


ЗВІТ 

про роботу приймальної комісії базового університету 

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

у 2020 році 
 

Забезпечення належної організації вступної кампанії у Донбаському 

державному педагогічному університеті у 2020 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 

№ 904 від 15.11.2019 року. 

На підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

(затверджених наказом МОН України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 

1192/34163 ) було розроблено й затверджено:  

– «Правила прийому до базового університету ДДПУ у 2020 році» 

(затверджені вченою радою університету ДВНЗ «ДДПУ» 26 грудня 2019 року № 5) ; 

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

2020 р.» (затверджений вченою радою університету ДВНЗ «ДДПУ» 23 січня 2020 

року № 6), 

– «Положення про приймальну комісію ДДПУ» (затверджене вченою радою 

університету ДВНЗ «ДДПУ» 23 січня 2020 року № 6); 

– «Положення про функціональні обов'язки членів приймальної комісії 

(затверджене вченою радою університету ДВНЗ «ДДПУ» 23 січня 2020 року № 6); 

– «Положення про Апеляційну комісію» (затверджене вченою радою 

університету ДВНЗ «ДДПУ» 23 січня 2020 року № 6). 

Відповідно до Змін Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 

2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 травня 

2020 року № 591 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 

року за № 415 / 34698 та рішенням засідання приймальної комісії ДДПУ було 

внесені Зміни до Правил прийому ДДПУ. 
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Із метою забезпечення дотримання умов прийому до вищих навчальних 

закладів України у 2020 році та своєчасної підготовки до вступної кампанії 2020 

року було видано наказ ДДПУ за №4 від 02.01.2020 «Щодо організації роботи 

функціональних підрозділів приймальної комісії ДДПУ у 2020 році».  

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». 

Усього у 2019 – 2020 навчальному році видано понад 10 наказів ДДПУ щодо 

організації та підготовки до «Вступної кампанії – 2020». 

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 бакалавра, магістра 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет»; 

2) забезпечено своєчасне інформування вступників про: 

2.1) конкурсні пропозиції (спеціальності), на які оголошено прийом; 

2.2) наявність акредитації освітніх програм; 

2.3) перелік предметів та їх вагових коефіцієнтів, визначених для прийому 

сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти;  

2.3) ліцензовані обсяги та вартість навчання за відповідними конкурсними 

пропозиціями. 

Міністерство освіти і науки України змінило умови прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів. Змінилися терміни проведення вступної кампанії у 2020 

році – всі дати зміщені на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку 

епідеміологічної ситуації. 

Для здійснення безперебійної  та безпечної роботи приймальної комісії ДДПУ 

було встановлено захисні пластикові екрани на кожний стіл в залі по роботі з 

абітурієнтами. У достатній кількості були забезпечені санітайзерами, разовими 

антибактеріальними серветками, захисними масками та рукавичками. Кожний час 

проводилось вологе прибирання із застосуванням антисептиків. 

Була застосована чітка організація роботи входу, зони очікування та 

находження в залі приймання вступників. Дотримувались норми одночасного 

надходження не більш ніж 10 осіб в залі роботи з абітурієнтами (з розрахунку 5м2 на 

1 особу).  

Із метою забезпечення прозорості й відкритості «Вступної кампанії – 2020», 

оперативного інформування вступників, їх 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 конкурсними пропозиціями, 

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

квотами для вступників пільгової категорії. 
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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 – 2020», оприлюднені 

затверджені обсяги державного замовлення у розрізі спеціальностей та освітніх 

програм для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра, розклад вступних 

випробувань; 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.  

Невід’ємною складовою вступної кампанії протягом останніх років є ЄДЕБО 

(уповноважені особи з питань внесення заяв О. Головко, А. Коркішко, С. Зибінська, 

О. Панюхно). До початку вступної кампанії були створені бюджетні конкурсні 

пропозиції, розподілений ліцензований обсяг за формами навчання, згодом внесені 

обсяги державного замовлення. Фахівці ЄДЕБО вносили паперові заяви вступників, 

результати вступних випробувань, здійснювали перевірку поданих через електронні 

кабінети заяви до університету, перевіряли середній бал атестату, формували накази 

про зарахування за всіма освітніми ступенями тощо. Варто зазначити, що фахівцями 

постійно проводився моніторинг внесених даних, щоденно велася статистика 

опрацьованих заяв та відстежувалися зміни та оновлення в ЄДЕБО. 

У період вступної кампанії 2020 року функціонував консультаційно -

інформаційний центр сприяння подачі електронних заяв абітурієнтів. 

