%, 4 млн.359 тис. грн. – на виплату стипендій аспірантам та докторантам і 

соціальних виплат студентам-сиротам, 5 млн. 939 тис. грн. – на покриття 

комунальних послуг, 1млн. 254 тис. грн. – на придбання будівельних матеріалів, 

госптоварів, 1 млн. 450 тис. – на придбання обладнання довгострокового 

користування, а саме: 1 млн. виділено на придбання автотраспорту, 450 тис. грн. – на 

лабораторне обладнання для фізико-математичного факультету. Також було виділені 

кошти в розмірі 9 млн.485 тис грн. – на виплату академічних стипендій студентам 

університету. Усі бюджетні асигнування з державного бюджету на всі програми 

надійшли в повному обсязі й використані за цільовим призначенням, згідно з планом 

використання. Із загального об’єму фінансування з держбюджету на заробітну плату 

та нарахування доводиться 81 % , на стипендіальний фонд – 7 %, 9 % – на 

комунальні послуги й 3 % – на  придбання будівельних та  госпматеріалів. Щодо 

спеціального фонду,  кошторисом  на 2019 рік заплановано 23 млн. 500 тис. грн. З 

них  оплата за навчання студентів склала 18 млн. 950 тис. грн., за проживання в 

гуртожитку – 4млн. 200 тис. грн.,  за здачу в оренду вільних приміщень – 350 тис. 

грн. Згідно з кошторисом на 2019 рік виділено на заробітну плату співробітникам та 

нарахування єдиного соціального внеску –19 млн. 276 тис. грн., 2 млн. 322 тис. грн. 
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– на покриття комунальних послуг, 669 тис.грн. – на придбання матеріалів для 

поточного ремонту та госптоварів, 973 тис. грн. –  на оплату послуг (окрім 

комунальних). 125 тис. грн. – витрачено на відрядження співробітників, 135 тис. грн. 

виділено додатково на придбання автотранспорту. Із загального об’ємунадходжень 

на спецфонд університету на заробітну працівникам та нарахування на оплату праці 

доводиться 83 %, на комунальні платежі – 10  %  і лише 7 % на  придбання 

матеріалів і оплату інших послуг (оплата зв’язку, послуги інтернету, вивіз сміття, 

обслуговування  та ремонт ліфтів, податки до бюджету). Наведені розрахунки 

свідчать, що майже всі кошти йдуть на виплату заробітної  (загальний фонд – 81%, 

спецфонд – 83 % )  

Станом на 1.10.2019 р. заборгованості із заробітної плати,оздоровчих, 

стипендії, комунальних платежів немає. Оздоровчі педагогічним працівникам 

університету було нараховано в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) 

незалежно від навчального навантаження. 
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VIII. ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ КАДРІВ ДДПУ  

Станом на 01 жовтня 2019 року у Державному вищому навчальному закладі 

«Донбаський державний педагогічний університет» працює 645 осіб, зокрема 205 

науково-педагогічних працівника: 

 Професор  Доцент  Без наукового звання 

Доктор наук 24 10  

Кандидат наук 2 150 55 

Без наукового ступеня    

За звітній період проведено таку роботу: 

1. Постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавства під час 

прийняття, переведення та звільнення з роботи працівників. За звітній період 

порушень вимог трудового законодавства не було. 

2. Трудові відносини з науково-педагогічними працівниками укладаються 

на умовах контракту. Працівники своєчасно отримають повідомлення про спливу 

терміну дії контракту. 

3. Надано більше 30 звітів, відповідей та листів на вимогу Міністерства 

освіти і науки України, Державної аудиторської служби України, Управління 

соціального захисту населення та військкомату м. Слов’янськ, Слов’янської міської 

ради, відділ кадрів надає довідки для працівників університету. 

4. Оформлено документи для 44 працівників ДДПУ щодо призначення 

пенсії за віком чи перерахунку вже призначеної пенсії. 

5. Відділ кадрів продовжує 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. Середня кількість таких студентів 

у звітному періоді – 250 осіб щомісяця. 

6. Укладено 9 договорів із центром зайнятості м. Слов’янськ щодо 

професійного навчання безробітних. 
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7. Прийнято на роботу 76 осіб (так само аспіранти й докторанти за 

сумісництвом). 

8. Підготовлено документи щодо нагородження відзнаками департаменту 

освіти і науки ДонОДА, МОН України, НАПН України 15 працівників університету. 

9. Для обчислення суми допомоги з тимчасової непрацездатності відділ 

кадрів визначає страховий стаж працівників. 
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ІХ. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДДПУ 

 

Упродовж звітного періоду в Державному вищому навчальному закладі 

«Донбаський державний педагогічний університет» (далі – ДДПУ) 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.  

