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ЗВІТ 

про роботу  

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

у 2017-2018 н.р. 
 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Освітня діяльність у ДДПУ 2017-2018 році проводилася відповідно до 

положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», а також директивних документів Міністерства освіти і науки України, 

наказів та розпоряджень ректора, рішень вченої ради та науково-методичної 

ради університету. 

Для вдосконалення окремих напрямів роботи було: 

- унесено зміни в Порядок формування рейтингу успішності, призначення 

та виплати стипендій студентам Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет»; 

- розроблено та укладено Положення про планування, обік та контроль 

робочого часу науково-педагогічних працівників Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»; 

- оновлено Методичні рекомендації до розроблення освітніх програм у 

Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

1. Діяльність з організації освітнього процесу. 

Поточну організаційну діяльність було спрямовано на забезпечення 

освітнього процесу:  

- проведено наради із завідувачами кафедр щодо планування 

навчального навантаження; 

- підготовлено й затверджено накази про штатний розпис 

професорсько-викладацького складу та планування навчального обсягу 

робіт професорсько-викладацького складу;  
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- затверджено освітньо-професійні програми та навчальні плани; 

- затверджено робочі навчальні програми, обсяги навчального 

навантаження, графіки навчального процесу, розклади начальних занять;  

- затверджено список голів ЕК, підготовлено й затверджено накази 

про членів ЕК; 

- підготовлено документацію, необхідну для проведення атестації 

студентів: проект наказу про затвердження складу ЕК, графіки засідань ЕК. 

Проведено нараду з деканами факультетів, диспетчерами та методистами 

факультетів, а також із секретарями, які ведуть протоколи засідань ЕК. По 

завершенні роботи ЕК здійснено аналіз результатів її роботи, прийнято звіти 

голів і протоколи засідань ЕК; 

- підготовлено розрахунки навчального обсягу робіт кафедрами 

університету на наступний н.р. та спільно із заступниками деканів і 

завідувачами кафедр упорядковано робочі навчальні плани (денна й заочна 

форми навчання); 

- підготовлено документацію щодо оформлення студентських квитків за  

рівнями бакалавр, магістр замовлено в Державному центрі прикладних новітніх 

інформаційних технологій та видано студентам денної форми навчання; 

- здійснено замовлення на виготовлення дипломів рівнів бакалавр, магістр  

випускниками денної та заочної форм навчання через ЄДЕБО та виготовлено 

документи про вищу освіту Міністерства освіти і науки України. Після їх 

отримання зареєстровано та видано дипломи випускникам денної та заочної 

форм навчання; 

- здійснено замовлення на виготовлення додатків до диплома про вищу 

освіту (Єврододаток) магістрам-випускникам денної та заочної форми навчання; 

- забезпечено факультети й кафедри університету документацією з 

планування, обліку та звітності в навчальному процесі; 

- проведено комплексні контрольні роботи рівнів бакалавр, магістр денної 

форми навчання та здійснено їх аналіз; 
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- складено статистичні звіти, довідки, матеріали з питань організації 

навчального процесу, які розглядалися на радах факультетів університету. 

Так, особливості організації навчального процесу за денною формою 

навчання у 2017-2018 році можна схарактеризувати за такими  показниками. 

Кількість започаткованих спеціальностей, за якими здійснюється провадження 

освітньої діяльності: 

І бакалаврський рівень - 14 спеціальностей; 

ІІ магістерський рівень - 12 спеціальностей; 

У 2017-2018 н.р. було залучено 1846 студентів денної форми навчання, з 

них за рівнем бакалавр – 1303 особи, за рівнем магістр – 543 особи та 1465 

студентів заочної форми навчання, із них за рівнем бакалавр – 993 особи, за 

рівнем магістр - 472 особи, які навчалися на 7 факультетах університету.  

Атестацію для випускників 2018 року рівня бакалавр, магістр, було 

організовано у вигляді складання екзаменів та захисту магістерських робіт. 

За результатами проведення атестації головами екзаменаційної комісії 

було підготовлено звіти, затверджено на вченій раді університету. 

За результатами атестації видано дипломи: 

 

Рівень бакалавр 

денна форма навчання 362 

заочна форма навчання 379 

 

Рівень магістр 

денна форма навчання 126 

заочна форма навчання 80 

 

Упродовж 2017-2018 навчального року навчально-методичним відділом 

здійснювався поточний контроль за: 

- перевіркою виконання директив, наказів, розпоряджень, інструкцій 

Міністерства освіти і науки України, рішень науково-методичної, вченої ради та 

ректорату університету, наказів та розпоряджень ректора з питань організації, 

забезпечення й проведення навчальної та навчально-методичної роботи;  

- організацією та проведенням навчального процесу: контроль за 
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виконанням факультетами навчальних планів, графіків навчального процесу, 

розкладів навчальних занять, екзаменів та заліків, раціональним використанням 

аудиторного фонду університету тощо;  

- проведенням сесій, заповненням та поданням заліково-екзаменаційних 

відомостей у навчально-методичний відділ, проведенням ліквідації академічної 

заборгованості студентами денної форми навчання, порядком відрахування 

студентів, які мали академічну заборгованість;  

- контроль за веденням академічних журналів і всієї документації; 

- порядком організації та проведення всіх видів практик упродовж 

навчального року; 

- перевіркою витягів із протоколів засідань кафедр про затвердження тем 

дипломних робіт;  

- забезпеченням контролю навчально-методичного відділу за плануванням і 

виконанням індивідуального навчального навантаження штатними викладачами 

та викладачами, які працюють на умовах сумісництва й погодинної оплати 

праці. 

