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Загальна характеристика 

наукової та науково-технічної діяльності ДДПУ цу 2013-

2014 н.р. 

Станом на 1 вересня 2014 року в ДДПУ працює 24 доктори

наук,  професори  та  231  кандидат  наук,  доцент.  Зокрема,

протягом 2013-2014 навчального року захищено 4 дисертації на

здобуття  наукового  ступеня  доктора  наук  Набока  О.Г.,

Антонова Н.О., Курінна С.М., Мозговий Л.І. і 23дисертації на

здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Продовжують  виконуватися  фундаментальні

дослідження, які фінансуються за кошти державного бюджету:

– “Теорія нетерових крайових задач для систем звичайних

диференціальних,  функціонально-диференціальних  та

диференціально-алгебраїчних  рівнянь”.  Науковий  керівник  –

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

– “Лінгвогенетичні  методи  в  мовознавстві  ХІХ  ст.  –

початку  ХХІ  ст.”  Науковий  керівник  –  доктор  філологічних

наук, професор Глущенко В.А.

У  2014  році  науковцями  університету  розроблено  3

проекти фундаментальних та прикладних наукових досліджень,

які подано до Департаменту наукової діяльності Міністерства

освіти  і  науки  України  для  участі  в  конкурсному  відборі

проектів  наукових  досліджень  і  розробок.  Ще  три  наукових
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проекти,  розглянуті  в  минулому  році,  будуть  брати  участь  у

конкурсі цього року.

Наказом Міністерства  № 793 від  04.07.2014 на  два  роки

подовжено  термін  роботи  та  розширено  перелік  наукових

спеціальностей  спеціалізованої  вченої  ради  К 12.112.01  із

правом  прийняття  до  розгляду  та  проведення  захисту

дисертацій  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата

педагогічних  наук  зі  спеціальностей:  13.00.05  “Соціальна

педагогіка” і 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”.

Спеціалізовану вчену раду очолює ректор університету доктор

педагогічних наук, професор Омельченко С.О .Протягом 2013-

2014 н.р. на засіданні ради успішно захищено 10 кандидатських

дисертацій.

В університеті продовжує свою в діяльність аспірантура .

Восени 2013 року відкрито нову наукову спеціальність, із якої

відбувається підготовка аспірантів: 09.00.05“Історія філософії”. 

Станом  на  01.10.2014  р.  кількість  аспірантів  складає

73особи (денна та заочна форми навчання), а також планований

випуск  аспірантів  –  19  (денна  та  заочна  форми  навчання).

Ефективність діяльності аспірантури склала 31,6% у 2013-2014

навч. році порівняно з 28% у 2012-2013 навч. році.

Упродовж звітного періоду було захищено 5 докторських і

23  кандидатських  дисертацій,  із  яких  4  докторські  та  15
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кандидатських викладачами університету, а також підготовлено

та отримано 1 атестат професора та 11 атестатів доцента.  На

засіданнях  Вченої  ради  ДДПУ  було  обрано  за  конкурсом  6

викладачів, зокрема 2 завідувачі кафедр та 4 професори.

Упроваджено  заходи  з  підвищення  відповідальності

наукових  керівників  аспірантів  і  здобувачів  за  своєчасну

підготовку кандидатських дисертацій до захисту.

Суттєво  активізувалась  діяльність  університету  з

організації  та  проведення  наукових заходів різного  рівня.  У

2013–2014 н.р. проведено 11 наукових конференцій і семінарів,

із яких 2 – міжнародного рівня, 2 – всеукраїнського рівня, 6 –

міжрегіонального  та1  –  інтернет-конференція.  До  активної

наукової  діяльності  щороку  залучається  значна  кількість

студентів. У 2014 році студентка нашого університету посіла І

місце на Міжрегіональному конкурсі науково-дослідних робіт

студентів  за  тематикою  «Екологія  і  здоров’я»,  І  місце  у

конкурсі наукових робіт «Суспільство і держава», 2 студентки

нагороджені  дипломами  ІІІ  ступеня  на  Всеукраїнському

конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та

соціальна педагогіка» і  «Педагогічна та вікова психологія»,  1

студентка  нагороджена  дипломом  ІІІ  ступеня  на  Х

Всеукраїнській студентській олімпіаді  з напряму «Корекційна

освіта».  Для  розкриття  наукового  та  творчого  потенціалу
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студентів  у  жовтні  2013  році  було  створено  Студентське

наукове товариство.  

У  2013  році  було  також  започатковано  систему

рейтингового  оцінювання  викладачів.  За  результатами

рейтингового оцінювання у 2013 р. 31 % науково-педагогічних

працівників мали високий рівень, 39 % – достатній, а лише 13

%  –  незадовільний  рівень.  За  рішенням  Вченої  ради

університету було виголошено подяку завідувачам кафедр, які

зайняли  1–3  місця  в  рейтинговому  оцінюванні:  педагогіка

вищої школи (зав. кафедри проф. Сипченко В.І.), педагогіки і

методики  технологічної  підготовки  (зав.  кафедри  проф.

Стешенко В.В.),  технології  корекційної  та інклюзивної  освіти

(зав.  кафедри  проф.  Дмитрієва  І.В.).  Також  були  відзначені

науково-педагогічні  працівники,які  здобули  перші  місця  в

персональному  рейтинговому  оцінюванні,  а  саме:  професор

Мозговий Л.І., доцент Курінна С.М., ст. викладач Співак Я.О.,

асистент Приймак А.Ю.

