
ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Вченої ради Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» щодо питання 

«Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності базового 

університету Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» в 2021 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-

педагогічної роботи ДДПУ професора С.О. Чайченка «Про підсумки 

наукової та науково-технічної діяльності базового університету Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» в 2021 році» 

 

Вчена рада ухвалює: 

 

1. Визнати роботу з виконання тематичних планів науково-дослідних 

робіт (колективних та індивідуальних), які виконувались на кафедрах у 

межах робочого часу, в 2021 році успішною. 

2. Затвердити тематичний план науково-дослідних робіт університету 

на 2022 р., забезпечити його виконання з урахуванням пріоритетності 

виконання держбюджетних і госпдоговірних тем згідно Закону України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», а також психолого-

педагогічних досліджень, спрямованих на розв’язання проблем освіти в 

Україні. 

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної 

роботи, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 
 

3. Активізувати діяльність науково-педагогічних працівників щодо 

публікації результатів наукових досліджень у авторитетних виданнях, що 

включені до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core 

Collection, постійно тримати на контролі облік науково-дослідної та науково-

методичної роботи викладачів, а саме: списки опублікованих наукових 

праць; проєкти наукових досліджень, поданих на конкурси;  звіти засідань 

секцій щорічної наукової конференції, наукових і методичних семінарів 

кафедр; курсові роботи тощо. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 
 

4. Забезпечити відбір та ефективну підготовку здобувачів вищої освіти 

до другого туру Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів 

студентських наукових робіт. Враховувати результати підготовки здобувачів 

до участі у другому турі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів 

при обранні за конкурсом на посади завідувачів випускаючих кафедр. 



Відповідальні: ректорат, завідувачі випускаючих 

кафедр, головний бухгалтер, голова студентської 

профспілки. 

Термін: постійно. 
 

5.  Активніше підтримувати зв’язки із зарубіжними партнерами, із 

якими укладено договори про співробітництво (проведення спільних 

наукових досліджень, конференцій, семінарів; створення спільних 

авторських колективів для написання монографій, підручників, посібників; 

академічна мобільність; сприяння зв’язку між здобувачами та студентськими 

організаціями в межах програми наукового та культурного обміну тощо). 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 
 

6.  Активізувати діяльність щодо участі у конкурсах Національного 

фонду досліджень України, конкурсному відборі проєктів, який проводиться 

МОН України (основний та для молодих учених), продовжувати та 

поглиблювати наукове співробітництво з інститутами НАН і НАПН України. 

Відповідальні: проректори, декани, завідувачі 

кафедр. 

Термін: постійно. 
 

7. Докласти зусиль задля організації наукового співробітництва за 

міжнародними програмами, зокрема: Еразмус+, Fulbright, Німецька служба 

академічних обмінів (DAAD), Німецьке науково-дослідницьке товариство 

(DFG) та ін.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної 

роботи, декани, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 
 

8. Здійснювати цілеспрямований пошук замовників на виконання 

госпдоговірних робіт.  

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної 

роботи, головний бухгалтер, декани, завідувачі 

кафедр. 

Термін: постійно. 
 

9. Обговорити рішення Вченої ради на засіданнях кафедр і рад 

факультетів і подати свої пропозиції проректору з науково-педагогічної 

роботи. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі 

кафедр. 

Термін: до 22 квітня 2022 р. 
 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи професора С.О. Чайченка. 