Особливу увагу приділено збереженню контингенту студентів через: 

- посилення індивідуальної роботи зі слабкими студентами; 

- створення умов для навчання за індивідуальним графіком студентів 

випускних курсів, які працюють за спеціальністю. 

Навчально-методичним відділом забезпечено ведення такої документації: 

 книги обліку студентів денної та заочної форм навчання за 

факультетами; 

 книги обліку студентів, яким надано академічну відпустку; 

 книги видачі дипломів студентам денної та заочної форм навчання всіх 

рівнів; 

 журнал обліку роботи академічних груп; 

 журнал атестації студентів; 

 журнал обліку навантаження викладача; 
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 журнал обліку контрольних та взаємних відвідувань занять; 

 індивідуальний план викладачів. 

Упродовж року проводилося навчання студентів із використанням 

дистанційної форми навчання. У процесі роботи студентам було надано 

можливість для самостійного оволодіння теоретичними та дослідницькими 

матеріалами та організовано належний консультаційний супровід із боку 

викладачів у процесі навчальної та науково-дослідної діяльності, що дало змогу 

студентам завершити навчання на відстані, за відсутності викладача, та на 

належному рівні й у більш безпечних умовах  підготуватися до державної 

атестації, а викладачам університету здійснити діагностику якості здобутих за 

весь період  навчання знань у режимі оn-line-конференцій.  

2. Діяльність з напряму ліцензування та акредитації. 

Розширено провадження освітньої діяльності через започаткування: 

-  за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки (з ліцензованим обсягом – 50 осіб); 

- за третім (освітньо-науковим) рівнем за  спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки (з ліцензованим обсягом – 10 осіб). 

Проведено чергову акредитацію за результатами освітньої діяльності з 

підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами 

підготовки:   

- 6.010101 Дошкільна освіта 

- 6.010102 Початкова освіта 

- 6.010103 Технологічна освіта 

- 6.010105 Корекційна освіта(за нозологіями) 

- 6.010106  Соціальна педагогіка 

- 6.010201 Фізичне виховання* 

- 6.020303  Філологія* (Українська мова і література) 

- 6.020303  Філологія* (Мова і література (російська)) 

- 6.030102 Психологія  

- 6.030103 Практична психологія* (за видами) 

- 6.030601 Менеджмент 

- 6.040201 Математика* 

- 6.040203 Фізика* 
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Проведено вперше акредитацію освітньої програми «Середня освіта 

(Мова і література (російська))» за спеціальністю 014 «Середня освіта (Мова і 

література (російська))» другого (магістерського) рівня. 

Здійснено переоформлення сертифікатів про акредитацію 24 

спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», на підставі 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про узагальнення переліків 

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 

переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від  

19.12.2016 № 1565. 

3. Діяльність з напряму підвищення кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічних працівників. 

У 2017-2018 н.р. підвищення кваліфікації (стажування) здійснювалося на 

підставі договорів. За 2017-2018н.р. було підписано угоди про співробітництво з 

2 закладами вищої освіти Республіки Польщі: Університет Інформатики та 

Мистецтв (Лодзь), Вища технічна школа в Катовіце та 5 вишами України: 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Богдана Хмельницького, Криворізький педагогічний інститут 

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Приватна установа Вищий 

навчальний заклад “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-

Хана” (м. Дніпро), Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Підвищення кваліфікації у 2017-2018 н.р. пройшли 100 науково-

педагогічних та педагогічних працівників університету. 

Методисти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», у 

кількості 5 осіб, пройшли підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту 

освіти Національної академії педагогічних наук України. 

За навчальний рік 29 викладачів підвищили кваліфікацію за кордоном, 11 

викладачів отримали міжнародні сертифікати: на знання польської та 
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англійської мов, відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти (на рівні В2); доцент Капніна Г.І. отримала Великий німецький мовний 

диплом на рівні С2.  

4. Діяльність з напрямку організації практичної підготовки студентів. 

Для чіткої організації та проведення всіх видів практичної підготовки в 

університеті складено графік, у якому визначено дати та строки проведення 

практичної підготовки з урахуванням канікул у школах міста.  

Проведено наради з диспетчерами факультетів й факультетськими 

керівниками практичної підготовки на предмет своєчасного оповіщення 

студентів про строки проходження практичної підготовки; про необхідні 

документи, які студенти повинні підготовити й надати факультетському 

керівнику; про бази практичної підготовки, з якими університет заключив 

договори співпраці. 

Усі питання студентів про можливості проходження практичної 

підготовки за місцем проживання або майбутнього працевлаштування, 

медогляду, здебільшого, вирішувалися до настановних конференцій. 

Контроль за ходом практичної підготовки здійснювався керівником 

практики університету та методистами відповідальних кафедр згідно з графіком 

відвідування шкіл, який погоджувався на кафедрах. 

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

дистанційному режимі. 

Підсумки проходження практичної підготовки підводилися на 

підсумкових конференціях з участю керівників практики. 

Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 384 від 29.03.2012 р. у 2017-18 навчальному році випускові кафедри 

розробили й погодили наскрізні освітні програми практичної підготовки за 

усіма спеціальностями з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. 

Усі види практичної підготовки у 2017-18 навчальному році пройшли 

згідно з  графіком навчального процесу. 
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Для забезпечення студентів рівня вищої освіти базами практик, 

керівником педагогічної практики університетуу 2017-18 навчальному році було 

оновлено довгострокові договори з: відділом освіти Слов’янської міської ради 

(ЗОШ, дошкільні заклади); міською ДЮСШ; Миколаївською загальноосвітньою 

школою-інтернатом № 7; Слов’янською спеціальною загальноосвітньою 

школою-інтернатом № 23; Управлінням освіти Краматорської міської ради 

(ЗОШ, дошкільні заклади); відділом культури Слов’янської 

райдержадміністрації. 