Особливу увагу у звітний період було приділено пошуку

партнерів  серед  вишів  далекого  та  близького  зарубіжжя.

Університетом  було  підписано  угоди  про  співпрацю з

Новосибірським  державним  технічним  університетом

(Російська  Федерація),  Софійським  технічним  університетом

(Болгарія),  Поліськім  державним  університетом  (Білорусь),
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Краківською  академією  ім. А.Ф.Моджевського  (Польща)  й

розпочато роботу з реалізації положень цих угод.

Про роботу приймальної комісії ДДПУ 
Аналізуючи діяльність приймальної комісії ДДПУ в 2013–

2014 році,  в основу якої  було покладено багаторічний досвід
роботи  залучених  до  приймальних  комісій  осіб  та  найкращі
традиції обох ВНЗ, слід констатувати наступне:

значно розширено географію профорієнтаційної роботи та
географію зарахованих вступників;

завдяки  належному  керівництву  та  своєчасному
реагуванню на конкурсну ситуацію за напрямами підготовки та
спеціальностями  ДДПУ  впевнено  виконує  державне
замовлення щодо прийому вступників для підготовки фахівців з
вищою освітою;

завдяки своєчасному оприлюдненню рішень приймальної
та відбіркової комісій, відповідних наказів (яких близько 50) та
актуальної  для  вступників  інформації  на  офіційному  сайті
приймальної комісії базового університету ДДПУ (більше 7500
відвідувань),  значно  підвищився  рівень  довіри  з  боку
абітурієнтів та їх батьків.
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Статистичні данні щодо результатів зарахування студентами
базового університету ДДПУ 

для здобуття ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра у 2014 р.

РАЗОМ Усього за ОКР
Зараховано
у 2014 році

Денна форма
навчання

Заочна форма 
навчання

Денна 
ф.н.

Заочн
а ф.н.

Зарах
овано
у 2014
році

У 
порі
внян
ні з 
2013
р.

за ОКР:
бюд
жет

конт
ракт бюджет контракт

бакалавра
(1 курс на 
базі ПЗСО) 287 33 85 80 320 165 485 -185
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бакалавра
3 курс
(зі 
скороченим 
т.н.) 0 0 50 41 0 91 91 -58
бакалавра
2 курс 
(з 
нормативни
м т.н.) 0 6 0 25 0 31 31 -43
бакалавра
3 курс
(з 
нормативни
м т.н.) 0 2 0 10 0 12 12 -3
спеціаліста 261 89 78 400 350 478 828 -61
спеціаліста
(перепідгото
вка) 0 0 0 55 0 55 55 -36
магістра 113 36 30 53 149 83 232 -21

Разом за всіма ОКР 1734 -407
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Динаміка набору студентів до ДДПУ за ОКР бакалавра,  спеціаліста,  магістра

Базовий
університет

денна форма навчання заочна форма  навчання

2012 2013 2014 2012 2013 2014
ЗА ОКР БАКАЛАВРА 526 456 320 390 452 165
ЗА ОКР СПЕЦІАЛІСТА 495 375 350 591 605 478
ЗА ОКР МАГІСТРА 171 164 149 104 89 83
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Організація освітньої діяльності 

Організація  освітньої  діяльності  у  2013-2014  році

проводилася  відповідно  до  положень  Конституції  України,

Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  а  також

директивними документами Міністерства освіти і науки України,

наказів та розпоряджень ректора, рішень вченої ради та науково-

методичної ради університету.

Роботу  було  спрямовано  на  підготовку  та  проведення

акредитаційної  експертизи  за  напрямами  та  спеціальностями

університету. На підготовчому етапі було:

розроблено та затверджено ОКХ, ОПП для ОКР магістр у

Науково-методичних комісіях, Інституті інноваційних технологій

і змісту освіти, Міністерстві освіти і науки України;

розроблено відповідно до чинних галузевих стандартів та

затверджених ОКХ, ОПП навчальні  плани для  ОКР магістр та

затверджено їх на Вченій раді університету;

розроблено  та  затверджено  навчально-методичне

забезпечення відповідно до чинних та затверджених навчальних

планів:  навчальні  програми,  робочі  навчальні  програми,

навчально-методичні комплекси;

проведено ККР (самоаналіз) та підготовлено звіти;

організовано  контроль  за  зимовою  (акредитаційною)
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екзаменаційною сесію, здійснено узагальнення її результатів;

перевірено  готовність  навчально-методичного

забезпечення відповідно до чинних та затверджених навчальних

планів на кафедрах університету;

проведено  підготовку  ліцензійних  справ,  які  подано  до

ДАКу  на  ліцензійну  експертизу,  а  також  здійснено  розробку

стандартів навчального закладу (ОКХ, ОПП, ЗД), які затверджено

у встановленому порядку, за спеціальностями та напрямами:

8.18010021 «Педагогіка  вищої школи» галузі  знань 1801

«Специфічні  категорії»  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем

„магістр”;

8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і

підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”;

8.02030302 «Мова і література (англійська)» галузі знань

0203  «Гуманітарні  науки»  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем

„магістр”;

6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”

галузі знань 0201 “Культура” за освітньо-кваліфікаційним рівнем

„бакалавр”;

6.010203  “Здоров'я  людини”  галузі  знань  0102  “Фізичне

виховання, спорт і здоров'я людини” за освітньо-кваліфікаційним

рівнем  „бакалавр”  (за  якою  ліцензійну  експертизу  пройдено

успішно,  процедуру  ліцензування  завершено  та  отримано
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ліцензію на здійснення відповідної освітньої діяльності).