Із 09 червня до 29 вересня 2020 продовжив роботу освітній центр «Донбас –

Україна» та «Крим-Україна» на основі базового університету ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». З метою забезпечення належної організації 

роботи центру було призначено відповідального Освітнім Центром – доцента 

кафедри МНМ та МНІ Турку Т.В. У період вступної кампанії 2020 року до 

освітнього центру за консультацією звернулося 48 осіб (електронною поштою, 

телефоном та особисто) та 23 вступники подали паперові заяви. До школи для 

проходження ДПА та отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту було 

направлено 9 осіб. Зараховано на навчання 23 вступника цієї категорії на місця за 

державний кошт. Р.  

 

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 залік 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. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти допускалися до конкурсного відбору на місця 

державного замовлення в разі наявності конкурсного балу не менш ніж 125,00. 

Як і минулого року виші Донецької та Луганської областей отримують 

фіксований обсяг державного замовлення за всіма спеціальностями.  
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Назва факультету Денна форма навчання Заочна форма навчання 

(на базі ПЗСО) (на базі МС) (на базі ПЗСО) (на базі МС) 

  Код та назва спеціальності 
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код назва 

Фізико-математичний 

014.04 Середня освіта (Математика) 12   12 5   5             

014.05 Середня освіта (Інформатика) 6 1 7                   

014.08 Середня освіта (Фізика) 3   3 0   0             

Педагогічний 

012 Дошкільна освіта з практ псих 20 3 23 10   10 3 2 5 3   3 

012 Дошкільна та початкова освіта 15 1 16 14   14 4 1 5 4   4 

231 Соціальна робота 6   6       3 1 4       

232 Соціальне забезпечення 7 3 10       0   0       

053 Практична психологія 3 2 5       0 2 2       

011 Освітні, педагогічні науки 0   0       0   0       

Початкової, технологічної та професійної освіти 

013 Початкова освіта 22   22 10   10 2 2 4 1 1 2 

014.10 СО (Трудове навчання та технології) 9   9 3   3 0   0 4   4 

015.17 Професійна освіта (Технологія 

виробів легкої промисловості) 

0   0 0   0     0     0 

Спеціальної освіти 

016 Спеціальна освіта 17 6 23       8 7 15       

Фізичного виховання 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 0 7 7 13   13 0 6 6 0 1 1 

014.05 СО (Біологія та здоровя людини) 5   5       3 1 4       

227 Фізична терапія, ерготерапія 10 4 14                   

Філологічний 

Середня освіта                         

014.01 Українська мова і література 10 1 11       0   0       

014.01 Українська мова і література. Мова і 

література (англійська) 

15   15       2   2     0 

014.02 Мова і література (російська) 0   0       0 1 1       

014.02 Мова і література (англ., німецька) 15 1 16       1   1       

035 Філологія 3 4 7                   

Гуманітарної та економічної освіти 

053 Психологія 7 1 8         1 1       

071 Облік і оподаткування 7   7 2   2 2   2   1 1 

073 Менеджмент 3 2 5 1   1     0       

Разом 195 36 231 58 0 58 28 24 52 12 3 15 

 

Цього року вступники подавали заяви в електронній формі. Вони могли подати 

5 заяв на місця державного замовлення. Кількість заяв в електронній формі на 

освітні програми, для яких не передбачався прийом за державні кошти, не 

обмежувалася. 

Умовами прийому 2020 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 
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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 знаходяться на території населених пунктів 

сільської місцевості. 

Розширився перелік спеціальностей магістратури, за якими є обов’язковим 

проходження ЗНО з іноземної мови при вступі на базі бакалаврського рівня вищої 

освіти: 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 053 Психологія, 033 Філософія, 

034 Культурологія; 035 Філологія, 231 Соціальна робота. Вони повинні були 

складати вступний іспит з іноземної мови через Український Центр оцінювання 

якості освіти шляхом ЗНО. Для цього їм необхідно було пройти реєстрацію для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 12 травня по 05 червня 2020 

року, та скласти іспит 01 липня 2020 р.  

Ще однією особливістю був прийом документів на заочну форму навчання 

магістратури від вступників, що мають освітній рівень магістра, при наявності 

вакантних місць строком до 30.10.2020 року, як прописано в Умовах прийому − 

2020. 
 

Статистичні данні щодо результатів зарахування студентами базового 

університету ДДПУ для здобуття ступенів бакалавра та магістра у 2020 р. 