Також, за необхідності, укладено договори між університетом і ЗОШ 

інших міст України на період практичної підготовки для студентів, які 

виїжджали за місцем мешкання або майбутнього працевлаштування. 

Крім навчальних і виробничих практик, у 2017-18 навчальному році 

студенти університету проходили практичну підготовку в позашкільних 

закладах освіти: дитячих оздоровчих таборах, пришкільних таборах тощо. 

Силами університету було вкомплектовано: ДОЦ “Буревісник”, м. Урзуф, 

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

Донеччини, м. Святогірськ; ЗОШ м. Слов’янська та Слов’янського району. 

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

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

“Берізка” та інші. 

Результати всіх видів практичної підготовки було оговорено вчасно, 

виставлено оцінки в залікові книжки й заліково-екзаменаційні відомості. 

Відрахованих за підсумками практичної підготовки немає. 

5. Діяльність з напряму сприяння працевлаштування студентів та 

випускників і профорієнтаційної роботи. 

Упродовж звітного періоду випускниками педагогічних спеціальностей 

університету було укладено 19 договорів одноразової адресної грошової 

допомоги (випускник - університет - відділ освіти) про роботу у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Загалом в 
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університеті серед випускників магістратур педагогічних спеціальностей 

показник працевлаштованості за фахом становить 55%. Серед випускників-

бакалаврів цей показник значно менший і становить 17%. 

Налагодження ділових стосунків із потенційними роботодавцями, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості 

відбуваються за допомогою зустрічей із керівництвом районних та міських 

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

потенційними роботодавцями, укладенням договорів про співробітництво з 

ними. Зокрема, у вересні 2017 р. взято участь у „Ярмарку вакансій”, 

організованому Слов'янським місцевим центром зайнятості. Також за звітний 

період разом із міським центром зайнятості створено 60 відео-резюме студентів 

та випускників університету для подальшого поширення серед потенційних 

роботодавців.  

На офіційному сайті ДДПУ та на сторінці Фейсбук постійно 

розміщуються об'яви про наявні вакансії з різних закладів освіти місцевих та 

районних центрів зайнятості регіону (Констянтинівка, Краматорськ, Бахмут, 

Добропілля, Мирноград та ін.)  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ  

ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інформаційним освітнім ресурсом про освіту в Україні та за кордоном 

«Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 

2017 року. У якості вихідних даних для складання рейтингу було використано 

найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні 

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

«Вебометрикс», кожен із яких застосовує різні критерії оцінювання. Так, серед 

237 закладів вищої освіти України, представлених у рейтингу, 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» посів 196 місце. Під 

час  складання національних і міжнародних рейтингів обов’язково 
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враховуються показники наукової діяльності (використання міжнародних 

наукометричних і веб-метричних даних, кількість наукових публікацій та 

цитувань на них тощо). У рейтингу університетів «Топ-200 Україна» 

університет у 2018 році посів 167 місце. 

За результатами системи рейтингу світових університетів Ranking Web of 

Universities у рейтингу українських вишів ДДПУ посів 209 місце серед 326 

можливих; у рейтингу Європи – 4078 місце з 5893 можливих. Ця система 

рейтингу спирається на комбінований показник, що враховує як обсяг веб-

вмісту (кількість сторінок і файлів), так і видимий вплив цих публікацій за 

кількістю зовнішніх цитат. Метою рейтингу є підвищення присутності 

навчальних закладів та наукових установ в Інтернеті й сприяння відкритій 

публікації результатів наукової діяльності. Сьогодні рейтинг забезпечує веб-

індикатори для більш ніж 12000 університетів по всьому світу. 

Станом на 1 вересня 2018 року в ДДПУ працює 43 доктори наук, 

професори (з них 8 – ГІІМ) та 250 кандидатів наук, доцентів (з них 35 – ГІІМ). 

Зокрема, упродовж 2017 – 2018 навчального року захищено 1 дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора наук – Саяпіна С.А. і 14 дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Упродовж звітного періоду 

отримано 3 атестати професорів, 8 атестатів доцентів. На засіданнях вченої 

ради ДДПУ було обрано за конкурсом 7 науково-педагогічних працівників, 

зокрема: 1 – завідувача кафедри, 6 – професорів. 

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

17.08.2018 р. докторові фізико-математичних наук, проректорові з науково-

педагогічної роботи ДДПУ Чайченку С.О. призначено на 2018 рік грант 

Президента України для здійснення наукового дослідження «Класифікаційні 

методи теорії наближень, теорії крайових задач та їх застосування для 

керування складними механічними системами». 

Група науковців університету продовжила виконання фундаментального 

дослідження, яке фінансувалося з коштів державного бюджету з 2018 року: 
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– «Конструктивні методи аналізу матричних крайових задач для систем 

диференціальних, диференціально-алгебраїчних та функціонально-

диференціальних рівнянь і теорії наближень». Науковий керівник – доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та 

інформатики Чуйко С.М. 

У звітний період науковцями університету розроблено 3 проекти 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які подано до 

Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України 

для участі в конкурсному відборі: 

1. «Інноваційний контент професійної підготовки фахівця початкової 

освіти для Нової української школи» (науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти 

Гаврілова Л.Г.) 

2. «Літературний потенціал Донеччини в комунікаційному просторі 

України та світу» (науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри української мови та літератури Біличенко О.Л.). 