Для  упорядкування  діяльності  з  організації  навчально-

виховного  процесу  в  науково-методичній  раді  університету

працювали експертні групи з певних напрямків діяльності. 

Результатом  роботи  окремих  експертних  груп  стало

розроблення,  затвердження  та  запровадження  в  дію  низки

внутрішніх нормативних положень, зокрема:

1. Положення про надання додаткових освітніх послуг у

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

2.  Положення  про  навчально-практичний  центр

психолого-педагогічної  та  логопедічної  допомоги  ДВНЗ

«Донбаський державний педагогічний університет».

3.  План розвитку дистанційного навчання та Положення

про  дистанційне  навчання  у  ДВНЗ  «Донбаський  державний

педагогічний університет».

Поточну  організаційну  діяльність  було  спрямовано  на

забезпечення навчального процесу:

проведено  наради  із  завідувачами  кафедр  щодо

планування академічного навантаження;

підготовлено та затверджено накази про штатний розклад

професорсько-викладацького складу та планування навчального

навантаження професорсько-викладацького складу;

затверджено  робочі  навчальні  плани,  робочі  навчальні
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програми,  обсяги  навчального  навантаження,  графіки

навчального процесу, розклади навчальних занять;

затверджено  в  Міністерстві  освіти  і  науки  список  голів

ДЕК, підготовлено та затверджено накази про членів ДЕК;

підготовлено  документацію,  необхідну  для  проведення

державних  екзаменів:  проект  наказу  про  затвердження  складу

ДЕК,  графіки  засідань  ДЕК,  проведено  нараду  з  деканами

факультетів, диспетчерами та методистами факультетів, а також

із  секретарями,  які  ведуть  протоколи  засідань  ДЕК.  По

завершенні  роботи ДЕК здійснено аналіз  результатів її  роботи,

прийнято звіти голів і протоколи засідань ДЕК;

підготовлено  розрахунки  навчального  навантаження

кафедрами  університету  на  наступний  н.р.  та  спільно  із

заступниками деканів і завідувачами кафедр упорядковано робочі

навчальні плани (денна та заочна форми навчання);

підготовлено  документацію  щодо  оформлення

студентських  квитків  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями

«бакалавр»,  «спеціаліст»,  «магістр»,  замовлено  в  Державному

центрі прикладних новітніх інформаційних технологій та видано

студентам денної форми навчання;

підготовлено  замовлення  на  виготовлення  дипломів

освітньо-кваліфікаційних  рівнів  «бакалавр»,  «спеціаліст»,

«магістр»  випускниками  денної  та  заочної  форм  навчання  та
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подано  в  Державний  центр  інформаційних  технологій

Міністерства  освіти  і  науки  України.  Після  їх  отримання

зареєстровано та видано дипломи випускникам денної та заочної

форм навчання;

забезпечено  факультети  й  кафедри  університету

документацією з планування, обліку та звітності в навчальному

процесі;

проведено  комплексні  контрольні  роботи  освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної

форми навчання та здійснено їх аналіз;

складено  план  підвищення  кваліфікації  професорсько-

викладацького  складу;  упродовж  навчального  року  здійснено

контроль за його виконанням;

складено  статистичні  звіти,  довідки,  матеріали  з  питань

організації  навчального  процесу,  які  розглядалися  на  радах

факультетів університету.

Особливості  організації  навчального  процесу  за  денною

формою навчання у 2013-2014 році можна охарактеризувати за

такими   показниками.  У  2013-2014  н.р.  було  залучено  2379

студентів  денної  форми навчання,  із  них  за  ОКР «Бакалавр»  -

1840 осіб, за ОКР «Спеціаліст» - 375 осіб, за ОКР «Магістр» - 164

особи,  які  навчались  за  17-ма  напрямками  підготовки  на  8-ми

факультетах університету. 



14

У зв’язку з суспільно-політичною ситуацією, що склалася

в  м.Слов’янську,  зважаючи  на  проведення  антитерористичної

операції,  та  на  підставі  листа  МОН  України  №  1\9-292  від

04.06.2014р.  і  наказу  по університету  № 502 від  05.06.2014 р.,

літню заліково-екзаменаційну сесію для студентів І-ІІІ курсів усіх

форм  навчання  було  перенесено  на  вересень  за  рахунок

ущільнення  графіку  навчального  процесу  в  першому  семестрі

2014-2015 н.р.

Державну атестацію для студентів-випускників 2014 року

освітньо-кваліфікаційного  рівня  бакалавр,  спеціаліст,  магістр

(було  організовано  складання  екзаменів,  захист  дипломних  та

магістерських  робіт)  проведено  з  використанням  дистанційної

форми навчання.

Організація  навчального процесу  у  формі  дистанційного

навчання  дозволила  забезпечити  доставку  інформації  в

інтерактивному  режимі  за  допомогою  використання

інформаційно-комунікаційних  технологій  від  тих,  хто  навчає

(викладачів),  до  тих,  хто  навчається  (студентів).  Завдяки

налагодженню  інтерактивної  взаємодії  в  процесі  роботи

студентам було надано можливість для самостійного оволодіння

теоретичними  та  дослідницькими  матеріалами  та  організовано

належний консультаційний супровід із боку викладачів у процесі

навчальної  та  науково-дослідної  діяльності,  що  дало  змогу
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студентству  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. 