 
бакалавр денна 1 курс        

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 заяв    1369 1773 1103 722 

 бюджет 195 225 190 232 189 237 287 

 кошти 36 34 76 76 115 46 38 

 всього 231 259 266 308 304 283 325 

         

бакалавр заочна 1 курс        

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 заяв    431 169 87 243 

 бюджет 28 48 43 44 48 11 85 

 кошти 24 10 41 33 58 30 125 

 всього 52 58 84 77 106 41 210 

         

бакалавр денна 3(1) курс        

  2020 2019 2018 2017 2016   

 заяв    97 37   

 бюджет 58 58 65 55 20   

 кошти 0 8 9 4 1   

 всього 58 66 74 59 21   

         

бакалавр заочна 3(1) курс        

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 заяв    370 138 113 125 

 бюджет 12 32 26 31 30 57 50 

 кошти 3 44 76 71 65 30 45 

 всього 15 76 102 102 95 87 95 

         

магістр  денна         

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 заяв    556 306 253 183 

 бюджет 164 200 221 199 152 82 113 

 

кошти 

(1,4) 83 63 112 162 45 72 37 
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кошти 

(1,10) 17 39           

 всього 267 302 333 361 197 154 150 

         

магістр  заочна         

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 заяв    649 173 108 113 

 бюджет 33 70 84 81 44 25 30 

 

кошти 

(1,4) 297 193 341 307 43 54 54 

 

кошти 

(1,10) 82 87           

 всього 412 350 425 388 87 79 84 

         

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

2  курс денна  7 19 5 20 17 19 6 

3  курс денна  0 0 3     

2 курс заочна  59 104 168 157 142 72 25 

3 курс заочна  0 0 5  11 19 10 

 всього 66 123 181 177 170 110 41 

         

ВСЬОГО  1101 1234 1465 1472 980 754 905 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Максимально можлива кількість місць державного замовлення, наданих МОН 

України 557 місць, у т.ч. −  у кількості 316 місць за денною формою та 125 – за 

заочною формою навчання (на базі ПЗСО); 96 місць за денною формою та 20 місць 

за заочною формами навчання (на базі молодшого спеціаліста). Зараховано на 

бюджетні місця 293 особи. Повернено 264 бюджетних місця. 

Станом на 09.10.2020 року за освітнім ступенем бакалавра зараховано 422 

особи :  

на основі повної загальної середньої освіти:  

– на місця державного замовлення 223 особи (з них 28 осіб за заочною 

формою навчання); 

– на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 60 осіб (з них 24 

особи за заочною формою здобуття освіти); 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:  

–  на місця державного замовлення 70 осіб (в т.ч. 12 за заочною формою 

навчання);  

–  на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 3 особи за заочною 

формою здобуття освіти; 

на основі ОКР МС, бакалавра за неспорідненою спеціальністю (паралельне 

навчання) : 

–  на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 66 осіб, в т.ч. 59 осіб 

за заочною формою здобуття освіти. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Особливістю вступної кампанії 2020 року в магістратуру є збільшення 

кількості спеціальностей, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови. 

Всього в ДДПУ налічується 7 таких спеціальностей. На 13 спеціальностей вступний 

іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування складали в ДДПУ. 
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Максимальний обсяг державного замовлення за освітнім рівнем магістра 

ДДПУ становив 197 осіб: 

– на денну форму навчання – 164 особи; 

– на заочну форму навчання – 33 осіб. 

Станом на 09.10.2020 р. всього на перший курс за другим (магістерським) 

рівнем на місця за державним замовленням зараховано 197 осіб, та за кошти 

фізичних та юридичних осіб зараховано 482 осіб, що в підсумку склало 679 осіб. 

Усього станом на 09.10.2020р. за всіма рівнями освіти в ДДПУ зараховано 

студентами 1101 особа. 

Проаналізувавши діяльність структурних підрозділів приймальної комісії 

базового університету ДДПУ під час «Вступної кампанії – 2020», слід констатувати 

наступне: 

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.  

3. Усього за поточний період роботи проведено більше 30 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 40 таких наказів) та актуальна для вступників 

інформація на офіційному сайті приймальної комісії базового університету ДДПУ. 

5. Аналізуючи результати вступної кампанії, слід зазначити, що збільшення 

конкурентів на ринку освітніх послуг в нашому місті, переведення школярів і 

студентів на дистанційне навчання у зв’язку з заходами протидії пандемії, не 

зважаючи на проведену профорієнтаційну роботу, належну організацію та 

взаємодію структурних підрозділів університету, злагодженість і прозорість роботи 

приймальної комісії та її підрозділів у 2020 р., здійснило вплив на статистичні 

показники щодо формування контингенту здобувачів вищої освіти. 