3. «Сучасні літературознавчі дослідження і формування ментально-

світоглядних засад цілісної картини світу студентів-філологів» (науковий 

керівник – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової 

літератури Комаров С.А.). 

Групою викладачів факультету психології, економіки та управління 

розроблено проект «Формування політики безперервного зростання 

енергоефективності шляхом впровадження системи енергоменеджменту 

(СЕМ)» для участі в Конкурсі спільних українсько-польських науково-

дослідних проектів для реалізації у 2017 – 2018 рр., що проводився за 

підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої 

освіти Республіки Польща. 

Упродовж звітного року ректор університету, доктор педагогічних наук, 

професор Омельченко С.О. продовжувала працювати у складі Атестаційної 



12 

 

 

колегії МОН України; проректор з науково-педагогічної роботи, доцент 

Чайченко С.О. – у складі Президії Ради проректорів з наукової роботи закладів 

вищої освіти і директорів наукових установ, які відносяться до сфери 

управління МОН України; завідувач кафедри математики та інформатики, 

доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко С.М. – у складі секції 

«Математика» за фаховими напрямами Наукової ради МОН (наказ МОН від 

29.10.2015 р. №1123); завідувач кафедри прикладної психології, доктор 

педагогічних наук, доцент Панасенко Е.А. – у складі секції 7 Експертної ради 

МОН України «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; 

інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-

психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, 

сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у 

дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції» з експертизи 

проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих учених (наказ МОН від 26.07.2016 р. №881); завідувач кафедри 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти, доктор педагогічних 

наук, професор Стешенко В.В. – у складі комісії секції 014-6 Середня освіта 

(технології) Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 

13.04.2016 р. №375). 

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад 

від 12 грудня 2017 року» від 28.12.2017 року №1714 у ДДПУ створено 

спеціалізовану вчену раду К 12.112.02 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та 

філософія історії та 09.00.05 – історія філософії строком на три роки. 

Спеціалізовану вчену раду очолює доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук 
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Мозговий Л.І. Упродовж звітного року на засіданні ради успішно захищено 

1 кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. 

Продовжувала працювати спеціалізована вчена рада Д 12.112. 01 з правом 

приймати до розгляду та проводити захисти докторських (кандидатських) 

дисертацій за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

та 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спеціалізовану вчену раду очолює ректор 

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

2016-2017 навчального року на засіданні ради успішно захищено 8 

кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти та 5 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.05 – 

соціальна педагогіка. 

23 викладачі університету (з них 1 – ГІІМ) є членами спеціалізованих 

учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у закладах вищої 

освіти України. 

В університеті продовжує свою діяльність аспірантура. Станом на 

01.09.2018 р. кількість аспірантів денної та заочної форм навчання складає 41 

особа (з них 3 – ГІІМ), а також планований випуск аспірантів – 12. Задля 

підвищення ефективності діяльності аспірантури в університеті постійно 

застосовуються заходи з підвищення відповідальності наукових керівників 

аспірантів і здобувачів за своєчасну підготовку кандидатських дисертацій до 

захисту. 

У звітний період було проведено ліцензування однієї наукової 

спеціальності, за якою здійснюватиметься підготовка здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – 011 Освітні, педагогічні науки. 

Продовжується навчання в аспірантурі за такими спеціальностями: 

- 013 Початкова освіта; 

- 015 Професійна освіта; 

- 016 Спеціальна освіта; 

- 032 Історія та археологія; 



14 

 

 

- 033 Філософія; 

- 035 Філологія; 

- 053 Психологія; 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 111 Математика; 

- 231 Соціальна робота; 

- 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. 

Упродовж навчального року активно проводилася робота з підготовки та 

участі здобувачів вищої освіти у факультетських, університетських, 

всеукраїнських та міжнародних турах студентських олімпіад та конкурсів 

студентських наукових робіт, підтвердженням чому є дипломи та грамоти 

здобувачів нашого університету. 

Студентка філологічного факультету Данильченко Єлизавета посіла І 

місце серед здобувачів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації гуманітарного профілю у 

заключному етапі VIІI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка (науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури 

Ляшов Н.М.). 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт нагороджені: 

1. Шутько Олександр, здобувач педагогічного факультету – диплом І 

ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий керівник – старший викладач 

кафедри дошкільної освіти Міхєєва О.І. 

2. Солодка Олена, здобувач факультету психології, економіки та 

управління – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник 

– кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сергєєва І.В. 

3. Бурлаченко Аліна, здобувач факультету спеціальної освіти – диплом ІІ 



15 

 

 

ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)». Науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної 

освіти Дмитрієва І.В. 

4. Фабрична Катерина, здобувач факультету романо-германських мов – 

диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

напряму «Романо-германські мови і літератури». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри германської філології Пожидаєва Н.П. 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт пам’яті 

професора Віталія Кейса на базі Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили робота здобувача факультету романо-германських мов 

Сухорукової Інни посіла ІІ місце (науковий керівник – доктор філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури Комаров С.А.), робота 

здобувача філологічного факультету Бойко Ангеліни – ІІІ місце (науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

літератури Нестелєєв М.А.).  

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських студентських олімпіадах 

нагороджені: 

1. Здобувач факультету спеціальної освіти Бурлаченко Аліна – диплом 

ІІІ ступеня на XIV Всеукраїнській студентській олімпіаді (з міжнародною 

участю) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (за нозологіями) (науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій 

спеціальної та інклюзивної освіти Дмитрієва І.В.). 