За результатами проведення державної атестації головами

державної  екзаменаційної  комісії  було  підготовлено  звіти,  які

було затверджено на вченій раді університету.

За  результатами  державної  атестації  захищено:  753

кваліфікаційні  роботи: за ОКР «Бакалавр» – 123 роботи; за ОКР

«Спеціаліст» – 430 робіт; за ОКР «Магістр» – 200 робіт. Державні

екзамени  склали:  1624  студенти,  із  них  бакалаврів  –  1055,

спеціалістів – 533, магістрів – 36.

Дипломи  з  відзнакою  отримали  студенти  освітньо-

кваліфікаційних рівнів: бакалавр – 42 особи, спеціаліст – 38 осіб,

магістр – 23 особи. Усього: 103 особи.

Упродовж  2013-2014  навчального  року  навчальним

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; 
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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  навчальний  відділ,  проведенням

ліквідації  академічної  заборгованості  студентами денної  форми

навчання, порядком відрахування студентів, які мали академічну

заборгованість; 

контроль  за  веденням  академічних  журналів  і  всієї

студентської документації;

порядком  організації  та  проведення  всіх  видів  практик

впродовж навчального року;

перевіркою  витягів  із  протоколів  засідань  кафедр  про

затвердження тем дипломних робіт; 

забезпеченням  контролю  навчального  відділу  за

плануванням  і  виконанням  індивідуального  навчального

навантаження  штатними  викладачами  та  викладачами,  які

працюють на умовах сумісництва й погодинної оплати праці.

Особливу  увагу  приділялося  збереженню  контингенту

студентів. 

Навчальним  відділом  забезпечено  ведення  усієї
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відповідної документації.

Про стан виховної роботи у 2013-2014 н.р. 

Організаційна робота

В  основу  виховної  роботи  ДВНЗ  «Донбаський  державний

педагогічний  університет»  покладено  загальноуніверситетський

"План  виховної  роботи",  згідно  з  яким  кожен  факультет

розробляє та приймає власний річний план із виховної роботи. В

основу цих планів покладено принципи "Концептуальних засад

гуманітарної  освіти  в  Україні"  (Наказ  Міністерства  освіти

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

студентів  у  навчально-виховному  процесі  та  в  позанавчальний

час,  календарно  розпланований  графік  заходів  та  акцій  до

державних свят та визначних дат в історії України, план роботи

студентського  та  спортивного  клубів  університету,  призначено

відповідальних та терміни проведення запланованих заходів. 

У  навчальному  процесі  велику  увагу  приділено

національному  вихованню  студентів,  яке  забезпечується

викладанням  комплексних  гуманітарних  дисциплін,  основними

серед  яких  є  історичні,  філологічні,  політологічні,  економічні,

соціологічні,  культурологічні,  українознавчі,  психолого-

педагогічні  та  правознавчі.  Весь  комплекс  гуманітарних

дисциплін  викладають  винятково  державною  мовою,  із
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використанням, насамперед, вітчизняної наукової та  навчальної

літератури із залученням відповідних досліджень у Донеччині.

Виховна робота науково-педагогічного складу зі студентами

проводиться  регулярно  згідно  з  планами  виховної  роботи

університету  та  факультетів.  На  всіх  факультетах  своєчасно

проводяться  засідання рад  кураторів,  старостатів,  кураторських

годин.  Тематика  кураторських  годин  узгоджується  із

проректором  із  науково-педагогічної  роботи  та  складається  на

основі  рекомендацій  Міністерства  освіти  та  науки  України,

професійної  специфіки  факультету,  визначних  дат  історії

держави, області та міста. 

Деканати та кафедри університету проводять активну виховну

роботу  в  гуртожитках  університету  в  позанавчальний  час.

Чергування викладачів у гуртожитках, проведення бесід, лекцій,

круглих  столів,  тематичних  вечорів,  спортивних  змагань

здійснюється  згідно  з  виховними  планами,  роботою  кафедр  у

гуртожитках,  які  затверджуються  проректором  із  науково-

педагогічної роботи.

Ректорат  та  деканати  у  виховній  роботі  приділяють значну

увагу  студентам-сиротам,  інвалідам,  студентам  із

малозабезпечених  сімей  та  студентським  сім'ям.  Ці  категорії

студентів  передусім  забезпечуються  гуртожитком,  отримують

затверджені законом пільги від університету. 
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Національне виховання

Виховна  робота  в  Донбаському  державному  педагогічному

університеті  просякнута  ідеєю  національного  виховання  та

патріотизму. 

На всіх факультетах було проведено заходи щодо відзначення

Дня  Соборності  України,  Міжнародного  дня  рідної  мови,  Дня

української  писемності,  Дня  українського  козацтва  тощо  за

різними  формами  –  лекції  від  викладачів  профільних  кафедр,

кругли столи за участю поетів, письменників Донеччини, конкурс

стінних газет.

14  жовтня 2013 р.  відбулося святкування  Дня українського

козацтва.  У  міському  парку  культури  й  відпочинку  за  участю

зокрема  й  викладачів  і  студентів  ДДПУ,  пройшов  урочистий

концерт під девізом «Козацькому роду нема переводу». 

2014-й  в  Україні  названо  роком  Тараса  Григоровича

Шевченка у зв’язку із 200-річчям від дня народження видатного

українського поета та художника.  До ювілею Кобзаря у ДДПУ

було проведено цілу низку заходів, присвячених цій даті.