6. Основними напрямами удосконалення якісних та кількісних показників 

набору до університету ми вбачаємо у здійсненні постійного моніторингу потреб 

ринку праці, аналізі роботи вишів-конкурентів, перейманні передового досвіду в 

контексті підвищення іміджу Донбаського державного педагогічного університету, 

розширення форм профорієнтаційної роботи, зокрема, через налагодження зв’язків у 

соціальних мережах Facebook та Іnstagram, залучення молоді до наукової діяльності 

шляхом організації конкурсів наукових робіт, лекторіїв, тренінгів, ділових ігор 

тощо. 
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При прогнозуванні обсягів прийому на наступний рік на підготовку фахівців 

потрібно врахувати проблеми цього року і обережно підійти до питань збільшення 

або збереження замовлення на підготовку фахівців за тими напрямками, які є 

непопулярними серед молоді. Крім того, потрібно вирішити питання щодо 

доцільності зміни ліцензованих обсягів.  

Потрібно розвивати питання підготовки фахівців на конкретне цільове 

замовлення підприємств нашого регіону. Така задача передбачає тіснішу співпрацю 

з роботодавцями і, очевидно, адаптацію наших навчальних планів під потреби 

підготовки фахівців. Це сприятиме залученню більшої кількості абітурієнтів до 

нашого вузу, які будуть бачити перспективи працевлаштування.  

Вочевидь, необхідно змінювати технології профорієнтації. Вступну кампанію 

2020-2021 року ми маємо розпочати з 1 вересня до моменту, поки школярі не 

визначились, які їм вибрати предмети для складання тестів ЗНО та які обирати 

спеціальності для навчання.  

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                     

ДВНЗ ДДПУ                                                       А.В. Малахова 



Про стан виховної роботи у 2019 – 2020 н. р.  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Організаційна робота 
В основу виховної роботи ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» покладено основні положення Конституції 

України, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, 

затвердженій Міністерством освіти і науки 1996 року, Національної доктрини 

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

«Про вищу освіту» (2014 р.), Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді (2009 р.), Указ Президента України «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання» (18.05.2019р.) 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.  

У навчальному процесі належну увагу приділено національно-

патріотичному вихованню здобувачів вищої освіти, яке забезпечується 

викладанням комплексних гуманітарних дисциплін, основними серед яких є 

історичні, філологічні, політологічні, економічні, соціологічні, 

культурологічні, українознавчі, психолого-педагогічні та правознавчі. Весь 

комплекс гуманітарних дисциплін викладають винятково державною мовою, 

із використанням, насамперед, вітчизняної наукової та навчально-методичної 

літератури із залученням відповідних історико-краєзнавчих досліджень про 

Україну і Донеччину зокрема. 

Виховна робота науково-педагогічного складу зі здобувачами 

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 з проректором із науково-педагогічної роботи та складається на 

основі рекомендацій Міністерства освіти та науки України, професійної 

специфіки факультету, визначних дат історії Української держави, області та 

міста.  

Деканати та кафедри університету проводять виховну роботу в 

гуртожитках університету в позанавчальний час. Чергування викладачів у 

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

спортивних змагань здійснюється згідно з виховними планами, роботою 



кафедр у гуртожитках, які затверджуються проректором із науково-

педагогічної роботи. 

Ректорат та деканати у виховній роботі надають значну увагу 

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

здобувачів передусім забезпечуються гуртожитком, отримують пільги 

відповідно до чинного законодавства.  

Національно-патріотичне виховання 

У виховній роботі Донбаського державного педагогічного 

університету значну увагу приділяють ідеї національно-патріотичного 

виховання університетської молоді.  

На всіх факультетах 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 Збройних сил. Так, наприклад, студенти філологічного 

факультету провели заходи, присвячені ЗС України, її історії, як-от: зустріч із 

військовиками в/ч 3035 Національної гвардії України;  літературно-музична 

композиція «З Україною в серці», присвячена Дню захисника України. 

 Традиційними стали зустрічі здобувачів вищої освіти та 

викладачів університету з командуванням та військовими військової частини 

3035 Національної Гвардії України. Цікавими і змістовними є екскурсії 

територією частини, протягом якої присутні мають можливість 

поспілкуватися із захисниками, побачити новітню військову техніку та зброю 

українського війська.  

На факультеті фізичного виховання започатковані змагання із 

спортивно-військового багатоборства, які традиційно відбуваються за 

підтримки командування в.ч.3035. 

З метою посилення національно-патріотичного виховання у жовтні 

2019 року здобувачі вузу напередодні Дня захисника України відвідали 

особовий склад військової частини 3035 Національної Гвардії України. 

Щорічно в холі головного корпусу біля стендів «Герої не вмирають» (пам’яті 

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

військ) здобувачі вузу запалюють свічки, вшановуючи полеглих захисників. 