2. Здобувач факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти Пипенко Ольга – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 

олімпіаді зі спеціальності «Трудове навчання та технології» (науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики 

технологічної та професійної освіти Вовк Н.В.). 

3. Здобувач педагогічного факультету Дейниченко Катерина – диплом 
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ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності 012 

Дошкільна освіта (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Дронова О.О.). 

На філологічному факультеті університету було проведено обласний етап 

VIIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка у 2017 – 2018 навчальному році (03 грудня 

2017 р.) та обласний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика у 2017 – 2018 навчальному році (17 грудня 2017 р.). 

Проведені заходи спрямовані на утвердження статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу, виховання в молодого покоління українців 

поваги до мови свого народу, вшанування творчої спадщини Тараса 

Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її 

потенціалу та ін. 

Упродовж  28 лютого – 06 березня 2018 року в Німеччині відбулася друга 

частина проекту «Вільча – переселене село», у якому взяв участь студент 

факультету соціальної та мовної комунікації відокремленого структурного 

підрозділу ГІІМ Концур Микола. Проект було реалізовано в межах програми 

міжнародного молодіжного обміну Meetup: Deutsch-Ukrainische 

Jugendbegegnungen Німецько-Українські зустрічі за підтримки Чорнобильської 

історичної майстерні, Рурського університету (м. Бохум, Німеччина) та 

Української асоціації усної історії.  

Також Концур Микола взяв участь у реалізації першого етапу 

міжнародного Німецько-українсько-російського проекту «Роздуми про 

майбутнє вугільних регіонів» у м. Котбус, Німеччина (11.08. – 19.08 2018 р.). 

Студент філологічного факультету Артур Агєєв отримав сертифікат 

учасника проекту молодіжного обміну молодих людей із Польщі та України, 

організований Польсько-українською радою обміну молоддю (м. Глівіце, 

Польща, 10.09 – 18.09.2017 р.). 

Відокремленим структурним підрозділом ГІІМ отримано: грант з USAID 

https://www.facebook.com/meetup.evz/?fref=mentions
https://www.facebook.com/meetup.evz/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-1056935160990428/?fref=mentions
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за сприяння UCBI «Української ініціативи зміцнення громадської довіри» на 

проведення ІІ форуму студентського самоврядування, 18-12 листопада 2017 р. 

(150 тис. грн), та грант з USAID за сприяння UCBI «Української ініціативи 

зміцнення громадської довіри» на участь у тренінгах «Виховання соціально 

активної молоді» у м. Києві, відвідання заходу «День Землі» в культурному 

центрі США в Україні Американський Дім (60 тис.грн). 

За результатами наукових досліджень науково-педагогічні працівники 

університету у 2017 – 2018 навчальному році взяли участь у написанні 17 

колективних монографій (12 – видані за кордоном), опублікували 10 монографій 

(1 – видана за кордоном), 91 навчальних посібників, 499 статей у фахових 

наукових журналах і збірниках України, 29 статей у журналах, включених до 

наукометричних баз даних Scopus і Web of Sciеnce та 301 публікацію у 

журналах, включених до наукометричної бази даних Index Copernicus, 252 

статті і тез доповідей у наукових виданнях зарубіжжя. На міжнародних та 

всеукраїнських конференціях викладачі університету зробили 399 доповідей. 

Доцентом Одинченко Л.К. отримано Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір «Географія» – підручник для 6 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти №77918 від 28.03.2018 р. 

Силами провідних кафедр університету видано 35 випусків збірників 

наукових праць (з них 5 – у ГІІМ), 9 з яких включено до переліку наукових 

фахових видань України. Праці викладачів активно використовуються в 

навчальному процесі. 

Станом на 01.09.2018 року в університеті налічується 4 фахові видання: 

1. Гуманізація навчально-виховного процесу. 

2. Вісник Донбаського державного педагогічного університету (серія: 

Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства). 

3. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. 

4. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 

Журнал «Збірник наукових праць фізико-математичного факультету 
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ДДПУ» включено до наукометричної бази даних Index Copernicus. 

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

українськими розробниками сервісу перевірки академічних текстів на плагіат 

Unicheck. Метою співпраці є забезпечення високої якості професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти, упровадження сучасних програмних 

засобів в організацію освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності 

та підвищення якості освіти в цілому через виявлення ознак плагіату в наукових 

та інших роботах. 

Відповідно до наказу МОН від 19.09.2017 р. № 1286 «Про надання 

доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових 

баз даних» ДДПУ надано доступ до наукової бази даних Web of Science (згідно 

з Договором №48 від 17 жовтня 2017 року між ДДПУ та Державною науково-

технічною бібліотекою України, доступ надано до 30 вересня 2018 року 

включно). 

На виконання наказу МОН від 19.06.2018 р. №659 «Про оголошення 

відбору з метою забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових 

установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки 

України, до електронних наукових баз даних» в університеті підготовлено 

заявки для участі в конкурсному відборі. 

Відповідно до результатів рейтингового оцінювання у 2017 році 88 % 

науково-педагогічних працівників мають високий рівень, 10 % – достатній, 2% 

– задовільний. Досягнуті показники свідчать про належну організацію та 

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

рівня проведення наукових досліджень порівняно з минулим роком.  

Відповідно до рішення вченої ради університету було оголошено подяку 

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

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

прикладної психології (зав. кафедри проф. Мелоян А.Е.), теорії і практики 
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початкової освіти (зав. кафедри проф. Гаврілова Л.Г.). Також відзначено 

науково-педагогічних працівників, які здобули 1 місця в персональному 

рейтинговому оцінюванні: професор Гаврілова Л.Г., доцент Шевченко М.Ю., ст. 

