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ЗВІТ РЕКТОРА ЗА 2012-2017 Н.Р. 

 

Упродовж звітного періоду (2012-2017 рр.) керуючись, насамперед, 

основними документами про вищу освіту й статтею 53-ою Конституції 

України, та усвідомлюючи першочерговість нашої професійної діяльності для 

виховання й навчання національно свідомої та прогресивної молоді, нами 

було виконано таку роботу.  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДДПУ  

У 2012-2017 РОКАХ 

Інформаційним освітнім ресурсом про освіту в Україні та за кордоном 

„Освіта.ua” складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів 

України 2016 року. У якості вихідних даних для складання рейтингу було 

використано найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової 

інформації національні та міжнародні рейтинги ВНЗ України: „Топ-200 

Україна”, „Scopus” («Скопус») та „Вебометрикс”, кожен із яких застосовує 

різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів. Так, серед 269 вишів 

України, представлених у рейтингу, ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” посів 138 місце. Під час складання національних і 

міжнародних рейтингів обов’язково враховують показники наукової 

діяльності (використання міжнародних наукометричних і веб-метричних 

даних, кількість наукових публікацій та цитувань на них тощо), тому 

отримані нашим університетом результати, з одного боку, є свідченням 

належної організації наукової роботи в закладі, а з іншого боку – стимулом 

для подальшого руху вгору.  
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Запровадження рейтингового оцінювання 

У 2013 році в університеті було запроваджено рейтингове оцінювання 

наукової діяльності викладачів, у результаті якого рахуються рейтинги 

професорів, доцентів, старших викладачів та асистентів, а також рейтинг 

кафедр університету. Досягнуті показники свідчать про належну організацію 

та успішність наукової та науково-методичної роботи, а також про 

покращення рівня проведення наукових досліджень порівняно з минулими 

роками. 

Щороку методика професіонального рейтингового оцінювання 

викладачів та кафедр удосконалюється, переможці заохочуються, зокрема 

матеріально. 

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників ДДПУ 

  2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Високий 

рівень 

31% 44% 65% 79% 

Достатній 

рівень 

39% 35% 28% 17% 

Задовільний 

рівень 

17% 12% 6% 3% 

Низький 

рівень 

13% 9% 1% 1% 

 

Відкриття аспірантури та ліцензування аспірантури  

за новими вимогами 

У 2012-2015 роках в університеті було відкрито постійно чинну 

аспірантуру зі спеціальностей: 

- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 

- 09.00.05 – історія філософії; 

- 10.01.02 – російська література; 
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- 10.02.02 – російська мова; 

- 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 

здоров’я); 

- 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 

- 09.00.03  – соціальна філософія та філософія історії. 

Упродовж 2016-2017 років в університеті було проведено ліцензування 

10-ти наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, а саме: 

- 013 Початкова освіта; 

- 015 Професійна освіта; 

- 016 Спеціальна освіта; 

- 032 Історія та археологія; 

- 033 Філософія; 

- 035 Філологія; 

- 053 Психологія; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 111 Математика; 

- 231 Соціальна робота. 

Продовжується навчання в аспірантурі за такими спеціальностями: 

01.01.02 – диференціальні рівняння; 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 

13.00.01 – загальна педагогіка та iсторiя педагогіки. 

 

Відкриття докторантури 

У звітний період в університеті відкрито постійно чинну докторантуру 

зі спеціальностей 231 Соціальна робота й 033 Філософія. У 2017 році в 

докторантуру зі спеціальності 231 Соціальна робота вже зараховано першого 

докторанта. 
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Переатестація фахових видань 

Усього в університеті функціонує 4 видання, які вміщено до Переліку 

наукових фахових видань України. Упродовж звітного періоду до цього 

переліку ввійшли 3 видання університету: 

1. Вісник Донбаського державного педагогічного університету (серія: 

Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства) (галузі 

науки – філософські, наказ Міністерства освіти і науки України №747 від 

13.07.2015 р.). 

2. Друковане періодичне видання «Теоретичні й прикладні проблеми 

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

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

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

3. Електронне періодичне видання «Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти» (галузі науки – педагогічні, наказ 

Міністерства освіти і науки України №820 від 11.07.2016 р.). 

Згідно із Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» збірник наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» 

було перереєстровано як періодичне друковане видання в Державній 

реєстраційній службі України, отримано свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 21279-11079ПР, видано 

26.03.2015 р.). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.07.2015 р. №747 збірник наукових праць «Гуманізація навчально-

виховного процесу» було вміщено до Переліку наукових фахових видань 

України (галузі науки – педагогічні). 

Журнал «Збірник наукових праць фізико-математичного факультету 

ДДПУ» у 2016 році вміщено до наукометричної бази даних Index Copernicus. 

У 2013 році в університеті започатковано Вісник Донбаського 

державного педагогічного університету за такими серіями: 

- соціальна педагогіка і соціальна робота; 

- корекційна педагогіка і психологія; 
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- соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства; 

- психологія; 

- філологічні науки; 

- технологічна та професійна освіта. 

 

За сприяння Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства 

освіти і науки України університет вміщено до переліку вищих навчальних 

закладів України, яким компанія Тhomson Reuters (адмініструє реферативну 

базу даних «Web of science») у 2016 р. надала можливість безкоштовного 

доступу для користування цим науковим ресурсом. 

 

Масштабні наукові заходи 

Із 23 до 25 травня 2013 року у ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Методологія та історіографія мовознавства», присвячена 

Дню слов’янської писемності й культури та 1025-річчю Хрещення Київської 

Русі. Основною метою конференції було обговорення проблем лінгвістичної 

методології та історіографії, насамперед історії мовознавства та її 

періодизація, історії методології, співвідношення понять методу, методології 

та методики, теорії лінгвістичних методів, уточнення класифікації 

(класифікацій) лінгвістичних методів, виявлення специфіки різних методів, 

лінгвістичної історіографії тощо.  

19-20 травня 2016 року спільно з Інститутом літератури імені 

Т.Г. Шевченка НАН України на базі університету було проведено 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Спадщина Івана 

Франка у світлі сьогодення», присвячену 160-річчю від дня народження 

Івана Франка (у межах реалізації науково-дослідної проблеми  «Перспективні 

напрями сучасної науки та освіти»). Конференція налічувала 10 загальних 

секцій (фізико-математичні науки; біологічні науки; технічні науки; 

економічні науки; філологічні науки; педагогічні науки; психологічні науки; 
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науки фізичного виховання і спорту; філософські, соціально-політичні та 

правові науки; культурологія та історія України) та 4 секції, присвячені 

спадщині Івана Франка у світлі сьогодення (значення прозових та поетичних 

здобутків І. Франка для української культури; лінгвістичний аспект вивчення 

творчості І. Франка; ідеї національної освіти та виховання в спадщині 

І. Франка; філософсько-світоглядні основи творчості І. Франка). 

У конференції взяли участь близько 1350 осіб, із них 215 – представники 

інших навчальних закладів й установ. Було зроблено понад 850 доповідей, 

присвячених актуальним проблемам природничих і гуманітарних наук. 

15-20 травня 2016 року в межах програми міжнародного 

співробітництва в університет було запрошено представників 

Американської школи лідерства та менеджменту «Word of Hope 

International». Групою відомих фахівців зі США було проведено систему 

соціально-психологічних і професійних тренінгів, у яких взяли участь 

викладачі кафедр обліку і аудиту, менеджменту, іноземних мов та психології.  

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

симпозіуму «UKRAINA-POLSKA – WSPÓŁPRACA SYNERGETYCZNA». 

У межах симпозіуму 16-17 лютого проводилася Міжнародна науково-

практична конференція «Польсько-українське співробітництво в розв’язанні 

сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід». У 

конференції взяли участь заступник Міністра освіти і науки України з 

наукової роботи доктор фізико-математичних наук, професор Максим Стріха, 

віце-президент польсько-української парламентської групи, депутат Сейму 

Республіки Польща Божена Камінська, Президент академії економічних наук 

України академік НАН України, доктор економічних наук, професор 

Олександр Амоша, Президент Інституту з розвитку міжнародного 

співробітництва, експерт парламентської групи по Східній Польщі Олексій 

Квілінський та інші поважні гості. 

Із 28 травня до 3 червня 2017 року на базі університету проходила 

Міжнародна конференція «Теорія наближення функцій та її застосування», 



7 
 

присвячена 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, 

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

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

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

конференції – 1 академік Національної академії наук України, 16 докторів 

наук, 22 кандидати наук. Працювало дві секції: теорія наближення функцій та 

диференціальні рівняння. Тематика доповідей, представлених учасниками 

конференції, повністю відповідала світовому рівню математичних досліджень 

у теорії наближення функцій та теорії крайових задач. 

 

Діяльність спеціалізованої вченої ради 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 29.03.2012 р. № 379 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих 

вчених рад», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію 

деяких вищих навчальних закладів» від 12.10.2011 р. №992-р, наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2011 р. №1600 

«Про утворення державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. на базі 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» створено спеціалізовану вчену раду К 12.112.01 із 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 

«Соціальна педагогіка». За звітний період у спеціалізованій вченій раді 

захищено 5 кандидатських дисертацій. 

У 2014 році спеціалізована вчена рада К 12.112.01 із правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка 

(створена у 2012 році на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
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спорту України від 29.03.2012 р. № 379 «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад») успішно пройшла перереєстрацію. 

Наказом Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 року «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року» у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» створено спеціалізовану вчену раду 

К 12.112.01 із правом приймати до розгляду та проводити захисти 

кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.05 – соціальна педагогіка 

та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих 

вчених рад від 1 липня 2016 року» від 11.07.2016 року №820 у ДДПУ 

створено спеціалізовану вчену раду Д 12.112.01 із правом приймати до 

розгляду та проводити захисти докторських (кандидатських) дисертацій за 

спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.05 – 

соціальна педагогіка строком на три роки. 

 

Захисти 2012-2017 р. 

 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кандидатські 

дисертації зі 

спеціальності 

13.00.05 – 

соціальна 

педагогіка 

5 14 11 6 10 2 

Кандидатські 

дисертації зі 
  5 7 6 3 
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спеціальності 

13.00.04 – 

теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

Разом 5 14 16 13 16 5 

Докторські 

дисертації зі 

спеціальності 

13.00.04 – 

теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

     3 

Разом      3 

 

 

Грантова діяльність 

У період із 2012 року дотепер в університеті виконуються 

фундаментальні наукові дослідження, які фінансуються з коштів державного 

бюджету. Зокрема: 

1. «Теорія нетерових крайових задач для систем звичайних 

диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-

алгебраїчних рівнянь», науковий керівник – доктор фізико-математичних 

наук, професор Чуйко С.М. (2012 – 2014 рр.). 