До Дня української писемності і мови студенти та викладачі вишу 

взяли участь у  Всеукраїнському диктанті національної єдності та в 

загальноуніверситетській лінгвістичній грі «Де логіка?». 

На філологічному факультеті відбулася літературно-музична 

композиція «Дістань із грудей бандури срібне серце» до Дня Гідності та 

Свободи, Дня пам`яті жертв голодомору. 

До Міжнародного дня рідної мови на факультеті проведено цикл  



тематичних лекцій, свято «Бринить, співає рідна мова…» (зустріч за 

філіжанкою кави).   

Студенти університету взяли участь у міських урочистостях, 

присвячених Дню Соборності України, побували на презентації 

повстанського вертепу в Центральній міській бібліотеці ім. М.  Петренка.  

Традиційними в університеті стали бесіди до Міжнародного Дня жертв 

Голокосту, до Дня памʼяті та примирення і Дня Перемоги,  щодо вшанування 

памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу. До Дня Європи в 

онлайн-режимі відбулася дискусія «День Європи в Україні». 

До Дня Святого Миколая студентський актив та профспілковий 

комітет студентів та аспірантів ДДПУ вже вкотре поспіль проводить 

«Фабрику Святого Миколая», до якої долучаються викладачі, співробітники 

та студенти інших вузів Донецької області. Зібрані речі і святкові подарунки 

передають воїнам ЗСУ. 

Традиційним вже стало проведення годин національної свідомості «Акт 

Злуки - символ єдності та соборної незалежної України» (щодо 22 січня, Дня 

Соборності України) здобувачі вищої освіти 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». 

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 за ініціативи 

філологічного факультету проведено акцію «Одягни вишиванку до 

університету – підтримай рідну культуру» (17 травня). 

Естетичне виховання 

Значну увагу ректорат й деканати приділяють вихованню у здобувачів 

високої культури та естетичних смаків. Система естетичного виховання 

студентів в університеті спрямовувалася на розвиток естетичних потреб і 

почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; формування у молоді 

естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних 

традиціях та кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь 

примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у 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.  

На філологічному факультеті відбулися зустрічі із представником 

Регіонального департамента з питань вивчення англійської мови Посольства 

США в Україні, English Language Fellow Jean Jacques та  з послом США 

Джоном Чарльзом.  

До Міжнародного дня філософії пройшов «круглий стіл» «День 

філософа» (для студентів ІІ-ІІІ курсів та магістрів усіх спеціальностей), а 

український філософ, публіцист, перекладач Вахтанг Кебуладзе презентував 

свої наукові праці.  

Викладачі та студенти взяли участь у культурно-мистецькому святі до 

Всеукраїнського дня бібліотек, що проходило в Центральній бібліотеці міста 

(спілкування з «живими книгами», фотоконкурс, конкурси читців). 

Студенти фізико-математичного та філологічного факультетів ДДПУ взяли 

участь у 41-му Міжнародному багатожанровому творчому фестивалі-

конкурсі «Салют, Карпати – Буковель», що відбувся 29.10. – 01.11.2019 р. у 

ТК «Буковель» (село Поляниця, Івано-Франківська область) під гаслом 

«Пізнай Україну», в якому студентка фізико-математичного факультету 

Ковальова К.  посіла І місце у номінації «Естрадний вокал», соло, вікова 

категорія 16+. 

Викладачі та студенти взяли участь у культурно-мистецькому святі до 

Всеукраїнського дня бібліотек, що проходило в Центральній бібліотеці міста 

(спілкування з «живими книгами», фотоконкурс, конкурси читців). 

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 

(Тищенко О.О.). 

 

Правове виховання 

Щорічно у листопаді-грудні студенти ДДПУ беруть участь у 

Всеукраїнській акції «16 Днів проти насильства», мета якої привернути увагу 

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

жорстокого поводження з дітьми, а також активізації діяльності державних 

структур і громадських організацій з метою 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 вузу.  

На всіх факультетах були проведені 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. 