Так, 4 березня в читальній залі головного корпусу відбувся

конкурс читців. 

5-го  березня в  читальному  залі  бібліотеки  філологічний

факультет спільно із Слов’янською ЗОШ № 6 ім. Т.Г. Шевченка

провели Шевченківські читання «Свою Україну любіть».
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Крім того,  до цієї  ювілейної  дати в кожному структурному

підрозділі  бібліотеки  організовано  перегляди  літератури  та

книжково-ілюстративні виставки “Великий Кобзар — вершинна

парость родового дерева нашої нації” , “Палке й пророче слово

Кобзаря”, “Тарас Шевченко — український Рембрант” (художня

спадщина Т.Шевченка).

Естетичне виховання

Значну увагу ректорат й деканати приділяють вихованню в

студентів високої культури та естетичних смаків. 

На належному 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”,  Кубок університету з  КВК

між гуртожитками, Міжнародний день студента, Новорічні свята,

День закоханих, «Богатирські ігри», День захисника вітчизни, 8

березня,  інтелектуальна  гра  «Брейн-Ринг»  тощо.  Кількість

загальноуніверситетських  заходів  за  2013-2014  навчальний  рік

складала 9, факультетських – 38. 

У  нашому  університеті  створено  театральну  творчу

майстерню «Гротеск». 
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До свята весни у фойє головного корпусу відбулася виставка

живих  скульптур,  організована  театром-студією  «Гротеск»  на

чолі з режисером театру Філіповою Наталією Яківною.

Велику  роль  у  забезпечені  порядку  під  час  проведення

різноманітних  заходів  відіграють  члени  оперативного  загону

студентів ДДПУ на чолі з викладачем технологічного факультету

Ю. Ніколайчуком. 

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування у звітний період брало активну

участь  в  організації  та  проведенні  загальноуніверситетських

заходів,  спрямованих  на  розвиток  творчих  й  інтелектуальних

здібностей студентів. Так, 1 листопада 2013 року пройшла друга

Школа лідерів студентського самоврядування. 

Протягом  лютого-березня  2014  р.  проходив  традиційний

фотоконкурс,  присвячений  ювілею  вишу  «Мій  рідний

університет».

Трудове виховання

Важливим питанням виховання є трудове виховання молоді.

Зокрема студенти університету брали активну участь у міському

суботнику до Дня довкілля. 

16  жовтня  2013  року  група  студентів  університету  взяла

участь  у  волонтерській  акції  на  території  Національного

природного парку “Святі гори” у місті Святогірську. 
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Улітку  кожного  року  студенти  працюють  в  дитячих

оздоровчих  таборах  відпочинку.  У  цьому  році  близько  200

студентів університету були запрошені  адміністраціями таборів

відпочинку на роботу.

Спортивна робота

Традиційними  заходами  в  ДДПУ  згідно  з  календарним

планом спортивно-масової роботи є: першість університету серед

факультетів з баскетболу, волейболу, міні-футболу, настільного

тенісу, шахам, бадмінтону.

13 вересня 2013 року відбулось спортивне свято  “Фізична

культура – здоров'я і гармонія нації», присвячене Дню фізичної

культури і спорту. 

У жовтні 2013 року проведено легкоатлетичний крос пам'яті

В.Д. Нотченка. У звітний період проходили змагання  відкритого

Кубку ректора з  волейболу серед викладачів з  нагоди 75-річчя

заснування університету. У березні відбулися змагання з футзалу

між  студентами  університету  та  студентами  Слов’янського

хіміко-механічного  і  Слов’янського  сільсько-господарського

коледжу.  Також  цього  року  проведено  товариську  зустріч  з

футболу  між  командами  випускників  факультету  фізичного

виховання XX–XXI століття, приурочену до 75-річчя заснування

університету. Проведено змагання з баскетболу між студентами

та  викладачами  університету,  де  перемогу  отримали  викладачі
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вишу.  Також відбувся  міжнародний турнір  із  вільної  боротьби

«Торські ігри». 

Збірна команда студентів ДДПУ з баскетболу посіла I місце

серед  навчальних  закладів  міста  Слов'янська,  а  також  брала

участь  у  регіональних  змаганнях  на  відкритому  чемпіонаті

м. Ізюма, де також посіла I місце.

III  місце  здобула  збірна  команда  студентів  ДДПУ  з

мініфутболу  в  міських  змаганнях  серед  навчальних  закладів

Слов’янська.

У першості міста Слов'янська з волейболу збірна команда

студентів ДДПУ посіла I місце.

У міській першості Слов'янська з шахів серед навчальних

закладів збірна команда студентів ДДПУ посіла I місце. 

У Спартакіаді м. Слов'янська серед навчальних закладів із

бадмінтону збірна команда студентів ДДПУ здобула I місце.

На  жаль,  багато  запланованих  спортивних  заходів  в

університеті  не  проведено,  у  зв'язку  з  бойовими  діями,  які

відбувались на території нашого міста та району. 

Виховання фізичної культури та здорового способу життя

У  виховній  роботі  значне  місце  відводиться  пропаганді

здорового способу життя серед студентської молоді. 

У  жовтні  2013 р.  студентське  самоврядування  Донбаського

державного  педагогічного  університету  провело  низку  акцій
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«Міняю цигарку на цукерку» для пропаганди здорового способу

життя.