2. «Лінгвогенетичні методи в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст.», 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Глущенко В.А. 

(2012- 2014 рр). 
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3. «Конструктивні методи аналізу нетерових крайових задач для систем 

диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-

алгебраїчних рівнянь і теорії наближень», науковий керівник – доктор 

фізико-математичних наук, професор Чуйко С.М. (2015-2017 рр.). 

4. «Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві 

(XIX ст. – 30-і рр. ХХ ст.)» – доктор філологічних наук, професор 

Глущенко В.А. (2015-2017 рр). 

Із 2011 до 2013 рр. у ВСП ГІІМ виконувалося фундаментальне наукове 

дослідження «Міграційні процеси в повоєнному Донбасі й формування 

регіональної поліетнічності». Науковий керівник – доктор історичних наук, 

професор Докашенко В.М.  

У 2016 році Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» надала 

кафедрі прикладної психології грант для реалізації та розвитку проекту 

«Психосоціальна підтримка населення» у Донецькій і Луганській областях. 

Мета проекту – матеріальна допомога для здійснення повноцінної 

психосоціальної/психологічної діяльності. Загальна вартість наданої 

комп’ютерної техніки та навчально-наукової літератури складає близько 

30 тис. грн. 

Відокремленому структурному підрозділу ГІІМ у 2016-2017 н.р. році 

було надано грант від «Агентства США з міжнародного розвитку» (АМР 

США – USAID, за сприяння «Української ініціативи зміцнення громадської 

довіри»), загальна вартість якого склала близько 1,5 млн. грн. Добре 

оснащені ресурсні центри іноземних мов та гуманітарних дисциплін, 

найсучасніший мультимедійний клас, зала для проведення наукових та 

методичних заходів значно вплинули на підвищення ефективності освітнього 

процесу.  

 

Нові договори про співпрацю 

Упродовж 2012-2017 років підписано договори про співпрацю з такими 

іноземними партнерами: 
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Країна Установа-партнер 

Білорусь Академія управління при 

Президенті Республіки Білорусь 

(м. Мінськ, Білорусія) 

 Барановичський державний 

університет  

 Білоруський державний 

педагогічний університет імені 

Максима Танка 

 Мозирський державний 

педагогічний університет імені 

І.П. Шамякіна 

 Поліський державний університет 

Болгарія Софійський технічний університет 

Греція Університет міста Переус  

 

 

Казахстан 

Західно-Казахстанський державний 

університет ім. М. Утемісова 

 

Киргизстан Жалал-Абадський державний 

університет 

Китай Інститут іноземних мов 

Аньхойського університету 

 Інститут Конфуція 

Польща Вища школа управління та 

адміністрації 

 Державна вища професійна школа в 

Освенцимі 

 Державна вища професійна школа 
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ім. проф. Едварда Ф. Щепаніка 

 Інститут розвитку міжнародної 

співпраці 

 Краківська академія ім. А. Фрича 

Моджевського 

 Університет Інформатики та 

Мистецтв (м. Лодзь, Польща)  

Румунія Університет «Дунареа де Жос» у 

м. Галац  

Словаччина Європейський інститут 

безперервної освіти 

Франція Університет Франсуа Рабле в м. Тур 

Чехія Чеська неурядова організація 

«Людина в біді» 

 

Статистика студентів-переможців,  

захистів докторських та кандидатських дисертацій за 5 років 

 

Захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора та кандидата наук упродовж 2012-2017 рр. 

 

 

 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Докторські 

дисертації 

3 8 3 3 2 3 

Кандидатські 

дисертація 

33 42 27 19 18 8 
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Студенти-переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт та олімпіад упродовж 2012-2017 рр. 

 

 

 

 

Перспективи 

1. Розширення мережі спеціалізованих вчених рад. 

2. Ліцензування нових спеціальностей в аспірантурі й відкриття нових 

докторантур. 

3. Виконання умов для входження наукових видань університету в 

наукометричні бази, зокрема Index Copernicus. 

4. Участь у програмах Erasmus+ 

5. Підписання нових договорів про співпрацю із навчальними закладами 

зарубіжжя. 

  

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

8 19 9 5 4 8 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Освітня діяльність у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» із 2012 до 2017 року проводилася відповідно до Конституції 

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

директивних документів Міністерства освіти і науки України, рішень вченої 

ради та науково-методичної ради університету, наказів та розпоряджень 

ректора. 

1. Упродовж останніх 5 років в університеті започатковано 

провадження освітньої діяльності  

на бакалаврському рівні – за спеціальностями: 

Шифр та назва 

напряму/спеціальності Ліц. обсяг 

Документ, що засвідчує право 

здійснення освітньої 

діяльності 

6.010104 Професійна освіта. 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

30 
Рішення ДАК, пр. №96 від 

25.05.2012 

6.010203 Здоров'я людини 
30 

Рішення АК, пр. №109 від 

03.06.2014 

6.130102  Соціальна робота 
50 

Рішення АК, пр. №97 від 

06.07.2012 

232 Соціальне забезпечення  
100 наказ МОН України від 

20.01.2017 № 5л 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 

50 наказ МОН України від 

24.02.2017 № 36-л 

На магістерському рівні: 

 Започатковано спеціальності: 

Шифр та назва 

спеціальності 

Ліц. 

обсяг 

Документ, що засвідчує право 

здійснення освітньої діяльності 
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8.01010601 Соціальна 

педагогіка 

відкрито 

заочну форму 

Рішення ДАК, пр. №119 від 

17.11.2015 

8.02030302 Мова і 

література (англійська)* 

25 Рішення АК, пр. №117 від 

30.06.2015 

8.03050901 Облік і аудит 20 Рішення АК, пр. №117 від 

30.06.2015 

8.18010021 Педагогіка 

вищої школи  

50 Рішення АК, пр. №117 від 

30.06.2015 

033Філософія 20 наказ МОН України від 

05.08.2016 № 1408л 

034 Культурологія  20 наказ МОН України від 

20.01.2017 № 5л 

Також на магістерському рівні: 

Збільшено ліцензійні обсяги через започаткування (процедуру 

повторного ліцензування згідно з новими Ліцензійними умовами) таких 

спеціальностей: 

Шифр та назва 

спеціальності 

Ліц. 

обсяг 

Документ, що засвідчує право 

здійснення освітньої діяльності 

012 Дошкільна освіта 100 наказ МОН України від 27.01.2017 

№ 13-л 

013 Початкова освіта 100 наказ МОН України від 01.12.2016 

№ 1503л 

014 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

75 наказ МОН України від 27.01.2017 

№ 13-л 

014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

80 наказ МОН України від 27.01.2017 

№ 13-л 

014 Середня освіта  

(Українська мова і 

100 наказ МОН України від 27.01.2017 

№ 13-л 
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література) 

016 Спеціальна освіта 75 наказ МОН України від 27.01.2017 

№ 13-л 

035 Філологія 50 наказ МОН України від 10.02.2017 

№ 28-л 

053 Психологія 75 наказ МОН України від 01.12.2016 

№ 1503л 

071 Облік і оподаткування 75 наказ МОН України від 01.12.2016 

№ 1503л 

073 Менеджмент 75 наказ МОН України від 24.03.2017. 

№ 60-л 

У ВСП «Горлівський інститут іноземних мов» 

збільшено ліцензійні обсяги через процедуру переліцензування 

спеціальностей: 

035 Філологія  100 наказ МОН України від 03.02.2017 

№ 18-л 

014 Середня освіта  (Мова і 

література (англійська)  

50 наказ МОН України від 05.05.2017. 

№ 88-л 

053 Психологія 30 наказ МОН України від 24.03.2017. 

№ 60-л 

  

За третім (освітньо-науковим) рівнем – започатковано провадження 

(проліцензовано згідно з новими Ліцензійними умовами) спеціальності: 

 

Шифр та назва спеціальності Ліц. 

обсяг 

Документ, що засвідчує право 

здійснення освітньої діяльності 

013 Початкова освіта 10 наказ МОН України від 20.01.2017 № 5л 

015 Професійна освіта  10 наказ МОН України від 30.05.2016 

№ 590 
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016 Спеціальна освіта 10 наказ МОН України від 30.05.2016 

№ 590 

033 Філософія 7 наказ МОН України від 05.09.2016 

№ 1073 

035 Філологія  20 наказ МОН України від 30.05.2016 

№ 590 

053 Психологія 10 наказ МОН України від 30.05.2016 

№ 590 

071 Облік і оподаткування   10 наказ МОН України від 30.05.2016 

№ 590 

231 Соціальна робота  15 наказ МОН України від 30.05.2016 

№ 590 

111 Математика  5 наказ МОНУ країни від 18.07.2017 р. 

№ 155-л 

032 Історія та археологія 

(ВСП Горлівський 

інститут іноземних мов )  

10 наказ МОН України від 30.05.2016 

№ 590 

 

2. Для впорядкування діяльності з організації освітнього процесу 

розроблено, затверджено та запроваджено в дію внутрішні нормативні 

положення, зокрема:  

1) Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» (укладач – О.Г. Набока); 

2) Положення про оцінювання залишкових результатів навчання 

здобувачів у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(укладачі: О.Г. Набока, С.Л. Седашева); 

3) Положення про порядок створення та організацію роботи  

екзаменаційної комісії у ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет ” (укладачі: О.Г.Набока, О.В.Чередник); 
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4) Типове положення про факультет у ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, А.О. Андрющук); 

5) Типове положення про кафедру у ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, А.О. Андрющук); 

6) Положення про Центр дистанційного навчання у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, В.В. Глазова); 

7) Положення про дистанційне навчання у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, В.В. Глазова); 

8) Положення про формування та рух контингенту здобувачів вищої 

освіти у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: 

О.Г. Набока, Е.В. Бурова); 

9) Положення про практичну підготовку здобувачів у ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, 

С.Р. Кашина); 

10) Положення про надання додаткових освітніх послуг у 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: 

О.Г.Набока, О.Л. Кадубовська); 

11) Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (укладачі: О.Г. Набока, С.Л. Седашева); 

12) Положення про науково-методичну раду у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (укладач – О.Г. Набока); 

13) Положення про атестацію педагогічних працівників Державний 

вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет»; 

14) Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

15) Положення про розроблення навчальних планів підготовки 

здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра у ДВНЗ «Донбаський 
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державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, 

Ю.А.Трефілова); 

16) Положення про порядок підготовки і видання навчально-

методичної та наукової літератури у ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (укладачі: О.Г.Набока, О.Ю.Ступак); 

17) Положення про розроблення навчально-методичного комплексу 

навчальної дисципліни у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (укладач – О.Г.Набока). 