Діяльність студентського самоврядування спрямована на 

особистісний розвиток студентів, становлення їх як соціально активних 

громадян, розвиток моральних та суспільних якостей. Всі заходи, що 

організовуються протягом року, є методом реалізації цих напрямів. Протягом 

навчального сроку студентська  рада розвивала свою діяльність у різних 

напрямках, а саме: 

-мобільність молоді; 

-розвиток творчої діяльності; 

-організація дозвілля; 

-волонтерська діяльність 

Щодо мобільності в 2019 навчальному році - студентський актив брав 

участь у конференціях та тренінгах у різних містах України та закордном : 

-Тандем партнерство Україна-Німеччина - м.Дніпро 

-Відкриті уроки футболу – м.Запоріжжя,  

-Посилення студентського активізму – м.Лисичанськ 

- Вірь в мрію – м.Краматорськ 

- Міграційні дебати – м.Київ 

-Молодіжний обмін від Єразмус+ (Німеччина, м.Клеве, Дортмунд, 

Кольн) 

- студентський форум «Веселка» (м.Святогірськ) 

-молодіжний працівник (м.Святогірськ) 

У 2020 році представники студентського самоврядування брали 

активну участь у різноманітних обласних та загальноукраїнських заходах, а 

саме: 

-Розробка бренду Донецької області –м. Краматорськ 

-Посилення студентського активізму –м. Харків 

-Школа молодого політика – м. Чернівці 

-Підписання договору про співпрацю ОСС –м. Чернівці 



Творчі та літературні вечори відбуваються на базі креативного 

простору Інтент у форматі відкритого мікрофону. Таким чином було 

проведено творчий та літературний вечір «Студентський акорд», де кожен 

охочий міг заспівати свою улюблену пісню під гітару, або зачитати власний 

вірш. Заходи такого формату допомагають студентам знати емоційну 

напругу перед іспитами, налагодити комунікацію із студентами інших 

факультетів та поповнити лави студентського активу. 

Варто зазначити, що значно активізувалась волонтерська діяльність за 

останній рік. Студенти вишу беруть участь у різноманітних молодіжних 

платформах  нашого міста та допомагають генерувати ідеї на наступний 

семестр.  

Слід наголосити, що було укладено угоду про співпрацю між 

Чернівецьким національним університетом та Донбаським державним 

педагогічним університетом. Угоду укладено на 2 роки, тому вже 

плануються спільні заходи між університетами. 

Через карантин почав розвиватись ще один напрямок – організація 

заходів дистанційно. На платформі  ZOOM студенти брали участь у 3 

онлайн-вебінарах від Української асоціації студентів:  

13.04.2020-16.04.2020, участь у вебінарі «Student Active» від 

Української асоціації студентів. 

06.05.2020-08.05.2020, участь у вебінарі «Student Active» від 

Української асоціації студентів.   

Трудове виховання 

Важливим питанням виховання залишається трудове виховання 

студентської молоді, головним 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. Здобувачі та 

викладачі протягом місяця упорядковували територію вузу. 

Здобувачі вищої освіти систематично беруть активну участь у 

різноманітних волонтерських акціях на території Національного природного 

парку “Святі гори” у місті 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». 

На факультетах університету традиційно проводять акції з 

благоустрою території біля навчальних корпусів та гуртожитків під гаслом: 

«Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста; «Свій голос віддаю за 



матінку-природу, За чистоту Землі, красу і вроду».  

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 здобувачами вищої освіти проводили деканати, 

викладачі кафедр факультетів, органи студентського самоврядування, 

студентська рада гуртожитку відповідно до планів-графіків виховної роботи і 

планів чергування викладачів у вечірній час та позаурочний час.  

Проведено ряд 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 здобувачів вищої освіти, 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 у складі проректора із науково-педагогічної роботи 

та деканів факультетів проводить перевірку записів у журналах чергувань у 

гуртожитках та звітами 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, їх 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 правами, традиціями й особливостями 

проживання в гуртожитках ДДПУ. 

Спортивно-масова робота 

Заняття з фізичного виховання включені до навчальних планів 

факультетів університету і проводяться згідно розкладу та учбового 

навантаження викладачами кафедри ЗЛіФВ. Ведеться позааудиторна робота з  

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

аеробіка.  

До занять фізичною культурою залучаються викладачі та 

співробітники університету. Значне місце приділяється пропаганді активного 

та здорового способу життя. 
 У 2019-20 році студенти ДДПУ брали активну участь у міжнародних, 

республіканських, обласних, та міських змаганнях.  

Міжнародні 



1. Отечко В.М. - І місце у Відкритій першості з греко-римської боротьби 

пам’яті К.К. Палчо у ваговій категорії  71 кг. (08-10.03.2019 р. м. 

Одеса). 

2. Євтушенко В.О. - ІІ місце у VІІ Всеукраїнському турнірі з греко-

римської боротьби пам’яті президента Тернопільського федерації  

греко-римської боротьби Є.В. Ворка у ваговій категорії 67 кг. 

(03.07.2019-05.07.2019 р). 