На виконання Антикорупційної програми ДДПУ (наказ Про затвердження 

Антикорупційної програми ДДПУ №1021 від 19.10.2017) та Плану заходів щодо 

забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2019 

рік (Наказ №1061 від 06.12.2018 Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і 

протидії корупційним правопорушенням у ДДПУ на 2019 рік ) проводиться робота 

щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в Університеті, зокрема: 

- на постійній основі проводиться аналіз особового складу факультетів, 

кафедр, та інших підрозділів щодо виявлення можливого конфлікту інтересів, 

перевіряється наявність у безпосередньому підпорядкуванні посадовців близьких 

родичів; 

- 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; 

- оновлюється інформаційний стенд на антикорупційну тематику в 

університеті з урахуванням змін в чинному законодавстві України; 

- забезпечується прозорість здійснення державних закупівель товарів, 

робіт та послуг для забезпечення діяльності університету відповідно до вимог 

Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

-  на офіційному веб-сайті університету опубліковано низку матеріалів із 

викладанням основних положень Закону України «Про запобігання корупції»; 
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- проводиться перевірка на дотримання вимог антикорупційного 

законодавства та Антикорупційної програми ДДПУ в структурних підрозділах; 

- здійснюється контроль за станом організації роботи щодо додержання 

вимог антикорупційного законодавства в ДДПУ. 

Для підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, 

передбачених Законом України «Про запобігання корупції», було видано наказ № 

103 від 19.02.2019 про поглиблений онлайн-курс на платформі українського 

громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Конфлікт 

інтересів: треба знати! Від теорії до практики», який покликаний підвищити 

ефективність виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

За звітний період здійснювалося забезпечення попередження посадових осіб 

ДДПУ, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій місцевого самоврядування, про подання декларацій особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на 

момент звільнення за неохоплений раніше поданими деклараціями період та за 2018 

рік у визначеному законодавством порядку. 

Заздалегідь, до терміну надання Декларації про майно, доходи та зобов’язання 

фінансового характеру за 2018 рік, на сайті ДДПУ було внесено роз’яснення щодо 

заповнення Декларації в електронному вигляді, на інформаційному стенді 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(далі – НАЗК). Нарікань від НАЗК щодо ненадання або недостовірного 

надання інформації в Декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового 

характеру за 2018 посадовими особами ДДПУ не надходило. 

У звітний період на офіційному веб-порталі (сайті) університету в рубриці 

«Запобігання та виявлення корупції» постійно оприлюднювалася інформація щодо 
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запобігання корупції, так само поповнювалися та систематично оновлювалися 

антикорупційні матеріали рубрики. 

Забезпечено функціонування механізмів зворотного зв’язку з громадськістю 

щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень через функціонування 

наявної постійно діючої електронної поштової адреси для 

повідомлень: korupcii_netddpu@ukr.net, інформацію про яку розміщено в розділі 

«Запобігання та виявлення корупції». 

На постійній основі видаються та доводяться до відома всіх студентів і 

співробітників ДДПУ накази щодо забезпечення ректоратом, деканами факультетів, 

завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів відкритості та прозорості 

всіх видів освітніх процесів у період підготовки та проведення заліково-

екзаменаційних сесій, державних атестацій та вступних випробувань (наказ №534 

від 05.08.2019 р., наказ №428 від 07.06.2019 р., наказ №628 від 27.08.2018 р.).  

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. 

 

Х. ПРО РОБОТУ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ДДПУ 

1. Обласний комітет, профком спільно з викладачами та студентами факультету 

фізичного виховання на базі університету провели обласну спартакіаду з шахів, 

настільного тенісу, волейболу та футзалу.  

2. У квітні 2019 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, ювілею ДДПУ – придбано квіти, прикраси для актової зали (повітряні 

кульки). 

4. Профспілковий комітет постійно бере участь у роботі комісій: 

• із трудових суперечок; 
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• із розслідування нещасних випадків на виробництві та невиробничого 

характеру;  

• соціального страхування ДДПУ; 

• із підготовки та виконання колективного договору. 

В університеті з профкомом узгоджуються такі питання:  

• проект «Правил внутрішнього трудового розпорядку»; 

• посадові та робочі інструкції працівників; 

• графіки щорічних відпусток. 
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

1. Посилити контроль та адміністративну відповідальність за несвоєчасне чи 

неповне поінформування членів колективів факультетів, кафедр, інших структурних 

підрозділів щодо наказів та розпоряджень по університету. 

Відповідальні: ректорат. 

Термін: постійно. 

2. Посилити контроль та адміністративну відповідальність за несвоєчасне 

оформлення й подання звітної документації керівниками структурних підрозділів. 

Відповідальні: ректорат. 

Термін: постійно. 

3. Оптимізуваи перелік ліцензованих спеціальностей. 