18) Порядок формування рейтингу успішності, призначення та виплати 

стипендій студентам Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

3. На виконання Закону України «Про вищу освіту» розроблено 84 

освітні програми, зокрема: 

за першим (бакалаврським) рівнем – 39: 

7- монодисциплінарнарні (одна спеціальність); 

4 - мультидисциплінарні (дві спеціальності); 

28 - спеціалізовані (зі спеціалізаціями). 

за другим (магістерським) рівнем – 30: 

7- монодисциплінарнарні (одна спеціальність); 

23  - спеціалізовані (зі спеціалізаціями). 

за третім (освітньо-науковим) рівнем – 15: 

8 - монодисциплінарнарні (одна спеціальність); 

7 - спеціалізовані (зі спеціалізаціями). 

4. На виконання Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН 

України № 47 від 26.01.2015 р. «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015-2016 н.р.» було оптимізовано: 

 навчальне навантаження здобувачів рівнів бакалавр і магістр через 

переведення навчальних планів підготовки на 30-ти годинний кредит ЄКТС; 

 навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на одну 

ставку становить  600 годин на навчальний рік. 
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5. Для оптимізації освітнього процесу та врізноманітнення технологій 

підготовки майбутніх фахівців у 2014 році створено Центр дистанційного 

навчання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».  

Центр дистанційного навчання проводить постійно активні 

консультативно-навчальні семінари для викладачів за темою «Удосконалення 

навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання 

Moodle». На курсах навчаються викладачі, які бажають освоїти на 

професійному рівні створення й супровід навчальних курсів із використанням 

платформи Moodle. 

Підготовлено дистанційний курс для викладачів-початківців «Основи 

дистанційного навчання» та методичні вказівки: «Організація дистанційного 

навчання у системі MOODLE», «Підготовка навчально-методичних 

матеріалів для дистанційного супроводу дисциплін». 

На цей час до участі в роботі семінарів залучено 260 викладачів із 31 

кафедри університету. 

Загалом викладачами створено понад 450 дистанційних курсів. 

На сьогодні спостерігається позитивна динаміка кількості студентів, 

залучених до навчання в системі дистанційного навчання ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

На порталі Центру дистанційного навчання розташовано: 

• навчальний курси з організації роботи в системі дистанційного 

навчання Moodle, на платформі якої працює сайт Центру дистанційного 

навчання; 

• навчальні курси для дистанційного й самостійного вивчення з 

дисциплін, що викладаються. 

У навчальних курсах студентам доступні: 

• робочі програми навчальних курсів; 

• конспекти лекцій; 

• лабораторні роботи; 

• контрольні завдання; 
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• тести; 

• отримані оцінки тощо. 

6. Практична підготовка студентів є важливою ланкою освітнього 

процесу у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

Для забезпечення студентів базами практик університетом було 

укладено довгострокові договори з міським відділом освіти на проходження 

усіх видів практичної підготовки в шкільних та дошкільних установах. 

Крім того, додатково для студентів факультетів спеціальної освіти; 

психології, економіки  та управління (психологічного направлення) та  

педагогічного факультету було  укладено договори зі Слов'янським центром 

дитячої та юнацької творчості; Слов'янським центром соціально-

психологічної реабілітації дітей; центром реабілітації дітей-сиріт 

«Смарагдове місто»; Слов'янським міським та районним центрами 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; з громадською організацією 

«Національні вітрила»; Управлінням статистики м. Слов’янська; 

Слов'янськими школами-інтернатами № 23 і 41, Миколаївською спеціальною 

загальноосвітньою школою-інтернатом  № 7 Донецької обласної ради. 

Для студентів факультету фізичного виховання додатково  укладено 

договори з Дитячо-юнацькою спортивною школою, Хіміко-механічним, 

Енергобудівельним технікумами м. Слов’янська і Слов'янським технікумом 

Луганського національного аграрного університету.  

Для студентів факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти, (напрямку «Професійна освіта») укладено договір зі Слов’янським 

професійним художнім ліцеєм. 

Для студентів  спеціальності «Культурологія» додатково укладено 

договір із відділом культури Слов’янської міської ради. 

Для студентів факультету психології, економіки та управління 

(економічних спеціальностей) укладено договори  з ПАТ КБ «ПриватБанк» 

та ПАТ «ОщадБанк» м. Слов’янська.  

Усі договори укладено строком на 5 років. 
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Окрім цього, для студентів створено умови для самостійного вибору 

місця проходження практичної підготовки. У таких випадках  укладаються  

короткострокові  договори з  установами на період проходження практичної 

підготовки.  

Університетом укладаються договори на літній період для 

проходження практичної підготовки студентами в дитячих оздоровчих  

центрах м. Святогірська (ДОЦ «Лісова казка»), м. Бердянська 

(ДОЦ «Лазурний»), м. Очаків (ДОЦ «Перлина»), с. Брусине 

(ДОЦ «Ластівка», ДОЦ «Брусино»). 

7. Працевлаштування майбутніх фахівців є одним із важливих 

напрямків роботи. 

Для стимулювання працевлаштування за педагогічним фахом 

упродовж звітного періоду з випускниками педагогічних спеціальностей 

університету укладено 212 тристоронніх договорів (між випускником - 

університетом – відділом освіти) про роботу в загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах упродовж 3-х років із виплатою 

одноразової адресної грошової допомоги. 

Налагодження ділових стосунків із потенційними роботодавцями, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості 

відбувається за допомогою зустрічей із керівництвом районних та міських 

відділів освіти, іншими установами, організаціями, підприємствами, що є 

потенційними роботодавцями, укладанням договорів про співробітництво з 

ними. Університет постійно бере участь у заходах, що організовуються 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості 

для сприяння працевлаштуванню випускників („Ярмарки вакансій ”, 

презентаційні заходи підприємств, установ організацій тощо). Наприкінці 

2016-2017 навчального року міським центром зайнятості започатковано нову 

форму роботи зі студентами випускних курсів ‒ створення відеорезюме з 

метою його подальшого поширення серед потенційних роботодавців. (На 
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сьогодні підготовлено та розіслано вже 50 таких відеорезюме студентів та 

випускників університету). 

З активної студентської молоді створено агітбригаду, яка регулярно 

відвідує ярмарки професій, організовані міськими та районними центрами 

зайнятості (Дружківка, Лиман, Добропілля, Мирноград, Селидове, 

Краматорськ, Слов'янськ). Також представники студентського 

самоврядування  беруть активну участь в організації Днів відкритих дверей 

університету та спеціальних громадських заходах, що відбуваються на базі 

університету, а також  наукових конференціях та семінарах. Презентації 

університету щороку відбуваються на міських та регіональних заходах 

(святкування з нагоди Дня міста Слов'янськ, виставка „Агро-Енерго-Керам -

2016 тощо). 

Започатковано міжнародне співробітництво, зокрема взято участь у 

виставці навчальних закладів Канади „Освіта в Канаді-2016 (м. Київ). 

8. У ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» значну 

увагу приділяють формуванню, зростанню й підвищенню професійного рівня 

викладацьких кадрів. Науково-педагогічні працівники підвищують свою 

кваліфікацію згідно з «Положенням про підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», затвердженим у 2015 році. 

Педагогічна майстерність викладачів підвищується через стажування, 

надання творчих відпусток, самоосвіту, участь у роботі проблемних та 

методичних семінарів, курсів тощо. Система підвищення кваліфікації в 

університеті містить такі форми: стажування, навчання в аспірантурі, 

докторантурі, захист дисертації, присудження вчених звань, перепідготовка, 

що дають змогу підвищити кваліфікацію за спеціальністю чи пройти 

перепідготовку під час викладання нових навчальних дисциплін, 

ознайомитися з новітніми технологіями, сучасним устаткуванням, 

розробляти конкретні пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, 

тощо. 
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Підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється на підставі 

договорів. Із 2012 року  підписано угоди про співпрацю з 7 вищими 

навчальними закладами близького й далекого зарубіжжя: Вищою школою 

управління та адміністрації в Ополє (Республіка Польща), Університетом 

Інформатики та Мистецтв (Лодзь, Польща), Краківською Академією 

ім. А. Фрича Моджевського (Польща), Чеською неурядовою організацією 

Громадським об’єднанням  „Людина в біді”, Федеральною державною 

бюджетною освітньою установою вищої професійної освіти «Чуваським 

державним педагогічним університетом ім. І. Я. Яковлєва», Мозирським 

державним педагогічним університетом ім. І. П. Шамякіна» (м. Мозир, 

Білорусь), Білоруським державним педагогічним університетом 

ім. Максима Танка, а також з 28 вищими навчальними закладами України: 

Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, 

Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національною 

академією керівних кадрів культури і мистецтв,  Інститутом педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, Сумським державним педагогічним 

університетом ім. А. С. Макаренка, Мелітопольським державним 

педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького, Кам’янець-

Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка, Національною 

металургійною академією України (м. Дніпро), Одеським національним 

університетом ім. І. І. Мечнікова, Харківським національним університетом 

ім. В. Н. Каразіна, Харківською державною академією фізичної культури, 

Комунальним закладом «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, Харківською державною академією дизайну і 

мистецтв, Харківським національним аграрним університетом 

ім. В. В. Докучаєва, Українською інженерно-педагогічною академією, 

Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 

інститут», Ізмаїльським державним гуманітарним університетом, 

Криворізьким педагогічним інститутом ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», Полтавським національним педагогічним університетом 
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ім. В. Г. Короленка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом 

ім. Івана Франка, Луцьким національним технічним університетом, 

Національним університетом водного господарства та природокористування, 

Луганським національним університетом ім. Тараса Шевченка, 

Східноукраїнським національним університетом, Донбаським інститутом 

техніки та менеджменту приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»,  

Донбаською національною академією будівництва і архітектури, Донбаською 

державною машинобудівною академією. 

Згідно з планом підвищення кваліфікації здійснювалося з відривом та 

без відриву від виробництва. Підвищення кваліфікації (стажування) у 2012-

2013 н.р. пройшли 70 викладачів, у 2013-2014 н.р. – 56 викладачів, у 2014-

2015 н.р. – 57 викладачів, у 2015-2016 н.р. – 86 викладачів, у 2016-2017 н.р. – 

80 викладачів. 

Керівні (включно з ректором і проректорами) та науково – педагогічні 

кадри ДДПУ в кількості 18 осіб пройшли підвищення кваліфікації в 

Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук 

України. 

За п’ять років 18 викладачів університету пройшли стажування за 

кордоном, 5 викладачів отримали міжнародні сертифікати на знання 

польської мови, відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти (на рівні В2). На цей час викладачі нашого університету дистанційно 

проходять стажування у Вищій школі управління та адміністрації в 

Ополє (Республіка Польща). 