викладач Стьопкін А.В., асистент Дичко Д.В. 

Продовжувалася діяльність університету з організації та проведення 

наукових заходів різного рівня. У 2017 – 2018 навчальному році проведено 46 

наукових конференцій і семінарів, зокрема 6 – міжнародного рівня, 5 – 

всеукраїнського, 35 – міжрегіонального.  

Серед найбільш масштабних наукових заходів звітного періоду були такі: 

Регіональна (не)конференція міжнародного вчительського руху EdCamp – 

MiniEdcampSloviansk (12 травня 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Перспективні напрями сучасної науки та освіти» (22-24 травня 

2018 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Синергетична співпраця 

в розв’язанні соціально-економічних проблем: наука, освіта, практика» (12-

14 червня 2018 р.), ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно 

розвиненої особистості» (22-23 березня 2018 р.), Міжнародна конференція 

«Стан здоров’я: психолого-педагогічні, соціальні і медичні аспекти» (23-29 

квітня 2018 р.). 

12 травня на базі факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти відбулася незвична наукова подія – Регіональна (не)конференція 

міжнародного вчительського руху EdCamp – MiniEdcampSloviansk. 

MiniEdcampSloviansk відбувався з теми «Готуємо вчительство Нової української 

школи» під гаслом #Виші_На_Зліт. Уперше в історії EdCamp (не)конференція 

відбулася в закладі вищої освіти. Захід мав на меті сприяння виробленню у 

вищій школі механізмів імплементації нового Закону «Про освіту» відповідно 

до реформаційних освітніх процесів, що стосуються оновлення початкової 

школи, яка вимагає формування високопрофесійного, компетентного вчителя 



20 

 

 

нової ґенерації, здатного змінювати сенс і характер освітньо-виховного 

середовища щодо європейських стандартів. 

12-14 червня 2018 року в межах VI Sympozjumu Naukowego «Ukraina-

Polska-Wspolpraca Synergetyczna» було проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію «Синергетична співпраця в розв’язанні соціально-

економічних проблем: наука, освіта, практика». Учасниками конференції були 

представники різних країн європейського простору, зокрема України, Польщі, 

Словаччини та ін. Під час дискусії порушено низку важливих питань 

пов’язаних із соціально-економічними проблемами розвитку європейських 

країн та надано конкретні, практичні рекомендації щодо подальшої 

синергетичної співпраці. 

Упродовж звітного року викладачі університету пройшли стажування в 

таких іноземних навчальних закладах: Боулінг-Грін національний університет 

(штат Огайо, США), Нью-Йоркський університет (м. Нью Йорк, США), 

Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-

Складовської м. Люблін (Республіка Польща), Інститут розвитку міжнародної 

співпраці м. Познань (Республіка Польща), Вища технічна школа м. Катовіце 

(Республіка Польща), Вища школа управління і адміністрації м. Ополє 

(Республіка Польща), Вища школа бізнесу «Національний університет Лунса» 

м. Новий Сонч (Республіка Польща), Університет Чіанг Май (Таїланд). 

Керівництво університету й структурних підрозділів веде активний пошук 

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

У 2017 – 2018 навчальному році було підписано договір про співпрацю з 

Арієльським університетом (Ізраїль). Станом на 01.09.2018 р. в університеті 

діють угоди про співробітництво із 25 закордонними навчальними закладами та 

організаціями. Планується підписання нових угод про співпрацю з 

університетами Польщі, Німеччини, Італії, Вірменії, Латвії та ін. 

25 травня 2018 року відбулася зустріч студентів, викладачів, 

співробітників відокремленого структурного підрозділу ГІІМ з 
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високоповажними гостями з Чеської Республіки: головою комітету з питань 

закордонних справ, оборони та безпеки Чеського Сенату Франтішеком 

Бубланом, заступниками голови комітету Гассаном Мезіаном та Зденєком 

Брожем, членом комітету Томашем Цзерніном, радником комітету Лукашем 

Ваціком. У складі делегації, які завітали до Інституту, були Посол Чеської 

Республіки в Україні Радек Матула, третій секретар Посольства Луціє 

Ганзлічкова та Павел Фреліх – голова Чеської агенції розвитку. Гості мали змогу 

поспілкуватися зі студентами та викладачами, відповісти на запитання про 

становлення чеської демократії та вирішення проблемних питань сучасної 

України. У ході візиту делегація чеських сенаторів та дипломатів відвідала 

гуртожиток № 2 ГІІМ, який ремонтується за сприяння Чеської агенції з 

розвитку. 

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та 

слов’янської філології, член Національної спілки письменників України 

Глущенко В.А. став дипломантом Літературної премії імені Максиміліана 

Кирієнка-Волошина за поетичну збірку «К небесам и птицам». 

 

Діяльність 

приймальної комісії базового університету 

 

Організація роботи функціональних підрозділів приймальної комісії 

ДДПУ у 2018 році 

Для дотримання законодавства України в частині прийому до вищих 

навчальних закладів у 2018 році та своєчасної підготовки до вступної кампанії 

2018 року було затверджено  склад приймальної комісії базового університету 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» наказом ректора ДДПУ № 1120 від 17.11.2017 року. 

Приймальну комісію базового університету ДДПУ очолили:  

голова комісії – ректор ДДПУ проф. Омельченко С.О.;  

заступники голови – перший проректор проф. Набока О.Г., проректор з 

науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., проректор з науково-
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педагогічної роботи доц. Швидкий С.М.;  

відповідальний секретар – доцент кафедри обліку і аудиту Малахова А.В.;  

заступники відповідального секретаря – доцент кафедри методики 

навчання математики та методики навчання інформатики Турка Т.В. та доцент 

кафедри методики навчання математики та методики навчання інформатики 

Стьопкін А.В. 