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. 

4. Оптимізувати перелік додаткових спеціальностей 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. 

5. Розробити та запровадити нормативне забезпечення щодо розширення переліку 

додаткових освітньо-професійних програм, курсів для студентів університету; 

переліку платних послуг із освітньої діяльності. 
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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. 

6. Удосконалити професійну підготовку та підвищити кваліфікацію педагогічних 

працівників через запровадження як традиційних, так і інноваційних форм. 

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

Термін: постійно. 

7. Посилити контроль за дотриманням Закону України «Про функціонування 

української мови як державної». 

Відповідальні: ректорат, декани, зав. кафедр. 

Термін: постійно. 

8. Активізувати роботу викладачів із підтримки відповідних дистанційних курсів для 

оптимізації навчального процесу та вможливлення дистанційного навчання. 

Відповідальні: зав. кафедр, викладачі. 

Термін: постійно. 

9. Проводити роботу зі збереження та збільшення контингенту студентів, приділяти 

пильнішу увагу під час індивідуальної роботи зі студентами, які мають академічні 

заборгованості. 

Відповідальні: декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

10. Продовжити роботу над вдосконаленням змісту професійної підготовки 

педагогічних працівників, здатних працювати в умовах Нової української школи.  

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

роботи доц. Чайченко С.О., керівник Підрозділу моніторингу якості вищої освіти 

Т.В. Шулик, декани факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

11. Продовжити вдосконалення системи організації навчального процесу та 

об'єктивного контролю за навчальними показниками студентів. 
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Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., проректор із науково-педагогічної 

роботи доц. Чайченко С.О., керівник Підрозділу моніторингу якості вищої освіти 

Т.В. Шулик, декани факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

12. Випусковим кафедрам активніше проводити роботу щодо розширення переліку 

базових підприємств, організацій, установ, укласти з ними відповідні угоди на 

проходження навчально-виробничих практик.  

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

навчально-методичний відділ, декани факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

13. 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. 

14. Удосконалити 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. 

15. Завідувачам кафедр постійно контролювати облік науково-дослідної та науково-

методичної роботи викладачів відповідно до наявних вимог.  

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: постійно. 

16. Кафедрам ДДПУ розвивати фундаментальні та прикладні дослідження з 
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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 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. 

17. Продовжувати та поглиблювати співпрацю з науковими установами та освітніми 

закладами України, Євросоюзу. Докласти зусилля задля організації наукового 

співробітництва в межах участі в міжнародних наукових проєктах, розробках тощо.  

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

зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

18. Завідувачам кафедр, викладачам, докторантам, аспірантам посилити роботу щодо 

підвищення рівня публікаційної активності в наукометричих базах Scopus і Web of 

Science. 

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

керівники докторантур, аспірантур, наукові консультанти/керівники, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

19. Завідувачам кафедр, викладачам, докторантам, аспірантам посилити роботу щодо 

володіння іноземною мовою, працювати над можливістю викладання курсів 

іноземною мовою. 

Відповідальні: ректорат, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

20. Активізувати роботу з написання грантових проєктів, налагодження співпраці з 

міжнародними донорами, підготовки проєктних пропозицій.  
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Відповідальні: ректорат, декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

21. Активізувати роботу в напрямку залучення коштів для фінансування наукових 

заходів. 

Відповідальні: ректорат, головний бухгалтер.  

Термін: постійно. 

22. 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. 

23. 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, забезпечувати участь 

студентів у виконанні кафедральних тем. Активізувати роботу наукових гуртків і 

проблемних груп. 

Відповідальні: декани факультетів, зав. кафедр, голова Ради молодих учених, 

аспірантів та студентів, голови рад з науково-дослідної роботи студентів. Термін: 

постійно. 

24. Членам приймальної комісії, деканам факультетів, завідувачам кафедр, 

здійснювати постійний моніторинг потреб ринку праці, аналіз роботи вишів-

конкурентів, переймати провідний досвід у контексті підвищення іміджу 

Донбаського державного педагогічного університету, розширювати форми 

профорієнтаційної роботи, зокрема, через налагодження зв’язків у соціальних 

мережах Facebook та Іnstagram, залучати молодь до наукової діяльності через 

організацію конкурсів наукових робіт, лекторіїв, тренінгів, ділових ігор тощо. 

Відповідальні: голова приймальної комісії, члени приймальної комісії, декани 
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факультетів, зав.кафедр, викладачі. Термін: постійно. 

25. Посилити контроль та роз’яснювальну роботу з викладачами щодо 

неприпустимості недозволених засобів проведення екзаменаційних сесій.  

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

кафедр.  

Термін: постійно. 

26. 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. 

27. Активізувати роботу органів студентського самоврядування. 