Крім  того,  новаторським  заходом  для  нашого  університету

став танцювальний флешмоб біля головного корпусу ДДПУ та

зарядка  на  факультеті  дошкільної  освіти  та  практичної

психології. 

Соціально-економічний розвиток 

У  2014  фінансовому  році  діяльність  підпорядкованих

підрозділів було організовано за такими напрямами:

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. Ліквідація наслідків артилерійських обстрілів приміщень

і споруд університету, створення  належних і безпечних умов для

персоналу, викладачів і студентів вишу.

Починаючи з січня місяця  поточного року було виконано

значний обсяг робіт із ремонту електричних мереж у головному

навчальному корпусі, навчальних корпусах № 1,2, гуртожитках із

заміною  49  автоматичних  вимикачів  струму,  20  вимикачів,
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заміною 180 п/м кабельних мереж та 600 м внутрішніх мереж,

ремонтом  і  заміною  4  розподільних  щитів,  магнітних

пускачів,було встановлено 25 світильників.

У  всіх,  без  вийнятку,  навчальних  корпусах  і  гуртожитках

проведено заміри опору та ізоляції електричних мереж.

Для  економного  використання  теплоенерговодоресурсів

було  проведено  метрологічні  випробування  приладів  обліку,

замінено прилади, що не відповідають стандартам, замінено 82

вентеля,  38 змішувачів  води,  12 одиниць запірної  арматури,  63

крани різного діаметра та 228 м/п труб внутрішніх мереж.

Відремонтовано низку технічних приміщень, що дозволило

оптимізувати  систему  теплозабезпечення  приміщень  та  їх

безаварійну експлуатацію.

Враховуючи ситуацію , що склалася в місті, починаючи з 07

липня до 11 липня спільно з підрозділами МНС було організовано

проведення  робіт  із  розмінування  навчальних  корпусів  і

гуртожитків.

У  цей  час  було  також  організовано  роботу  комісії  з

визначення розміру збитків і пошкоджень, що стали наслідками

артилерійських обстрілів.

Незважаючи на ситуацію, у якій опинився університет, нам

вдалося оновити комп’ютерну техніку в підрозділах університету

й  створити  лабораторію  дистанційної  освіти,  придбавши  25
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комп’ютерів на суму 100 000 грн. 

Зауважимо,  що  незважаючи  на  складність  фінансування,

університету  вдалося  відремонтувати  вікна  в  підрозділах

університету, витративши на це 200 000 грн. 

Зібрати кошти на ремонтні роботи з ліквідації  ушкоджень

стало  можливим  завдяки  спонсорській  допомозі  керівництва

мережі супермаркетів «Браво» .

За результатами роботи комісії комунальним підприємством

“Слов*янське управління капітального будівництва” підготовлено

звіти  про  результати  технічного  й  візуального  обстеження

приміщень  і  споруд  університету,  які  було  направлено  до

Міністерства  освіти  і  науки  для  виділення  цільових  коштів  на

ліквідацію пошкоджень.

Також,  комісією  було  прийнято  рішення  щодо  заборони

експлуатації  частини  приміщення  навчального  корпусу  №  3

(технологічний  факультет)  та   складено  графік  проведення

відновлювальних ремонтно-будівельних робіт в гуртожитку № 3,

головному навчальному корпусі, майстернях тощо.

Загалом  сума  збитків  складає  більше  ніж  5  млн  гривень,

зокрема  в  університеті  пошкоджено  554  віконних  блоків,

загальною площею 6058,08  м  ²,  260  м  трубопроводів,  256  м  ²

покрівлі.

Завдяки  спільним  зусиллям  працівників  університету



27

(викладачі,  керівники,  технічний  персонал),  колективу

педагогічного ліцею та батьківській громадськості було своєчасно

розпочато навчальний рік у корпусі № 3 (відновлювальні роботи в

якому тривають там і дотепер), підготувати гуртожитки.

Значним  є  внесок  у  відбудову  університету  й  молодшого

обслуговуючого персоналу, який забезпечив своєчасну підготовку

аудиторного  фонду  та  допоміжних  приміщень  вишу,  зміг

своєчасно,  у  стислі  терміни,  провести  роботи  з  генерального

прибирання із використанням миючих та дезинфікуючих засобів.

За рахунок власних коштів нами повністю проведено роботи

з  остекління  гуртожитку  №  3  ,  аудиторного  фонду  головного

навчального корпусу та корпусу № 3, майстерень.

Разом із тим, для повної ліквідації наслідків артилерійських

обстрілів, бракує коштів

Дотепер у нас існує можливість виконання робіт в одне скло

підсобних  приміщень,  лабораторій,  коридорів,  технологічного

факультету, бібліотеки у головному навчальному корпусі, що не

може  не  позначитися  на  подальшій  роботі  закладу  в  осінньо-

зимовий період.

Звернення керівництва університету до фондів, благодійних

організацій, Міністерства освіти і науки допоки залишилися без

відповіді.

Придбано запчастини для проведення планової модернізації
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комп’ютерного  парку  університету,  що  дозволить  суттєво

вплинути на якісні показники навчальної діяльності, насамперед,

у режимі дистанційної освіти.