9. В університеті також діють курси підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників за акредитованими напрямами та спеціальностями, 

метою яких є вдосконалення професійної підготовки (компетентності) 

особистості викладачів та вчителів, інших педагогічних працівників закладів 

освіти та реабілітації через поглиблення й розширення професійних знань, 
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умінь і навичок, набуття новітнього досвіду виконання додаткових завдань та 

обов’язків у межах спеціальності. 

Упродовж 2012-2017 н.р. курси підвищення кваліфікації в ДДПУ 

пройшли  2586 педагогічних працівників регіону. Найбільшим попитом серед 

педагогічних працівників  у нашому виші користуються такі спеціальності: 

- учителі-дефектологи – 340 осіб, 

- вихователі спеціальних шкіл-інтернатів – 335 особи, 

- учителі початкових класів – 340 осіб, 

- учителі математики –  250 осіб, 

- учителі трудового навчання – 160 осіб, 

- учителі – логопеди –140 осіб. 

Лише за останній 2016-2017 н.р. курси підвищення кваліфікації в 

ДДПУ пройшов 331 педагогічний працівник.   

Упродовж 2016-2017 н.р. оновлено  «Положення про роботу курсів» та 

всі навчальні програми курсів підвищення кваліфікації. Також  створено нові 

навчальні програми курсів, а саме: 

- Інклюзивна освіта: методологія та технологія реалізації. 

- Завідувачів дошкільними навчальними закладами. 

- Вихователів  групи подовженого дня. 

- Психологів  ЗОШ, працівників психологічних служб. 

- Директорів загальноосвітніх закладів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. 

Значно розширився територіальний показник: у нашому університеті 

курси підвищення кваліфікації проходять педагогічні працівники 

Харківської обл., Лиманського р-ну., Волноваського р-ну.,  м. Маріуполь. 

Упродовж нового 2017-2018 н.р. (серпень-вересень) на курси 

підвищення кваліфікації  вже зараховано 37 осіб.  

Отримані дані засвідчують потребу регіону в  курсах підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників та необхідність подальшого 

розвитку роботи в цьому напрямку. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ДДПУ 

Упродовж 2012-2017 навчальних років відповідно до плану-графіку 

роботи було проведено 51 планове й 5 позапланових засідань вченої ради 

ДДПУ, на яких розглядалися питання, що стосуються як діяльності 

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

✓ Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДДПУ в поточному  

році. 

✓ Про підсумки науково-дослідної роботи ДДПУ в поточному році. 

✓ Про рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ. 

✓ Про виховну роботу на всіх факультетах ДДПУ. 

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

Згідно з прийнятими рішеннями: 

1. Триває постійна робота щодо впровадження положень Законів 

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

освіти України в ХХІ столітті” у всіх структурних підрозділах університету. 

2. Розроблено, затверджено та впроваджено: 

− Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу в 

ДДПУ. 

− Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів за базовими 

акредитованими напрямами (спеціальностями). 

− Положення про атестацію педагогічних працівників.  

− Положення про атестацію працівників окремих категорій. 

− Положення про приймальну комісію. 

− Положення про апеляційні комісії. 

− Порядок формування рейтингу успішності, призначення та 

виплати стипендій студентам ДДПУ. 

− Порядок щодо проведення конкурсу при заміщенні посад 

науково-педагогічних працівників ДДПУ. 
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− Положення про підрозділ моніторингу якості вищої освіти 

ДДПУ; 

− Положення про підрозділ ліцензування, акредитації та 

підвищення кваліфікації ДДПУ. 

− Нову редакцію Положення про навчально-методичний відділ та 

ін. 

3. Посилено роботу з добору, підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів. Так, упродовж звітного періоду викладачам 

університету було присвоєно 12 вчених звань професора та 85 вчених звань 

доцента.  

4. Майже на всіх кафедрах університету активізовано роботу 

аспірантів, які продуктивно працюють над власними дослідженнями, 

публікують результати своїх досягнень та двічі на рік звітують про 

виконання тем дисертаційних робіт проректору з науково-педагогічної 

роботи Чайченку С.О.; упроваджено заходи щодо підвищення 

відповідальності наукових керівників аспірантів і здобувачів за своєчасну 

підготовку кандидатських дисертацій до захисту.  

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

викладачів було проведено рейтингове оцінювання викладачів та кафедр 

ДДПУ за результатами роботи за звітній період, згідно з яким серед кафедр 

місця було розподілено так: 

Рейтинг кафедр за 2013-2016 роки 

 2013 2014 2015 2016 

1 

місце 

кафедра 

педагогіки 

вищої школи 

кафедра 

математики 

кафедра управління 

навчальними 

закладами 

кафедра 

управління 

навчальними 

закладами 

2 

місце 

кафедра 

педагогіки і 

кафедра 

технологій 

кафедра 

прикладної 

кафедра 

корекційної 
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методики 

технологічної та 

професійної 

освіти 

корекційної та 

інклюзивної 

освіти 

психології педагогіки 

3 

місце 

кафедра 

технології 

корекційної та 

інклюзивної 

освіти 

кафедра 

педагогіки 

вищої школи 

кафедра 

математики 

кафедра 

математики 

Рейтинг викладачів за 2013-2016 роки 

 2013 2014 2015 2016 

1 місце в рейтингу 

професор Мозговий Л.І. Чуйко С.М. Чуйко С.М. Омельченко С.О. 

доцент Курінна С.М. Татьянчикова 

І.В. 

Борщов 

С.М. 

Шевченко М.Ю. 

старший 

викладач 

Співак Я.О. Співак Я.О. Ступак 

О.Ю. 

Ступак О.Ю. 

асистент Григоренко Г.В. Черкашина Л.А. Ішутіна 

О.Є. 

Ішутіна О.Є. 

6. Упродовж звітного періоду проводилася робота з підготовки та 

участі студентів у факультетських, університетських та Всеукраїнських турах 

студентських олімпіад та конкурсів, про що свідчать дипломи та грамоти 

студентів-учасників. Зокрема: 

– команда ДДПУ посіла перше місце у ІІ Міжнародному конкурсі-

семінарі студентських педагогічних загонів, що відбувався в Міжнародному 

дитячому центрі „Артек” (Керівники: Євтухова Т.А. та Гарань Н.С.). 

– студентка 5 курсу факультету дошкільної освіти та практичної 

психології, Лічман Софія стала переможцем Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у галузі „Педагогічна та вікова психологія” 

(Науковий керівник: доц. Піддубна Н.Г.).  
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– магістрант дефектологічного факультету Кащеєва Ю.В. (наук. 

керівник - проф. Мамічева О.В.) посіла І місце серед наукових робіт 

ДВНЗ «ДДПУ», отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у галузі «Корекційна освіта та соціальна 

педагогіка» (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2014 р.), нагороджена 

дипломом ІІІ ступеня як учасниця Х-ої Всеукраїнської (із міжнародною 

участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта (за 

нозологіями)»  

– студентка дефектологічного факультету Анненкова С.І. отримала 

грамоту за експериментальний характер дослідження у Всеукраїнській 

студентській олімпіаді зі спеціальності «Корекціна освіта (за нозологіями)»; 

– студентка факультету психології, економіки та управління 

Кондаурова Н.С була нагороджена дипломом ІІІ ступеня за участь у 

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова 

психологія» (науковий керівник Логвінова Д.В.); 

– студентка факультету психології, економіки та управління 

Давіденко Н. була нагороджена безкоштовним відвідуванням Європейських 

країн за участь у Міжнародному культурно-освітньому проекті «Культурно-

освітній візит до Європи»; 

– здобувач філологічного факультету Кандиба Ганна посіла ІІІ 

місце серед здобувачів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації гуманітарного профілю 

в заключному етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (науковий керівник 

– доцент Кочукова Н.І.). 

– студентка 5 курсу дефектологічного факультету Бурлай Олена 

нагороджена дипломом ІІ ступеня конкурсу студентських наукових робіт. 

Галузь “Корекційна та соціальна педагогіка”. Науковий керівник – доцент 

кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Одинченко Л.К. 

– студентка 5 курсу дефектологічного факультету Житенко 

Альона нагороджена дипломом ІІІ ступеня конкурсу студентських наукових 
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робіт. Галузь “Педагогічна та вікова психологія”. Науковий керівник – 

кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

Мелоян А.Е. 

– студентка 5 курсу дошкільної освіти та практичної психології 

Дар’я Смоляр нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Спеціальність “Дошкільна 

освіта”. Науковий керівник – старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Міхєєва О.І. 

– студентка 5 курсу дефектологічного факультету Бурлай Олена 

нагороджена дипломом ІІІ ступеня на ХІ Всеукраїнській (із міжнародною 

участю) студентській олімпіаді зі спеціальності “Корекційна освіта” (за 

нозологіями). Науковий керівник – доцент кафедри технологій корекційної та 

інклюзивної освіти Одинченко Л.К. 

– студентка магістратури факультету дошкільної освіти та 

практичної психології Хорольська Тетяна нагороджена дипломом ІІІ ступеня 

на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Дошкільна освіта”. 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Георгян Н.М. 

– студентка 5 курсу технологічного факультету Келій Марія 

нагороджена дипломом  ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді 

зі спеціальності “Технологічна освіта”. Науковий керівник –   старший 

викладач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти 

Вовк Н.В. 

– студентка 4 курсу факультету підготовки вчителів початкових 

класів Лєскова Ольга нагороджена дипломом І ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт із галузі наук «Початкова освіта». 

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

природничо-математичних дисциплін Гринько В.О. 

– студентка 4 курсу факультету спеціальної освіти Авдєєва 

Анастасія нагороджена дипломом ІІІ ступеня на ХІІ Всеукраїнській (із 

міжнародною участю) студентській олімпіаді зі спеціальності «Корекційна 
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освіта» (за нозологіями). Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної педагогіки Кузнєцова Т.Г. 

– здобувач факультету спеціальної освіти Ніконенко Оксана – 

диплом ІІ ступеня на XIIІ Всеукраїнській (із міжнародною участю) 

студентській олімпіаді зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (науковий 

керівник – старший викладач Іваненко А.С.). 

– здобувач факультету психології, економіки та управління 

Новиченко Ірина – диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з професійно орієнтованої дисципліни „Безпека життєдіяльності” 

(науковий керівник – доцент Бутиріна М.В.). 

– здобувач факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти Андріанов Олексій – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнській студентській 

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

Вовк Н.В.). 

– здобувач педагогічного факультету Шутько Олександр – ІІІ 

місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю 

„Педагогічна освіта” за напрямом „Дошкільна освіта” (науковий керівник – 

старший викладач Міхєєва О.І.). 

– здобувач факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти Дудник Н.О. посіла перше місце в обласному конкурсі писанкарів 

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

У 2013-2014 н.р. було створено Центр дистанційного навчання 

(директор Глазова В.В.), розроблено та впроваджено Положення про Центр 

дистанційного навчання, перспективний план роботи Центру та визначено 

його персональний склад. 