м. Тернопіль); ІІ місце у XXІV міжнародному турнірі з греко-римської 

боротьби пам’яті Є. Трухіна у ваговій категорії 60 кг. ( м. Запоріжжя) 

3. Мартюхіна Н.О. - ІІІ місце у Кубку світу з кікбоксингу WAKO 13-16 

червня 2019 р. м. Ріміні (Італія) у ваговій категорії 60 кг. 

4. Данічев С.А. - ІІ  місце у Кубку світу з кікбоксингу WAKO 13-16 

червня 2019 р. м. Ріміні (Італія) у ваговій категорії 71 кг. 

Республіканські 

1. Отечко В.М. - ІІ місце у чемпіонаті України з греко-римської боротьби 

серед кадетів у ваговій категорії до 71 кг. (м. Харків); - І місце у 

Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам’яті «Майстра 

спорту С. Козлова» серед юніорів 2000-2003 р.н. у ваговій категорії до 

72 кг. (28-29.09.2019 р. м. Харків). 

      2. Дубровін І.В. ІІ місце у Всеукраїнському турнірі з греко-римської 

боротьби на призи пам’яті  І.М. Піддубного у ваговій категорії  130 кг. 

(17 серпня 2019 року, с. Красенівка).  

3. Євтушенко М.О. - І місце у чемпіонаті України з греко-римської 

боротьби серед чоловіків до 23 років у ваговій категорії до 72 кг. (07-

09.06.2019 р. м.Черкаси). 

4. Євтушенко В.О. - ІІІ місце у чемпіонаті України з греко-римської 

боротьби серед юніорів у ваговій категорії до 63 кг. (21-23.03.2019 р. 

Кривий Ріг). 

5. Кузьмінов Р.Ф. - ІІІ місце у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

молоді до 23 років (22-23 червня 2019 р. м. Кропивницький).  

6. Борщевська А.А. - ІІ місце  у Чемпіонаті України з класичного 

пауерліфтингу ваговій категорії до 63 кг.(18-23.09.2019 р. м.Харків). 

7. Романенко А.М. - І місце у Всеукраїнському майстерському турнірі з 

дзюдо серед жінок «Кубок Перемоги» (11-12.05.2019 р. м. Суми). 

8. Чорна Є.М. - ІІІ місце у Всеукраїнському майстерському турнірі з 

дзюдо серед жінок «Кубок Перемоги» 11-12.05.2019 р. м. Суми. 

- І місце у Кубку України з комбат дзю-дзюцу  в категорії КК18+ 

(23-24.03.2019 р. м. Ірпінь); - І місце у чемпіонаті України з комбат 

дзю-дзюцу  в категорії 18+Фул контакт у ваговій категорії 68 кг.(22-

23.06.2019 р. м. Ірпінь); 

9. Степаненко О.О. - ІІІ місце у відкритому Кубку України з дзюдо у 

ваговій категорії 100 кг. (31.07.2019 р.  м.Луцьк) 

Обласні 



1. Отечко Є.М. - І місце у чемпіонаті Донецької області з греко-

римської боротьби серед  дорослих до 23 років  у ваговій категорії  

130 кг.(13-15 вересня 2019 року м. Маріуполь) 

2. Мальцева Б.С. - ІІ місце у відкритому турнірі з кікбоксингу WAKO 

“Кубок Донбасу» у розділі К-1 у ваговій категорії до 65 кг.(2019 р.  

Традиційними заходами в ДДПУ є: першість університету серед 

факультетів з баскетболу, волейболу, футзалу, настільного тенісу, 

легкоатлетичного кросу, спортивної гімнастики, "Козацькі розваги".  

- 08-10.10.2019 р. - Першість факультету фізичного з Баскетболу.  

- 17.10.2019 р. - Першість факультету фізичного виховання з легкої 

атлетики. 

- 04-07.11.19 р.- Першість факультету фізичного виховання з 

волейболу.  

- 20.11.2019 р. - Першість університету з настільного тенісу.  

- 26-28.11.19 р.- Першість виховання з футзалу . 

Студенти вишу взяли участь у Чемпіонаті Донецької області - ІІ етапу 

ХV Літньої Універсіади України серед студентів університетів, академій та 

інститутів (вузів ІІІ-IVрівнів акредитації) Донецької області у наступних 

видах: 

25-27.09.2019 – футбол - 2 командне місце; 

-16.10.2019- Спартакіада з загальної фізичної підготовки до Дня 

Захисника України - 2 місце; 

-24.10.2019 – настільний теніс - 2 командне місце; 

-29-31.10.2019р.- футзал - 1 командне місце; 

-12-12.11.2019- Баскетбол  (м. Краматорськ) - 1 місце;  

-04-05.02.2020- Бадмінтон  - 1 місце. 