Фінансова діяльність
Унаслідок складної політичної ситуації  в нашому регіоні  на

1.07  .2014  р.  утворилася  заборгованість  по  зарплаті,  стипендії,

комунальним  сплатам  за  травень  і  червень  2014г.,  яку  було

оплачено на  1.08.2014р.,  зауважимо,  що весь складний  період

розрахунковий  відділ  бухгалтерії  продовжував  працювати   і

нараховував зарплату  й  відпускні  співробітникам університету,

тому,  як  тільки  з'явилася можливість,  і  казначейство  стало

обслуговувати  держустанови,  то  зарплату  було  виплачено.  У

серпні місяці було перераховано доплати  викладацькому складу

за  звання  та  вчений  ступінь  у  повному  обсязі,  не   складну

економічну  ситуацію  в  університеті.  Згідно  із  Законом  про

індексацію  доходів  населення  в  межах  затвердженого  фонду

оплати праці з квітня 2014р. врахувуючи встановлений державою

індекс  інфляції,  проводилася  індексація  заробітної  плати

працівникам  університету  в  повному  обсязі.  На  сьогодні

заборгованості  по  зарплаті,  стипендії,  комунальним  сплатам

немає.

Залишаються невиплаченими оздоровчі співробітникам,  які

одержують  зарплату  із  коштів   спецфонду.  Цю заборгованість
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буде виплачено до кінця поточного року.

Про роботу відділу кадрів ДДПУ 

Станом на 01.09.2014 року у базовому Державному вищому

навчальному  закладі  «Донбаський  державний  педагогічний

університет» працює 759 осіб.

На посадах науково-педагогічних працівників – 350 осіб, з

них:

кандидатів наук - 185 осіб: 

мають вчене звання доцента – 155 осіб;

докторів наук – 24 особи:

мають вчене звання професора – 17 осіб.

не мають вченого звання – 141 особа.

Протягом  червня  –вересня  2014  року  з  університету

звільнилось  76  особи,  на  вакантні  місця  було  прийнято  23

працівника.  Співвідношення  прийнятих  та  звільнених

працівників відображено у діаграмі. 

Відповідно  до  перспективної  програми  діяльності

ректора ДДПУ за звітній період проведено таку роботу:

1. Впроваджено  універсальну  систему  автоматизації

обліку  та  процесів  управління  «1С:  Підприємство:  Заробітна
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плата та управління персоналом» для постійного вдосконалення

кадрового обліку.

2. Впроваджено  Інструкцію з  діловодства  у  Державному

вищому  навчальному  закладі  «Донбаський  державний

педагогічний  університет».  Накази  ДДПУ  оформлюються

відповідно до вимог цієї Інструкції. 

3. Частково  переглянуто  та  перезатверджено  посадові

інструкції працівників ДДПУ. Робота в цьому напрямі постійно

продовжується.

4. Триває  робота  з  організації  періодичних

профілактичних  медичних  оглядів  працівників.  На  підставі

проведених медичних оглядів отримуються заключні акти.

5. Проводяться  заходи  для  зменшення  документообігу  в

Університеті. 

6. Впроваджено  в  роботу  покроковий  алгоритм  дій

науково-педагогічних працівників  в  разі  закінчення  терміну дії

контракту.  Здійснюється  контроль  за  дотриманням термінів  дії

контракту.

7. Проводиться  активна  діяльність  із  відзначення

працівників  ДДПУ  за  особливі  успіхи  в  роботі  та  з  нагоди

ювілейних дат.

8. Постійно  оновлюються  особові  справи  працівників  та

студентів.



31

9. Активізувалася робота з міським центром зайнятості. 

Про роботу профспілкового комітету ДДПУ

Профспілковим  комітетом  протягом  вересня-грудня  2013

року направлено листи та звернення (із приводу затримок виплат

заробітної  плати) державним установам та  урядовцям,  зокрема

голові  Донецького  обласного  комітету  Профспілки  працівників

освіти і науки України А.С. Горшковій.

Під час проведення АТО в місті Слов’янськ, профспілковий

комітет  звернувся  в  Донецький  обласний  комітет  профспілки

працівників освіти і науки України з проханням надати юридичну

консультацію  щодо  оплати  праці  працівників  університету  в

надзвичайних  обставинах,  як  результат  –  змога  виплатити

працівникам  університету  заробітну  платню  за  період

вимушеного простою в розмірі середньої заробітної плати. 

Комісія соціального страхування ДДПУ за період з 18 квітня

до  13  серпня  2014  року  згідно  з  поданими заявами видала  10

санаторно-курортних путівок, серед них одна путівка для дитини

в  супроводі  дорослого,  та  19  путівок  до  дитячого  табору

«Перлина Донеччини». 

Загалом, за період з 01.01.2014 р. до 13.08.2014 р. оотримано

та  розподілено  серед  працівників  40  путівок  від  Фонду

соціального страхування м. Слов’янськ.
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Проект рішення 

1. Розширити перелік ліцензованих напрямів підготовки та 

спеціальностей, особливо за освітньокваліфікаційним рівнем 

магістр.

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

кафедр, керівник навчального відділу.

Термін: постійно.

2. Оптимізувати перелік додаткових спеціальностей і 

спеціалізацій з огляду на підготовку педагогічних кадрів до 

викладання навчальних предметів варіативного компоненту 

навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, а також

до проведення позашкільної та позакласної роботи з урахуванням

задоволення особистісних освітніх інтересів студента та 

професійних потреб замовника.

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

кафедр, керівник навчального відділу.

Термін: постійно.

3. Розробити та запровадити нормативне забезпечення щодо 

розширення переліку додаткових освітніх програм, курсів для 

студентів університету; переліку платних послуг з освітньої 

діяльності.