7. Упродовж звітного року викладачі університету пройшли 

стажування в таких іноземних навчальних закладах: Празький інститут 

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

(Польща), Університет Південної Каліфорнії (США) та ін. Викладачі 

університету проходили курси підвищення кваліфікації, зокрема, в 
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«Університеті менеджменту освіти» при  Національній академії педагогічних 

наук України: Нікітіна Н.П., Біличенко О.Л.; Казаков І.М., Мозговий Л.І., 

Гончар Л.В., Лазаренко Д.О.; у Національній академії керівних кадрів 

культури і мистецтв: Федь І.А., Університет Данубіус (Словаччина): 

Мамічева О.В. та ін. 

8. На кафедрах триває кропітка робота щодо розробки, впровадження та 

підтримки дистанційних курсів. Зокрема викладачами кафедри теорії та практики 

початкової освіти розроблено 25 дистанційних курсів. 

9. Упродовж звітного року факультетами та кафедрами університету 

використовувалися цікаві та ефективні форми профорієнтаційної роботи. 

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

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конфереція «Горбачуківські 

студії», регіональна науково-практична конференція «Слово Шевченка: 

вчора, сьогодні, завтра» . 

10. Продовжується виховна робота студентів як у навчальному процесі, 

так і в гуртожитках університету, про що свідчить велика кількість 

регулярних культурно-масових, спортивних, розважальних, політично-

просвітницьких заходів. Спільними зусиллями ректорату, факультетів, 

кафедр, бібліотеки проведено низку факультетських та 

загальноуніверситетських заходів із нагоди свят та визначних дат. Зокрема: 

спортивне свято з першості серед факультетів «Веселі старти», відкритий 

обласний турнір із фут залу, мініфутболу, першість із баскетболу, бадмінтону 

(кафедра здоров’я людини та фізичного виховання); змагання з боротьби 

«Торські ігри», першість із плавання та пауерліфтингу(кафедра МВСПД).  

Суттєвим показником є й численні нагороди наших студентів за участь 

у спортивних конкурсах та змаганнях. Зокрема переможцями стали студенти: 

факультет фізичного виховання 

➢ Юрій Романюк встановив три світових рекорди і посів друге 

місце в абсолютній першості за коефіцієнтом Вілкса в Сеулі (Південна 

Корея) із Всесвітніх ігор IBSA – серед сліпих та слабкозорих спортсменів; 
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➢ Євтушенко М.О. – 2 місце на Міжнародному турнірі з греко-

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

греко-римської боротьби (м. Харків); 

➢ Артюхов А.О. – 2 місце на Міжнародному змаганні Кубку 

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

з кікбоксінгу; 

➢ Коваленко В.В. – 3 місце на Чемпіонаті України з карате 

(м. Харків) та багато ін. 

11. Із боку деканатів приділяється увага питанням контролю роботи 

кураторів, а саме: складаються та затверджуються плани кураторської 

роботи; куратори двічі на рік звітують про свою роботу в групах та 

гуртожитках. На педагогічному факультеті запроваджено конкурс «Куратор 

року». Традиційно викладачами проводиться робота в гуртожитках через 

виховні години, лекції, бесіди зі студентами, що мешкають у гуртожитку.  

12. Упродовж звітного періоду викладачі активно займалися 

громадською діяльністю, зокрема педагогами проведено низку заходів та 

взято участь у роботі громадських організацій: 

– Волонтерська робота в інформаційно-культурному центрі "Вікно в 

Америку". 

– Безкоштовний англомовний клуб для викладачів, студентів та 

гостей вишу "English Speaking Club". 

– Безкоштовні курси англійської мови для офіцерського складу 

Національної Гвардії України. 

– Активна діяльність у ГО "Молодь Сходу України" . 

– Волонтерська допомога дітям-переселенцям із Горлівки, які 

мешкають у Щурово.  
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ПРО СТАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 2012-2017 РР.  

 

2012-2013 н.р. 

У виховній роботі Донбаського державного педагогічного університету 

значну увагу приділяють ідеї національно-патріотичного виховання 

університетської молоді.  

Рік 2012 рішенням Слов’янської міської ради було оголошено роком 

поета Михайла Петренка. 7 вересня в Донбаському державному 

педагогічному університеті відбулася літературно-краєзнавча конференція 

«Постать Михайла Петренка в культурному просторі рідного краю», 

присвячена пам'яті поета-земляка. Приурочена ця подія до ювілею автора 

відомої пісні «Дивлюсь я на небо...» – 195-річчю від дня народження та 150-

річчю від дня смерті поета. 

У жовтні створено театральну творчу майстерню. 

У березні 2013 р. у Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбувся ІІ 

Міжнародний конкурс-семінар студентських педагогічних загонів, у якому 

команда університету «Слов’яни» посіла перше місце. 

У квiтнi 2013 р. збiрнi команди ДДПУ взяли участь у перших  

спортивних iграх серед студентiв Донецької обл. з легкоатлетичного кросу 

(Смоляр О. В.), настільного тенiсу (Караiмчук I. В.), шахів (Стоянов В. А.) та 

футзалу (Iванченко Л. П.). 

У травнi 2013 року в ДДПУ відбулися змагання ХІ лiтньої Унiверсіади 

Донецької областi з пляжного волейболу (кафедра фiзичного виховання, гол. 

суддя – Попков Ю.О.). Також у травнi викладачами кафедри та факультету 

фiзичного виховання було проведено ранкову гiгiеничну гiмнастику зi 

студентами та спiвробiтниками унiверситету, у якiй взяло участь понад 700 

осiб. 

Iнформацiя про кращих спортсменiв унiверситету. 
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1. Лобко Вiктор – чемпiон Свiту та Европи, пауерлiфтинг, м. Київ, тр. 

Григоренко Г. В. 

2. Хвостенко Роман – чемпiон Европи, пауерлiфтинг, м. Київ, 

тр. Григоренко Г. В. 

3. Курило Юлія – чемпiонка Европи, л/атлетика, метання диску, 

м. Брно (Словакiя), тр. Франков О.В.  

4. Калина Андрій – чемпiон Свiту серед iнвалiдiв, плавання, 

м. Монреаль (Канада), тр. Казначеев А.В., Казначеева С. В. 

5. Чуфаров Данило – чемпiон Свiту серед слабкозорих, плавання, 

м. Монреаль (Канада), тр. Казначеев А.В., Казначеева С. В. 

6. Драний Володимир – чемпiон Свiту серед слабкозорих, 

пауерлiфтинг, м. Пекiн (КНР), тр. Котляров I. М. 

7. Романюк Юрiй – чемпiон Свiту серед слабкозорих, пауерлiфтинг, 

м. Пекiн (КНР), тр. Котляров I. М. 

8. Козирева Василиса – чемпiон Свiту серед слабкозорих, 

пауерлiфтинг, м. Пекiн (КНР), тр. Котляров I. М. 

 

2013-2014 н. р. 

14 жовтня 2013 р. відбулося святкування Дня українського 

козацтва. У міському парку культури і відпочинку за участю 

кращих колективів міста, зокрема й викладачів і студентів ДДПУ, 

пройшов урочистий концерт під девізом «Козацькому роду нема 

переводу».  

2014 рік – рік  200-річчя від дня народження українського поета, 

художника Тараса Григоровича Шевченка. У ДДПУ було проведено цілу 

низку заходів, присвячених цій даті. 

16 вересня 2013 р. театром-студією «Гротеск» було представлено 

першу сценічну роботу «Класики посміхаються». 
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2014-2015 н.р. 

Для посилення національно-патріотичного виховання в жовтні 2014 

року в університеті було проведено зустріч студентів та викладачів із бійцями 

батальйону «Січ». 

Упродовж жовтня-листопада 2014 року студенти університету в школах 

м. Слов’янська та м. Краматорська провели уроки волонтерства та 

громадянської активності, узяли участь в акціях «Бійцю АТО» зі збору й 

передачі на передову теплих речей, дитячих малюнків українським воїнам, 

«Замалюй зневіру» (зафарбовували антиукраїнські написи на парканах та 

будівлях міста).  

21 листопада 2014 року до університету було запрошено військових 

Національної Гвардії для відзначення Дня Гідності та Свободи. 

16 грудня 2014 р. та 27 лютого 2015 р. у межах фестивалю «Українська 

весна» відбулися зустрічі з українськими письменниками, поетами та 

митцями: Сергієм Жаданом, Андрієм Курковим, Олесем Донієм, Любою 

Якимчук, на які були запрошені бійці батальйону «Січ», Національної Гвардії 

України та 95-ої окремої аеромобільної бригади. 

За участі полковника СБУ Удовиченка В.М. у читальній залі відбулася 

виставка та презентація наукових видань, приурочених до роковин 

Голодомору 1932 – 1933 рр.  

Восени 2015 року до Дня захисника України студенти привітали воїнів 

ЗСУ 95-ої аеромобільної бригади та Національної Гвардії України. 

На технологічному факультеті відкрито куточок пам’яті випускнику 

цього факультету, який віддав своє життя, захищаючи нашу країну від 

російсько-терористичних військ, Чепеленку Олегу Олександровичу.  

 

2015-2016 н.р. 

Проведено відповідні заходи щодо вшанування воїнів Збройних Сил 

України. 13 жовтня, напередодні Дня захисника України, в актовому залі 

відбулися урочистості й святковий концерт, на який було запрошено 
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командування та особовий склад воїнів ЗСУ. У холі головного корпусу 

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

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

У листопаді завершилася подорож третього волонтерського потягу 

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

Луганщини й Донеччини. Від ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» участь у цій акції взяли студентки 2 курсу факультету ПВПК 

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

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики 

початкової освіти Хващевська Ольга Олександрівна. Основною метою 

поїздки було єднання Сходу із Заходом України. 

До Дня Святого Миколая студентський актив та профспілковий комітет 

студентів та аспірантів ДДПУ в університеті започаткував «Фабрику Святого 

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

вишів Донецької області. Зібрані речі й святкові подарунки було передано 

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

Упродовж листопада в університеті було проведено фотоконкурс “Світ 

очима студентів”. 

Переможцями ІІ Відкритого обласного фестивалю-конкурсу 

української пісні стали студенти філологічного факультету Юлія Почапська 

й Аляна Саруханян у номінаціях «Ансамбль» та «Соло». 

3 грудня в бібліотеці ДДПУ відбулася зустріч студентів філологічного 

факультету з художником, ліквідатором аварії на ЧАЕС Василем Бомбізою. 

8 грудня у ДДПУ за ініціативи «Слов’янського мейнстріму» відбулася 

творча зустріч із головою Донецької обласної організації НСПУ Павлом 

Кущем та земляками-спілчанами: Володимиром Глущенком, Валерієм 

Романьком та Олександром Яровим. 