 

Основними завданнями виховання в Державному вищому навчальному 

закладі «Донбаський державний педагогічний університет» на 2020 – 2021 

н.р. є :  

• підготовка національно свідомої інтелігенції; 

• збереження інтелектуального генофонду нації, примноження 

культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності 

майбутніх спеціалістів;   

• виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими 

носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-

психологічної, естетичної, фізичної та валеологічної культури;   

• створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і 

загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-



дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, 

фізкультурно-оздоровчої, спортивної, правоохоронної);  

• формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, 

залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних 

відносин;   

• усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини 

та її громадянським обов'язком;   

• культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до 

рідної землі, підняття престижу української мови а академічному середовищі 

і розвиток україномовного освітнього простору: збагачення естетичного 

досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій 

міста, регіону, розширення творчих зв'язків з установами культури, розвиток 

художніх здібностей;   

• створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів;   

• пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і 

запобігання правопорушенням;   

• створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;   

• формування поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.   

Мета виховного процесу комплексно реалізується як у навчальному 

процесі, так і за його межами, у гуртожитках - організацією роботи гуртків і 

клубів за інтересами, культурно-масової, спортивної роботи із широким 

залученням органів студентського самоврядування.   

Відповідальність за організацію і результативність виховної роботи 

покладається на проректора з науково-педагогічної роботи, який відповідає 

за виховну роботу зі студентами, деканів факультетів, завідувачів кафедр, 

кураторів академічних груп.  

 

 



3. РІЗНЕ. 

1) Слухали: Про затвердження тем дисертаційних досліджень. 

 (Матеріали  додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

1. Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук докторантки кафедри дошкільної освіти та соціальної 

роботи Гавриш Олени Геннадіївни «Теорія та практика розвитку соціальної 

роботи з мігрантами та біженцями у Німеччині» за спеціальністю 231 – 

соціальна робота. 

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, проф. С.О. Омельченко. 

2. Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук начальника мовного відділу Національної академії 

НГУ Гончара Володимира Васильовича «Формування готовності офіцерів до 

здійснення мовної підготовки у військових частинах Національної гвардії 

України» за спеціальністю 13.00.04 – професійна освіта. 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, проф. Л.Г. Цибулько. 

3. Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук викладача служби мовної підготовки мовного 

відділу Національної академії НГУ Лютого Володимира Миколайовича 

«Формування мовної компетентності у офіцерів військових частин Національної 

гвардії України в процесі дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.04 – 

професійна освіта. 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, проф. Л.Г. Цибулько. 

2) Слухали: Про рекомендацію до друку навчально-методичної та наукової 

літератури. 

 (Матеріали додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник до тренінгового 

курсу «Розвиток професійної свідомості» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності Спеціальна освіта, слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

педагогів, які працюють у галузі спеціальної освіти. Укладач: к.п.н., доц. 

Омельченко М.С. Рецензенти: д.психол.н., проф. Мамічева О.В., к.п.н., доц. 

Кузнецова Т.Г.  

3) Слухали: Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, 

зарахованих до аспірантури 01 жовтня 2020 року. 

 (Матеріали додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів, зарахованих до аспірантури 01 жовтня 2020 року: 

Спеціальність ПІБ аспіранта 

011 Освітні, педагогічні 

науки 

1. Карганової Наталії Юріївни. 

013 Початкова освіта 1. Власенко Єлизавети Віталіївни. 

015 Професійна освіта 1. Максимюк Альони Віталіївни; 

2. Муромцевої Альони Леонідівни. 

016 Спеціальна освіта 1. Кучеренко Євгенії Юріївни; 



2. Пиляєвої Наталії Сергіївни. 

035 Філологія 1. Пятковської Тетяни Анатоліївни. 

033 Філософія 

 

1. Гриценко Аліни Леонідівни; 

2. Гуру Ярослави Федорівни. 

053 Психологія 1. Сізова Дмитра Юрійовича; 

2. Гармаша Романа Вікторовича; 

3. Окорокова Руслана Степановича. 

111 Математика 1. Козаченко Юлії Олександрівни; 

2. Кузьміної Влади Олександрівни. 

4) Слухали: Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи докторантів, 

зарахованих до докторантури 01 жовтня 2020 року. 

 (Матеріали додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Затвердити індивідуальній навчальні плани докторантів, зарахованих 

до докторантури 01 жовтня 2020 року: 

Спеціальність ПІБ докторанта 

231 Соціальна робота Гавриш Олени Геннадіївни 

231 Соціальна робота Слуцького Ярослава Сергійовича 
 