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

кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

28. Посилити роботу зі студентами-сиротами, дітьми-внутрішньо переміщеними 

особами.  

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

кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

29. Активізувати роботу кураторів. 

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

кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

30. Удосконалити виховну роботу в гуртожитках університету. 

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

кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

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

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., декани, зав. 
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кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 

32. Посилити напрями національного, патріотичного та історико-культурного 

виховання студентської молоді через проведення заходів, присвячених видатним 

датам української історії та визначним датам Донеччини. 

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

студентського клубу. 

Термін: постійно. 

33. Урізноманітнити форми виховної роботи за здоровий спосіб життя через активне 

залучення студентів до 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. 

34. Посилити роз’яснювальну роботу серед студентів щодо шкідливості куріння та 

неприпустимості куріння на території вишу.  

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

заст. деканів, зав. кафедр, викладачі, голова студради.  

Термін: постійно. 

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

батьківські збори. 

Відповідальні: декани, куратори. 

Термін: постійно. 

36. Керівникам структурних підрозділів посилити контроль щодо економного 

використання енергоносіїв у навчальних корпусах і гуртожитках. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-економічного 

розвитку Проскунін В.М., декани, зав. кафедр, коменданти навчальних корпусів та 

гуртожитків.  

Термін: постійно.  

37. Активізувати роботу щодо охорони здоров’я та цивільного захисту працівників 
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та студентів вишу.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-економічного 

розвитку Проскунін В.М., завідувач кафедри медико-біологічних основ, охорони 

життя та цивільного захисту доц. Гутарєва Н.В., декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

38. Активізувати роботу щодо інформування про необхідність дотримання 

студентами санітарно-гігієнічних норм у навчальних закладах.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-економічного 

розвитку Проскунін В.М., завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання 

та біології проф. Дичко В.В., декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

39. Провести роботи з оптимізації системи опалення та підігріву гарячої води на 

головному навчальному корпусі й гуртожитку № 3.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-економічного 

розвитку Проскунін В.М., інженер з ремонту Горілий А.П. 

Термін: постійно.  

40.  Продовжити встановлення енергозберігальних  світитльників у навчальних 

копусах і гуртожитках у місцях великої концентрації відвідувачів. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-економічного 

розвитку Проскунін В.М., інженер з ремонту Горілий А.П. 

Термін: постійно.  

41. 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.  

42. Бібліотеці університету постійно проводити інформаційно-методичну роботу зі 

студентами з питань наявності нової навчально-методичної літератури та 

уможливлення електронного доступу до бібліотечних фондів.  
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Відповідальні: директор бібліотеки.  

Термін: постійно. 

Відповідно до основних положень  

Концепції реформи фінансування та управління закладами вищої освіти, 

представленої 24 грцдня 2019 року Міністром освіти і науки Ганною Новосад, 

до проєкту внесено такі пункти:  

1. Активізувати роботу щодо виявлення та припинення неефективних та 

неякісних освітніх програм. 

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. Посилити відповідальність гарантів за реалізацію та результативність 

освітніх програм. 

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. Провести роботу з інформування та опитування студентів щодо 

особливостей та можливостей освітніх програм, на яких вони вчаться. 

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.  

4. Активізувати залучення стейкхолдерів до оновлення та внесення змін 

відповідних програм у відповідь на замовлення суспільства та ринку праці. 

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.  
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5. Оновити стратегію розвитку університету на 2020 – 2025 роки, визначивши 

стратегічні задачі, які відповідають змісту реформ системи вищої освіти у цей 

період. 

Відповідальні: ректорат.  

Термін: до вересня 2020 р.  

6. Оновити систему рейтингового оцінювання науково-педагогічних 

працівників  з метою створення (на засадах єдиних критеріїв) системи об’єктивного 

аналізу якості кадрового забезпечення освітньої, наукової та науково-технічної 

діяльності університету, спрямованої на пошук та реалізацію механізмів 

нарощування й ефективного використання кадрового потенціалу. 

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

Термін: до лютого 2020 р.   

7. Розробити систему стимулювання та мотивації науково-педагогічних 

працівників, які досягли високих успіхів у науковій, інноваційній та міжнародній 

діяльності. 

Відповідальні: ректорат.  

Термін: до січня 2021 р.  

8. Провести роботи з оптимізації системи опалення та підігріву гарячої води 

на головному навчальному корпусі й гуртожитку № 3.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-

економічного розвитку Проскунін В.М., інженер з ремонту Горілий А.П. 

Термін: постійно.  

9. Продовжити встановлення енергозберігальних  світитльників у навчальних 

копусах і гуртожитках у місцях великої концентрації відвідувачів. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-

економічного розвитку Проскунін В.М., інженер із ремонту Горілий А.П., 

коменданти гуртожитків.  

Термін: постійно.  