У читальному залі бібліотеки було проведено конкурс читців 

«Шевченківські літературні читання», присвячений ушануванню пам’яті 

Великого Кобзаря та 20-річчю філологічного факультету. На філологічному 
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факультеті відбулися зустрічі з праправнуком Тараса Шевченка, автором 

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

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

творчої інтелігенції Львівщини в межах Акції братання «Із Заходу на Схід» 

(Л. Пікас, Б. Пастухом, З. Филипчуком),  перекладачами Т. Окопною та 

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

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

О. Яровий). 

Студенти та викладачі вишу взяли активну участь в організації та 

проведенні вистави С. Жадана «Розділові».  

Студенти ДДПУ брали участь у міжнародних, республіканських, 

обласних та міських змаганнях, а саме:  

у міжнародних –Чемпіонат Світу з карате (Харків, 22-23.04.2016р.) – 

КМСУ Мальцева Божена – 1 місце (ф – т фізичного виховання);  Чемпіонат 

Європи з хортингу (Словакія, Бардейов, 20-22.05.2016 р.) – КМСУ Мальцева 

Божена – 1,1 місця (ф – т фізичного виховання); Чемпіонат Європи з 

пауерліфтингу (Іспанія, Малага, 14-17.04.2016 р.) – МСУ Арсенюк Микола –

3, 3,3, 2 місця (ф – т фізичного виховання); Євтушенко Максим – чемпіон 

Європи з греко-римської боротьби, МСУ (ф – т фізичного виховання);  

у республіканських  – Чемпіонат України з традиційного карате  

(Кропивницький, 23.04.2016 р.) –  МСУ Валерія Пєняшкіна – 1,1,1,2 місця з 

окремих видів карате (ф – т фізичного виховання); Мальований Данило – 

срібний призер Чемпіонату України (2015 р.) з самбо, КМСУ (ф – т 

фізичного виховання); Коваленко Валерій – КМСУ з карате, призер 

Чемпіонату України (2016 р.) з карате (ф – т фізичного виховання);  

Чемпіонат України з кікбоксингу (Харків, 10-12.06.2016 р.) – МСМК 

Артюхов Антон – 1,1,1 місця, пройшов кваліфікаційний відбір до Чемпіонату 

світу з кікбоксингу в Італії (10.2016 р.), Чемпіонат України з хортингу – 

КМСУ Семейко Артур – 2 місце (ф – т фізичного виховання). 
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24-25 листопада на базі ДДПУ кафедрою здоров'я людини і фізичного 

виховання разом із громадською організацією «Молодь Сходу України» та 

під патронатом Громадської Спілки «Донбас» було проведено І Регіональний 

фестиваль культури і спорту «Разом ми зможемо більше», присвячений 

Міжнародному дню людей з обмеженими можливостями, установленому 

Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році. 

2-3 грудня у Варшаві відбувався Кубок Європи з кікбоксингу. У 

змаганнях взяли участь представники з 13-ти країн Європи. У складі збірної 

України виступав Артюхов Антон (5-тиразовий чемпіон світу з цього виду 

спорту), який посів почесне ІІ місце та здобув срібну медаль. 

 

2016 - 2017 

13 жовтня 2016 р., у переддень Дня захисника України, у ДДПУ 

відбувся концерт до Дня Збройних Сил України за участі заступника 

командира батальйону по роботі з особовим складом військової частини 3035 

Національної Гвардії України підполковника М. Гринишина, заступника 

військового комісара Слов'янського об'єднаного військового комісаріату 

майора І. Стефановича. 

На факультеті фізичного виховання започатковано змагання зі 

спортивно-військового багатоборства, які відбуваються за підтримки 

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

Для посилення національно-патріотичного виховання в жовтні 2016 

року студенти вишу напередодні Дня захисника України відвідали особовий 

склад військової частини 3035 Національної Гвардії України. Упродовж 

жовтня-листопада 2016 року на факультетах проведено відповідні заходи 

щодо вшанування воїнів Збройних Сил України. У холі головного корпусу 

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

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

20 квітня 2017 року в бібліотеці університету відбулася зустріч 

студентів та викладачів вишу з бійцями АТО, які розповіли про особливості 
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та складові гібридної війни. Крім теми гібридної війни, було порушено 

питання щодо сучасного переосмислення національної ідеї в Україні, 

розкрито механізми розколу суспільства за мовними, релігійними та іншими 

чинниками. 

У листопаді завершилася подорож третього волонтерського потягу 

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

Луганщини й Донеччини. Від ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» участь у цій акції взяли студентки 2 курсу факультету ПВПК 

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

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики 

початкової освіти Хващевська О.О. Основною метою поїздки було єднання 

Сходу із Заходом України. 

До Дня Святого Миколая студентський актив та профспілковий комітет 

студентів і аспірантів ДДПУ третій рік поспіль проводить «Фабрику Святого 

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

ВНЗ Донецької області. Зібрані речі й святкові подарунки було передано 

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

До Дня захисту дітей 1 червня 2017 року проведено благодійну акцію 

для дітей-відказничків «Нехай малюк посміхнеться». 

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

11 жовтня 2017 році до Дня Збройних Сил України проведено 

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

України.  

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

За попередні 5 років перспективними для діяльності підпорядкованих 

підрозділів було визнано такі основні напрями: 

1. Усунення порушень, виявлених у ході планових перевірок 

підрозділами Держтехнобезпеки. 
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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. 

1.1. У повному обсязі було проведено ревізії електричного обладнання 

та було проведено заміну близько 200 вимикачів струму, замінено близько 

2000 внутрішніх електричних мереж, замінено 180 погонних метрів 

кабельних мереж, відревізовано, проведено ремонт 8 розподільних щитів із 

заміною магнітних пускачів тощо. Капітально відремонтовано й приведено у 

відповідність до чинних страндартів електрощитову в гуртожитку № 2. 

1.2. У всіх без винятку навчальних корпусах та гуртожитках 

проведено заміри опору та ізоляції електричних мереж. 

1.5. Проведено повний цикл заміни застарілих вогнегасників на нові 

сертифіковані. 

1.6. Відремонтовано систему димовидалення в бібліотеці головного 

навчального корпусу. 

1.7. Проведено аварійно-відновлювальні роботи в котельній 

навчального корпусу № 3 з сертифікацією її як потенційно небезпечного 

об'єкту. 

1.8. Відремонтовано пожежні гідранти в гуртожитку № 3 з повною 

заміною внутрішніх міжповерхових мереж, пожежні крани в навчальному 

корпусі № 2 та навчальному корпусі № 3. Замінено внутрішні мережі 

пожежних гідрантів у головному навчальному корпусі. Укомплектованість 

пожежними кранами та пожежними рукавами зі стволами доведено до 90 % 

від потреби. 

2.1. Приведено у відповідність до чинних стандартів прилади обліку 

електроенергії на всіх без винятку навчальних корпусах та гуртожитках із 
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заміною трансформаторів струму та встановленням приладів обліку нового 

зразка.  

2.2. Проведено роботи з капітального ремонту та обладнанням 

приміщень на другому поверсі головного навчального корпусу, створено 

належні умови для роботи спеціалізованої вченої ради. 

3.1. Відремонтовано фасади головного навчального корпусу, із 

ремонтом малих архітектурних форм, навчального корпусу № 2 

(педагогічний факультет) з укладкою керамограніту, центральний вхід і ґанок 

перед навчальним корпусом № 2 (педагогічний факультет та факультет 

фізичного виховання) з укладкою бетонного майданчику, пішохідної доріжки 

до гуртожитку № 1 з облицюванням тротуарною плиткою та благоустроєм 

прилеглої території. 

3.2. Відремонтовано ґанок гуртожитку № 1 із благоустроєм прилеглої 

території.  

3.3 Модернізовано та придбано більше 200 одиниць комп’ютерної 

техніки, копіювальних пристроїв та БФП. 

3.4. Установлено більше 150 пластикових вікон. Покладено більше 

200 м кв  плитки з керамограніту на 1-4 поверхах навчального корпусу № 2 

(педагогічний факультет та факультет фізичного виховання), 2,3,6 поверхах 

головного навчального корпусу з виконанням поточного ремонту 1 поверху й 

холу навчального корпусу № 2 з заміною дверей та їх блоків на 1,2 поверхах, 

ремонтом туалетних кімнат на 1-4 поверхах та поточний ремонт 2 поверху 

філологічного факультету, ремонтом туалетних кімнат із заміною 

каналізаційних мереж та водопостачання та санітарно-технічного обладнання 

на 1-8 поверхах головного навчального корпусу. 

3.6. Проведено ремонтні роботи головного входу спортивного 

корпусу з заміною вхідних дверей та заміною аварійних вікон (більше 

300 м кв), проведено капітальний ремонт із заміною санітарно-технічного 

обладнання в туалетах та душових кімнатах. 
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3.7. Проведено заходи із забезпечення гарячою проточною водою 

(упродовж року, а не лише в опалювальний період) у головному навчальному 

корпусі (1-8 поверхи), навчальному корпусі № 2 (педагогічний факультет) та 

гуртожитку № 1. 

3.8. Капітально відремонтовано мережі внутрішнього тепло- та 

водопостачання в навчальному корпусі № 2 (педагогічний факультет та 

факультет фізичного виховання) з промивкою та заміною непридатних для 

використання радіаторних батарей та облаштуванням станцій підтримки 

тиску води. 

3.9. Проведено капітальний ремонт сцени актової зали головного 

навчального корпусу з косметичним ремонтом підлоги.  

3.10 Замінено 4 стояки холодного та гарячого водопостачання в 3 

гуртожитку 

4.1. Проведено аварійно-відновлювальні роботи після артилерійських 

обстрілів приміщень і споруд університету влітку 2014 року, своєчасно було 

розпочато 2014-2105 навчальний рік. 

4.2. Проведено вибірковий ремонт покрівель на всіх без винятку 

навчальних корпусах та гуртожитках. Рулонними матеріалами нового 

покоління відремонтовано більше 3000 кв.м покрівель та близько 300 кв.м 

покрівель відремонтовано асбестоцементними листами. 

Наголосимо, що посилену увагу було приділено усуненню наслідків 

руйнувань корпусів, отриманих унаслідок обстрілів під час проведення 

бойових дій на території міста Слов’янська.  

Окрему увагу у звітний період приділено також цивільному захисту. 