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

кафедр, керівник навчального відділу.
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Термін: постійно.

4. Удосконалити професійну підготовку та підвищити 

кваліфікацію педагогічних працівників через запровадження як 

традиційних, так і інноваційних форм організації;

Відповідальні: декани, зав. кафедр, викладачі.

Термін: постійно.

5. Розробити концепції інформаційного забезпечення ДДПУ 

(зокрема дистанційне навчання) та заходів щодо її реалізації;

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

науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., декани, зав. 

кафедр, керівник навчального відділу.

Термін: упродовж року.

6. Активізувати роботу органів студентського самоврядування.

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи 

Швидкий С.М., декани, зав. кафедр, викладачі, голова 

студентської ради.

Термін: постійно.

7. Підняти роботу кураторів на повний, більш якісний рівень.

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи 

Швидкий С.М., декани, зав. кафедр, викладачі, голова 

студентської ради.

Термін: постійно.

8. Удосконалити виховну роботу в гуртожитках університету.
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Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи 

Швидкий С.М., декани, зав. кафедр, викладачі, голова 

студентської ради.

Термін: постійно.

9. Посилити роботу зі студентами, які проживають на приватних 

квартирах, звертати увагу на побут студентів, підтримувати 

зв‘язки з їхніми батьками.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 

Швидкий С.М., декани, зав. кафедр, викладачі, голова 

студентської ради.

Термін: постійно.

10 . Проводити роботу зі збереження та збільшення контингенту 

студентів, приділяти пильнішу увагу під час індивідуальної 

роботи студентами, які мають академічні заборгованості, 

створювати доброзичливу партнерську атмосферу спілкування 

між викладачами та студентами.

Відповідальні: декани, зав. кафедр. 

Термін: постійно.

11. Продовжити роботу над вдосконаленням змісту психолого-

педагогічної, методичної підготовки педагогічних працівників, 

здатних працювати в умовах інтенсивного розвитку 

інформаційно-технологічного суспільства та змін, що 

відбувається в сучасній загальноосвітній школі. Продовжити 
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вдосконалення системи організації навчального процесу та 

об'єктивного контролю за навчальними показниками студентів.

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., декани 

факультетів, зав. кафедр. 

Термін: постійно.

12.  Випусковим кафедрам активніше проводити роботу над 

формуванням переліку базових підприємств, організацій, установ

та укласти з ними відповідні угоди на проходження навчально-

виробничих практик студентами. Провести серед роботодавців 

моніторингові дослідження щодо їх бачення технологій, 

процедур та правил організації та проведення навчально-

виробничих практик, узагальнити результати моніторингу.

Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., 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, декани факультетів, зав. кафедр. 
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Термін: постійно.

14. Вдосконалити організацію індивідуальної роботи викладачів 

зі студентами денної та заочної форм навчання.

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

науково-педагогічної роботи Чайченко C.O., навчальний відділ, 

заочний відділ. 

Термін: постійно.

15.  Бібліотеці університету постійно проводити інформаційно-

методичну роботу зі студентами з питань наявності нової 

навчально-методичної літератури.

Відповідальні: директор бібліотеки. 

Термін: постійно.

16.  Завідувачам кафедр постійно тримати на контролі облік 

науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів: 

наявність списків опублікованих робіт, дипломних, магістерських

і курсових робіт, протоколів засідань секцій наукової 

конференції, наукових і методичних семінарів кафедр;

Відповідальні: зав. кафедр.

Термін: постійно.

17.  Кафедрам ДДПУ розвивати фундаментальні та прикладні 

дослідження з актуальних проблем природничих і гуманітарних 

наук. Ректорату та зав. каф. забезпечити пріоритетність 

виконання держбюджетних і госпдоговірних тем, психолого-
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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.

18.  Продовжувати та поглиблювати наукову співпрацю з 

інститутами НАН і НАПН України, із зарубіжними науковими 

установами та ВНЗ. Докласти зусилля задля організації наукового

співробітництва в межах спільних проектів із Німецьким 

Науковим Співтовариством (DFG), Німецькою Академічною 

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

TASIS, Олександра Гумбольдта;

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи  доц. 

Чайченко С.О., декани, зав. кафедр. 

Термін: постійно.

19.  Постійно вдосконалювати роботу Ради молодих учених, 

аспірантів та студентів ДДПУ, підвищувати її роль в організації 

науково-дослідної роботи молодих викладачів університету;

Відповідальні: голова РМУАС. 
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Термін: постійно.

20. 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, завідувачі кафедр, голова 

РМУАС, голови рад з НДРС. 

Термін: постійно.

21. Посилити напрями національного, патріотичного та 

історико-культурного виховання студентської молоді через 

проведення заходів, присвячених видатним датам української 

історії та визначним датам Донецького краю;

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 

Швидкий C.M., голова студентського клубу.

Термін: постійно.

22.  Урізноманітнити форми виховної роботи за здоровий спосіб

життя через активне залучення студентів до їхньої участі в 

спортивно-масових заходах;

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
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Швидкий C.M., заст. деканів, зав. кафедр фізичного виховання, 

голова спортклубу. 

Термін: постійно.

23.  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.

24.  Постійно підтримувати зв’язки з батьками студентів, один 

раз на рік проводити батьківські збори; 

Відповідальні: заст. деканів, куратори.

Термін: постійно.

25.  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. 
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