Наказом № 237 від 16.04.2018 року відповідальною за освітній центр 

«Донбас−Україна» ДДПУ було призначено заступника відповідального 

секретаря Турку Т.В. 

На підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

(затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за 

№ 1397/31265 ) було розроблено й затверджено:  

– «Правила прийому до базового університету ДДПУ у 2018 році» 

(затверджені вченою радою університету ДВНЗ «ДДПУ» 21 грудня 2017 

року); 

– «План-графік роботи приймальної комісії базового університету 

ДДПУ у 2018 р.»; 

– «Положення про приймальну комісію ДДПУ». 

Відповідно до Змін Умов прийому до закладів вищої освіти України у 2018 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 

2018 року № 409 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 

2018 року за № 600 / 32052 та рішенням засідання приймальної комісії 

(протокол № 15 від 15.06.2018 році, приймальною комісією ДДПУ було 

внесено Зміни до Правил прийому й затверджено вченою радою ДДПУ 26 

червня 2018 року. 

Для забезпечення дотримання умов прийому до закладів вищої освіти 

України у 2018 році та своєчасної підготовки до вступної кампанії 2018 року 

було видано наказ ДДПУ за №1 від 02.01.2018 «Щодо організації роботи 
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функціональних підрозділів приймальної комісії ДДПУ у 2018 році».  

Для виконання покладених на приймальну комісію ДДПУ завдань і 

здійснення нею своїх функцій відповідно до зазначеного наказу було створено 

такі підрозділи приймальної комісії базового університету ДДПУ: 

– відбіркові комісії факультетів базового університету ДДПУ; 

– предметні екзаменаційні комісії; 

– фахові атестаційні комісії;  

– апеляційні комісії; 

– громадську комісію; 

– оперативний штаб. 

Крім того, у 2017/2018 навчальному році було оновлено та затверджено в 

установленому порядку «Положення про апеляційні комісії ДДПУ». 

Повноваження приймальної комісії базового університету ДДПУ, 

предметних екзаменаційних, фахових й атестаційних комісій та структурних 

підрозділів із питань організації прийому визначалися відповідно до 

затвердженого вченою радою ДДПУ «Положення про приймальну комісію 

ДДПУ». 

Усього у 2018 році видано понад 10 наказів ДДПУ щодо організації та 

підготовки до «Вступної кампанії – 2018». 

До початку прийому документів приймальною комісією базового 

університету ДДПУ було: 

1) задля підвищення ефективності та оптимізації роботи Приймальної 

комісії у складі Підрозділу моніторингу якості вищої освіти було створено 

сектор у складі чотирьох осіб, відповідальних за користування ЄДБО, обробку 

даних, отриманих від технічних секретарів факультетів, контроль всіх етапів 

процесу зарахування вступників; 

2) створено всі умови для своєчасного ознайомлення вступників із 

ліцензією на здійснення освітньою діяльності, сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей освітніх ступенів, актом узгодження переліку спеціальностей, за 
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якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, 

магістра Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет»; 

3) забезпечено своєчасне інформування вступників про: 

3.1) спеціальності, на які оголошено прийом;  

3.2) перелік предметів та їх вагових коефіцієнтів, визначених для 

прийому сертифікатів Українського центру оцінювання якості 

освіти;  

3.3) ліцензовані обсяги та вартість навчання за відповідними 

спеціальностями. 

4) оновлено (кондиціонери) і доукомплектовано оргтехнікою 

(ноутбуки, багатофункціональні пристрої) зал приймальної комісії; 

5) підготовлено всю друковану документацію (журнали, бланки 

документів 2018 року). 

Завчасно було проведено наради з технічними секретарями та 

операторами ЄДЕБО. 

Для забезпечення прозорості й відкритості «Вступної компанії – 2018», 

оперативного інформування вступників, їхніх батьків та громадськості про 

поточну конкурсну ситуацію, було оформлено відповідні стенди. Інформація на 

стендах була змістовною та надавала можливість вступникам отримувати всі 

необхідні дані про ліцензовані обсяги, розподіл місць державного замовлення, 

поточні оголошення, рейтингові списки вступників, кількість поданих заяв за 

спеціальностями, телефони «гарячої лінії» та методичні рекомендації щодо 

роз’яснення вступу за квотами для вступників пільгової категорії. 

Крім того, на офіційному сайті приймальної комісії базового університету 

ДДПУ, який було оновлено цього року, розміщено інформацію про факультети, 

правила прийому до ДДПУ, терміни «Вступної компанії – 2018», програми 

відповідних фахових випробувань, своєчасно оновлено рейтингові списки 

вступників, розміщено актуальну інформацію щодо конкурсної ситуації та 
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оприлюднено накази про надання рекомендацій до зарахування та остаточне 

зарахування на місця державного замовлення та місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Із 04 червня до 28 вересня 2018 продовжував роботу освітній центр 

«Донбас –Україна» на основі базового університету ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». Для забезпечення належної організації 

роботи центру було призначено відповідального Освітнім Центром – доцента 

кафедри МНМ та МНІ Турку Т.В., заступником – технічного секретаря 

педагогічного факультету – Демченко М.О. У період вступної кампанії 2018 

року до освітнього центру за консультацією звернулося 60 осіб (телефоном) та 

42 вступники подали паперові заяви. Зараховано на навчання 39 вступників цієї 

категорії (35 осіб – на місця за державний кошт, 5 – на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб).  