Зокрема, проведено командно-штабні навчання з організації гасіння пожежі 

на 6-му поверсі гуртожитку № 3 (лютий 2014 р.), евакуацію учасників 

навчально-виховного процесу в корпусі ПТПО (з навчальною лекцією) 

(жовтень 2014 р.). У квітні 2017 року спільно із працівниками ДСНС 

м. Слов’янська здійснено тренування з евакуації людей та пожежогасіння  в 

головному корпусі.  
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Наголосимо, що, уперше в історії нашого навчального закладу, було 

оформлено право власності на споруди за Донбаським державним 

педагогічним університетом відповідно до чинного законодавства України з 

проведенням інвентаризації земель і установленням меж із землями 

Словʼянської міської ради (Свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

від 27.12.2012р. та витяг про державну реєстрацію прав № 37030817 від 

27.12.2012 р.).  

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Згідно з кошторисом доходів та витрат, затвердженим Міністерством 

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

університету за період з 1.01.2012 р. по 31.09. 2017р. держбюджету було  

виділено  267 млн.  588 тис. грн.  Із них  155 млн. 655 тис. грн. –  на заробітну  

платню та нарахування на  оплату праці, 77 млн. 255 тис. грн. – на виплату 

стипендій  аспірантам, академічних стипендій  та соціальних  виплат  

студентам-сиротам,  28 млн. 698 тис. грн. – на  покриття комунальних послуг,  

5млн. 980 тис.грн. –  було направлено на  розвиток  університету, на 

придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту та  господарських 

товарів.  Із загального об’єму фінансування  з державного бюджету на 

заробітну платню  58 %, на стипендіальний фонд – 29 %, 11 % – на 

комунальні послуги і 2 % виділяється на придбання будівельних та 

господарських матеріалів.  Щодо спеціального фонду університету, то за 

період із 1.01.2012 р. до 31.09.2017р. до спеціального фонду університету 

надійшло 88 млн 812 тис грн.  Із них  оплата за навчання студентів склала 75 

млн. 955 тис. грн., за  проживання  в гуртожитку – 11млн. 830 тис. грн., за 

здачу в оренду вільних приміщень –  1млн.027 тис. грн. Відповідно до 

затвердженого кошторису по спеціальному фонду  виділено на заробітну 

платню співробітникам та нарахування на заробітну платню – 74 млн. 303 тис 

грн., 8млн 123 тис грн. –  на покриття комунальних послуг, 3 млн. 976 тис. 

грн. – на придбання матеріалів  для поточного ремонту та господарських 
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товарів, 390 тис. грн. витрачено на відрядження співробітників, 485 тис грн. 

на  перерахування податків до бюджету. Усього було затверджено по 

спеціальному фонду 87 млн. 277 тис. грн. Із загального об’єму надходжень на  

спеціальному фонду університету на зарплатню працівникам та нарахування 

на заробітну платню доводиться 85 %, на комунальні платежі –  9  % , на 

відрядження та податки – 1 % і лише 1% на придбання матеріалів  для 

поточного ремонту та господарських товарів.  Судячи з розрахунків, бачимо, 

що майже всі кошти йдуть на виплату зарплатні, оздоровчих та 

перерахуванню ЕСВ до бюджету міста.  

На сьогодні заборгованостей із зарплатні, оздоровчих, стипендії,  та  

комунальних платежів немає.  

 

ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ КАДРІВ ДДПУ  

Упродовж звітного періоду проведено таку роботу. 

1. Розроблено та затверджено в МОН України Статут університету (2012 рік), 

зміни та доповнення до нього (2013 рік, ), нові редакції (2013 та 2016 роки).  

2. Розроблено та затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку 

для працівників Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет», зміни та доповнення до них.  

3. Розроблено та затверджено: 

• Положення про конференцію трудового колективу ДДПУ. 

• Положення про атестацію педагогічних працівників. 

• Положення про атестацію працівників окремих категорій. 

• Порядок проведення медичних оглядів працівників Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

• Положення про видачу диплому з відзнакою Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет». 
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• Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

• Порядок щодо проведення конкурсу при заміщенні посад науково-

педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» та укладення з ними 

трудових договорів (контрактів). 

• Вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, 

доцента та професора Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

4. Проведено реорганізацію відділу кадрів та канцелярії Університету. 

5. Частково переглянуто та перезатверджено посадові інструкції працівників 

ДДПУ. Робота в цьому напрямі продовжується. Розроблено типові посадові 

інструкції для працівників кафедри університету, директора відокремленого 

структурного підрозділу Горлівський інститут іноземних мов. 

6. Приведено у відповідність до Закону «Про вищу освіту» форми контракту 

науково-педагогічного працівника, завідувача кафедри, декана, розроблено 

типову форму контракту для директора бібліотеки ДДПУ. 

7. У 2013 та 2016 роках організовано періодичні медичні огляди працівників, 

які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. На підставі 

проведених медичних оглядів отримано заключні акти. 

8. Розроблено Інструкцію з діловодства у Державному вищому навчальному 

закладі «Донбаський державний педагогічний університет». Накази ДДПУ 

оформлюються відповідно до вимог цієї Інструкції.  

9. Упроваджено в роботу електронну систему документообігу ABBYY Fine 

Reader 11 Corporate Edition наказів щодо навчання студентів у ДДПУ.  

10. Підготовлено та розміщено на сайті ДДПУ зразки основних заяв 

працівників, типові посадові інструкції працівників кафедри (лаборанта, 

асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри). 
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11. Оновлено особові справи працівників та студентів університету. 

Створено електронні бази даних працівників ДДПУ. 

12. Уведено реєстрацію типових договорів на навчання, підготовку 

перепідготовку, підвищення кваліфікації чи надання додаткових освітніх 

послуг навчальними закладів. 

13. Упроваджено контроль за виконанням науково-педагогічними 

працівниками обов’язків, передбачених контрактом. 

14. Запроваджено покроковий алгоритм дій науково-педагогічних 

працівників по закінченню терміну дії контракту. 

15. Ведеться активна діяльність із відзначення працівників ДДПУ за особливі 

успіхи в роботі та з нагоди особистих ювілейних дат, із нагоди ювілею 

університету, ювілеїв факультетів ДДПУ. 

16. Складаються та подаються до відповідних державних органів необхідні 

звіти. 

17. Постійно проводиться звірка з бухгалтерією ДДПУ щодо прийняття, 

звільнення працівників університету. Упродовж червня-вересня 2014 року з 

університету звільнилося 76 осіб, на вакантні місця було прийнято 23 

працівника. 

18. Видаються накази про надання працівникам щорічних основних 

відпусток, відповідно до чинних графіків. 

19. Працівникам надається допомога під час оформлення документів для 

призначення пенсії, установлення інвалідності тощо.  

20. Ведеться роз’яснювальна робота щодо змін у законодавстві, що 

стосуються трудових відносин. 

21. У роботу відділу кадрів активно впроваджуються форми електронного 

документообігу та дистанційні методи.  

22. Випускники університету своєчасно отримують документи про здобуту 

раніше освіту. 

23. До військових комісаріатів своєчасно направляються повідомлення про 

прийнятих, звільнених, відрахованих працівників та студентів університету.  
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- 24. У 2015 році спільно з Первинною профспілковою організацією проведено 

роз’яснювальну роботу серед науково-педагогічних працівників, яким 

призначено наукову пенсію відповідно до Пункту 7 розділу 1 Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення від 02.03.2015р. № 213-VIII яким внесено зміни до частини 

двадцять восьмої ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» у частині призупинення виплати наукових пенсій працюючим 

науково-педагогічним працівникам. 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

На виконання наказу Міністра освіти і науки України від 14.10.2013 р., 

№ 1432 «Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції» та для підвищення ефективності здійснення заходів 

щодо запобігання та протидії корупції ректоратом ДДПУ визначено 

відповідальних осіб із питань запобігання та виявлення корупції (наказ 

№1313 від 29.11.2013 р.) до складу якого увійшли декани факультетів та 

керівники підрозділів, проректори, провідний юрисконсульт. 

У 2015 році було визначено уповноважену особу з питань запобігання 

та виявлення корупції в ДДПУ – старшого інспектора з кадрів Кочергіну О.О. 

В університеті систематично вживають заходи щодо запобігання 

виявам корупції та хабарництва в університеті, а саме: 

1. Ректорат Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» постійно проводить роз’яснювальну 

роботу з питань протидії корупції, хабарництву й використанню службового 

положення з корисною метою. Двічі на рік, напередодні проведення 

екзаменаційних сесій, викладачів та студентів письмово попереджають про 

неприпустимість грошових та інших зборів, що дає можливість студентам 

безпосередньо звертатися на прямі телефони («Гаряча лінія», ректор тощо). У 

період з 01 червня 2012 року й дотепер таких звернень не зафіксовано. 
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2. Створено умови для складання заборгованостей студентами, які за 

результатами екзаменаційної сесії отримали незадовільні оцінки чи не 

з’явилися. 

3. Працівники університету (за винятком науково-педагогічних 

працівників), які є близькими родичами, не знаходяться в прямому 

підпорядкуванні один одному. 

4. Забезпечено прозорість здійснення державних закупівель через 

оприлюднення на веб-порталі Державних закупівель та на сайті університету. 

5. Здійснено реєстрацію на сайті prozorro.org. 

6. Організовано збір декларацій про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру керівників усіх підрозділів університету 

та передача копій декларацій до Слов’янської об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області. 

7. В університеті відсутнє суміщення керівних посад. 

8. Працівники університету не притягалися до відповідальності за 

корупційну діяльність.  

9. Щоквартально проводиться перевірка на дотримання вимог 

антикорупційного законодавства в структурних підрозділах. 

10. Надається методична та консультаційна допомога щодо порядку 

заповнення Декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання 

фінансового характеру. 

11. Здійснюється контроль за станом організації роботи щодо 

дотримання вимог антикорупційного законодавства в ДДПУ. 

12. Оновлюється інформаційний стенд на антикорупційну тематику в 

університеті з урахуванням змін у чинному законодавстві України. 

13. Забезпечується прозорість здійснення державних закупівель. 

14. Розроблено та затверджено План заходів щодо забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2017 рік у 

ДДПУ (Наказ №1300 від 09.12.2016 Про затвердження Плану заходів щодо 

запобігання і протидії корупційним правопорушенням у ДДПУ на 2017 рік ). 
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15. Постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо вживання 

заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту 

інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту 

інтересів та способів його врегулювання. 

«План заходів щодо забезпечення виконання вимого Закону України «Про 

запобігання корупції» на 2016 рік», затверджений ректором від 

09.12.2015 р.,  виконується в повному обсязі згідно з термінами виконання. 

Порушень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» у 

звітний період не виявлено. Виконання зазначених заходів постійно 

контролюється Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

За поточний період випадків корупційних правопорушень у Державному 

вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний 

університет» не виявлено та притягнених винних осіб до адміністративної 

відповідальності немає. 

 

ПРО РОБОТУ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ДДПУ 

1. Профспілковий комітет бере участь у роботі комісій: 

• із трудових суперечок; 

• із розслідування нещасних випадків на виробництві;  

• соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ДДПУ; 

• з підготовки та виконання колективного договору. 

В університеті з профкомом узгоджують такі питання:  

• проект «Правил внутрішнього трудового розпорядку»; 

• посадові та робочі інструкції працівників; 

• графік щорічних відпусток. 

2. Прийнято новий колективний договір ДДПУ на 2012-2017 рр., у 

якому передбачено зростання розміру матеріальної допомоги працівникам та 

премій. За рахунок власних коштів університету працівникам надають 
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оплачувані відпустки у випадках народження дитини (батькові); одруження 

працівника чи його дітей; смерті близьких родичів. У разі необхідності 

санаторно-курортного лікування керівних, педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників щорічна основна відпустка чи її частина надається 

впродовж року. У випадках смерті працівників університету, виділяється 

матеріальна допомога в розмірі мінімальної заробітної плати, у випадках 

смерті членів сім’ї працівників – у розмірі 50% від мінімальної заробітної 

плати за рахунок спеціального фонду. 

Спільно з ректоратом Профспілковий комітет працівників ДДПУ 

щороку опрацьовував зміни та доповнення до Колективного договору 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» на 2012-2017 роки, затверджені на конференціях 

трудового колективу ДДПУ (протокол № 3 від 19.02.2013 р., протокол № 4 

від 27.06.2013 р., протокол № 2 від 24.02.2014 р., протокол № 2 від 26.02.2015 

р., протокол № 2 від 24 березня 2016 р., № 2 від 23 лютого 2017 року).  

3. Щороку спільно з інженерами з охорони праці проводиться тиждень 

охорони праці в університеті. 

4. Профком упродовж звітного періоду брав участь у святкових заходах 

до державних та національних свят України (придбання квітів). 

5. У звітний період організовано екскурсійні поїздки працівників та 

членів їхніїх сімей до: 

• м. Донецьк (2013 р.) – дитяча залізниця, ботанічний сад, планетарій; 

• м. Краматорськ (2015 р.) – парк птахів, парк «Ювіленйний»; 

• м. Дружківка (2016 р.) – ковзанка, льодовий палац «Альтаїр»; 

• м. Ямпіль (2016 р.) – зоопарк та дендропарк; 

• м. Бахмут (2016 р.) – завод шампанських вин. 

5. У 2015-2017 рр. проведено різні заходи до Дня захисту дітей, зокрема 

акція «Діти за мир» (конкурс малюнку на асфальті, 2017 рік.) 
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6. Діти працівників до 14 років (включно) отримували подарунки до 

Новорічних свят (цукерки), було організовано новорічні ранки для дітей 

працівників ДДПУ. 

7. Профспілковий комітет спільно з ректоратом та обласним комітетом 

активно працювали над попередженням можливих негативних соціально-

економічних наслідків реорганізації колишнього СДПУ. Було проведено 

консультації зі спеціалістами обласного комітету, направлено лист до 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Проводилася 

роз’яснювальна робота з працівниками університету, надавалися консультації 

з правових питань.  

8. Під час проведення АТО в місті Слов’янську профспілковий комітет 

ППО працівників ДДПУ звернувся в Донецький обласний комітет 

профспілки працівників освіти і науки України з проханням надати 

юридичну консультацію щодо оплати праці співробітникам університету в 

надзвичайних обставинах. Вчасно надані керівництвом вишу разом із 

профспілкою університету ґрунтовні роз’яснення з прикладами оформлення 

всіх необхідних актів, наказів тощо дозволили створеній комісії ДДПУ 

оформити всю необхідну документацію, а бухгалтерії нарахувати та 

виплатити працівникам університету заробітну платню за період вимушеного 

простою в розмірі середньої заробітної (згідно з ч. 3 ст. 113 КЗпП України, а 

не за ч. 1 — у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки 

встановленого працівникові розряду).  

9. Спільно з відділом кадрів проведено роз’яснювальну роботу серед 

науково-педагогічних працівників, яким призначено наукову пенсію 

відповідно до Пункту 7 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення від 

02.03.2015р. № 213-VIII яким внесено зміни до частини двадцять восьмої 

ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у частині 

призупинення виплати наукових пенсій працюючим науково-педагогічним 

працівникам. 
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За ініціативи викладачів і студентів ДДПУ створено 2 громадські 

організації: 

1. Громадська організація «Національні вітрила». Голова – асистент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи А.С. Брусенко (дата 

реєстрації – 13.11. 2015 р.). 

2. Громадська організація «Молодь Сходу України». Голова – керівник 

навчально-методичного відділу, доцент О.В. Чередник. (дата реєстрації – 

24.11.2015 р.). 

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформатики в 

початковій освіті разом із громадською організацією «Молодь Сходу 

України» виграла грант на реалізацію проекту коворкінг-центру «Вільний 

простір» для студентів університету в гуртожитку №2.  
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

1. Розширити перелік ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, 

особливо за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. 

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

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

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

Термін: постійно. 

2. Оптимізувати перелік додаткових спеціальностей і спеціалізацій з огляду 

на підготовку педагогічних кадрів до викладання навчальних предметів 

варіативного компоненту навчального плану загальноосвітніх навчальних 

закладів, а також до проведення позашкільної та позакласної роботи з 

урахуванням задоволення особистісних освітніх інтересів студентів та 

професійних потреб замовника. 

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

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

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

Термін: постійно. 

3. Розробити та запровадити нормативне забезпечення щодо розширення 

переліку додаткових освітніх програм, курсів для студентів університету; 

переліку платних послуг із освітньої діяльності. 

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

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

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

Термін: постійно. 

4. Удосконалити професійну підготовку та підвищити кваліфікацію 

педагогічних працівників через запровадження як традиційних, так і 

інноваційних форм організації. 
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Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., декани, зав. кафедр, 

викладачі. 

Термін: постійно. 

5. Активізувати роботу викладачів зі створення персональних електронних 

сторінок для оптимізації навчального процесу та уможливлення 

дистанційного навчання. 

Відповідальні: зав. кафедр, викладачі. 

Термін: постійно. 

6. Проводити роботу зі збереження та збільшення контингенту студентів, 

приділяти пильнішу увагу під час індивідуальної роботи зі студентами, які 

мають академічні заборгованості, створювати доброзичливу партнерську 

атмосферу спілкування між учасниками навчального процесу. 

Відповідальні: декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

7. Продовжити роботу над вдосконаленням змісту психолого-педагогічної, 

методичної підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в 

умовах інтенсивного розвитку інформаційно-технологічного суспільства та 

змін, що відбуваються в сучасній загальноосвітній школі. Продовжити 

вдосконалення системи організації навчального процесу та об'єктивного 

контролю за навчальними показниками студентів. 

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

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

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

Термін: постійно. 

8. Випусковим кафедрам активніше проводити роботу над формуванням 

переліку базових підприємств, організацій, установ та укласти з ними 

відповідні угоди на проходження навчально-виробничих практик 

студентами. Провести серед роботодавців моніторингові дослідження щодо 

їхнього бачення технологій, процедур та правил організації та проведення 

навчально-виробничих практик, узагальнити результати моніторингу. 
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Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., 

декани факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

9. Посилити відповідальність викладачів за якість освітньої діяльності, а 

студентів – за якість знань. Розширити застосування експертних і тестових 

методів оцінювання рівня знань та компетентності. Продовжити практику 

залучення органів студентського самоврядування до контролю за 

проходженням сесії та практику функціонування телефонів довіри в 

ректораті університету та в деканатах. 

Відповідальні: ректорат, Підрозділ моніторингу якості вищої освіти, декани 

факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

10. Вдосконалити організацію індивідуальної роботи викладачів зі 

студентами денної та заочної форм навчання. 

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

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

освіти, навчально-методичний відділ.  

Термін: постійно. 

11. Завідувачам кафедр постійно тримати на контролі облік науково-

дослідної та науково-методичної роботи викладачів: наявність списків 

друкованих праць, курсових і магістерських робіт, протоколів засідань секцій 

наукової конференції, наукових і методичних семінарів кафедр. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: постійно. 

12. Кафедрам ДДПУ розвивати фундаментальні та прикладні дослідження з 

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

забезпечити пріоритетність виконання держбюджетних і госпдоговірних тем, 

психолого-педагогічних досліджень, спрямованих на розв'язання проблем 

освіти в Україні. Кафедрам університету розробити заходи з розширення 

науково-виробничих зв'язків із місцевими підприємствами, поліпшити 
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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. 

13. Посилити, поглибтит, розширити територію щодо наукової співпраці 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 тощо. 

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

декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

14. Активізувати роботу з написання грантових проектів, налагодження 

співпраці з міжнародними донорами, підготовки проектних пропозицій.  

Відповідальні: ректорат, декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

15. Постійно вдосконалювати роботу Ради молодих учених, аспірантів та 

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

молодих викладачів університету. 

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

Термін: постійно. 

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

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

студентів до науково-дослідної роботи, до участі у факультетському турі 

конкурсу студентських наукових робіт психолого-педагогічного циклу, у 

конкурсах та олімпіадах, у науково-теоретичній і науково-методичній 

конференції ДДПУ, забезпечувати участь студентів у виконанні 

кафедральних тем. Активізувати роботу наукових гуртків і проблемних груп. 
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Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, голова РМУАС, голови 

рад з НДРС.  

Термін: постійно. 

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

неприпустимості недозволених засобів проведення екзаменаційних сесій.  

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

зав. кафедр.  

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

недозволеними засобами складання екзаменаційних сесій. 

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

декани. 

Термін: постійно. 

19. Активізувати роботу органів студентського самоврядування. 

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

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

Термін: постійно. 

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

достатність облаштування приміщень їхнього проживання.  

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

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

Термін: постійно. 

21. Посилити роботу кураторів. 

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

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

Термін: постійно. 

22. Удосконалити виховну роботу в гуртожитках університету. 

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

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

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

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

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

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

Термін: постійно. 

24. Посилити напрями національного, патріотичного та історико-культурного 

виховання студентської молоді через проведення заходів, присвячених 

видатним датам української історії та визначним датам Донецького краю. 

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

голова студентського клубу. 

Термін: постійно. 

25. Урізноманітнити форми виховної роботи за здоровий спосіб життя через 

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

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

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

Термін: постійно. 

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

батьківські збори. 

Відповідальні: декани, куратори. 

Термін: постійно. 

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

менше двох примірників підручників, навчальних посібників та інших 

навчально-методичних праць до бібліотеки університету. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: постійно.  

28. Бібліотеці університету постійно проводити інформаційно-методичну 

роботу зі студентами з питань наявності нової навчально-методичної 

літератури та уможливлення електронного доступу до бібліотечних фондів.  

Відповідальні: директор бібліотеки.  

Термін: постійно. 