 

Основні етапи вступної кампанії – 2018 

 

У зв’язку з тим, що у звітний рів вступники подавали заяви в електронній 

формі на денну й на заочну форми навчання, їм було надано можливість 

заздалегідь зареєструвати свій електронний кабінет (із 02 липня до 25 липня). 

Прийом заяв та документів на денну та заочну форми навчання за ступенем 

бакалавра (на базі ПЗСО) здійснювався з 12 до 26 липня 2018 р. Вступні 

випробування проводилися з 21 до 26 липня 2018 р.  

Оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій 

до зарахування за ступенем бакалавра на місця державного замовлення 

відбулося 01 серпня 2018р., зарахування вступників за ступенем бакалавра на 

місця державного замовлення – 07 серпня 2018 р. Зарахування вступників 

зазначеної категорії на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 16 серпня 

2018  р. Переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, 

зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі 
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ПЗСО, відбулося 17 серпня 2018 р. 

Прийом заяв та документів на денну та заочну форми навчання за ступенем 

бакалавра (на базі МС) здійснювався з 12 до 24 липня 2018 р. Фахові вступні 

випробування проводилися з 25 до 31 липня 2018 р. за денною формою, та з 09 

до 11 серпня 2018 р. – за заочною. Оприлюднення рейтингового списку 

вступників та надання рекомендації до зарахування за ступенем бакалавра (на 

основі МС) на місця державного замовлення відбулося 01 серпня 2018р. 

Зарахування вступників на місця державного замовлення було здійснено 

07 серпня 2018 р. Остаточне зарахування вступників зазначеної категорії на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 20 серпня 2018  р. 

Прийом заяв і документів на денну та заочну форми навчання за ступенем 

магістра відбувався з 04 червня до 30 червня 2018 р. Вступні випробування 

проведено за кожною спеціальністю атестаційними комісіями з 02 до 29 липня 

2018 р.  

Оприлюднення рейтингових списків вступників та надання рекомендацій 

до зарахування на денну та заочну форми навчання за ступенем магістра на 

місця державного замовлення відбулося  01 серпня 2018 р.  

Зарахування вступників на денну та заочну форми навчання за ступенем 

магістра на місця державного замовлення було здійснено 08 серпня 2018 року, а 

остаточне зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 23 

серпня 2018 р. 

 

Особливості вступної кампанії-2018 

 

У звітний рік перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих 

конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої 

освіти було зафіксовано Умовами прийому. Творчий залік у ДДПУ було 

передбачено лише на одну спеціальність – 014.11 Середня освіта (Фізична 
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культура). 

Наказом від 13.10.2017 за № 1378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 14 листопада 2017 р. за № 1397/31265 «Про затвердження деяких 

нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої 

освіти» (пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018р.), було передбачено, що виші 

Донецької та Луганської областей отримують фіксований обсяг державного 

замовлення за всіма спеціальностями.  

Правилами прийому 2018 року було передбачено процедуру переведення 

на вакантні місця державного замовлення, що уможливило перевести на 

бюджет ще 41 вступника. Додатково рішенням Конкурсної комісії МОН України 

було надано 14  місць (4 – на денній формі навчання й 10 – на заочній) 

державного замовлення для вступників, які мешкають у населених пунктах, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження.  

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0600-18/paran35#n35
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Цього року вступники подавали заяви в електронній формі як на денну 

форму навчання, так і на заочну. Абітурієнти могли подати 7 заяв на 4 

спеціальності, для яких передбачено прийом за державні кошти та визначити їх 

пріоритетність. Кількість заяв в електронній формі на освітні програми, для 

яких не передбачався прийом за державні кошти, не обмежувалася. 

Умовами прийому 2018 року було передбачено використання коефіцієнтів. 

Для конкурсних пропозицій нашого університету регіональний коефіцієнт 

дорівнює 1,04. Галузевий дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетностями 1 

та 2 на спеціальності (спеціалізації): 014.04 Середня освіта (Математика), 

014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015.17 Професійна освіта 
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(Технологія виробів легкої промисловості) базового університету ДДПУ. 

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських 

населених пунктах не менше 2 років, які здобули повну загальну середню 

освіту в навчальних закладах, що в рік вступу знаходяться на території 

населених пунктів сільської місцевості. 

Основною особливістю цієї вступної кампанії став порядок прийому 

вступників до магістратури за спеціальностями 053 Психологія, 033 Філософія, 

034 Культурологія. Абітурієнти повинні були складати вступний іспит з 

іноземної мови через Український центр оцінювання якості освіти через ЗНО. 

Для цього їм необхідно було пройти реєстрацію для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови з 14 травня до 05 червня 2018 року, та 

скласти іспит з 11 липня 2018 р. Прийом заяв і документів для зазначених 

спеціальностей з 02 до 26 липня 2018 р. 

Для тих вступників, які виявили бажання отримати ступінь магістра за 

іншою спеціальністю, складання додаткового фахового випробування було 

проведено до початку прийому документів. 

Ще однією особливістю був прийом документів на заочну форму навчання 

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

вакантних місць строком до 30.11.2018 року, як прописано в умовах прийому 

2018. 
 

Кількісні показники зарахування вступників до базового університету 

ДДПУ 
 

На 1 курс денної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі ПЗСО): 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 1184 1389 1773 1103 722 

Зараховано на місця державного замовлення 189 232 189 237 287 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 
77 76 115 46 38 

Усього 266 308 304 283 325 

 

 

На 1 курс заочної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі ПЗСО): 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 277 431 169 87 243 

Зараховано на місця державного замовлення 40 44 48 11 85 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 
45 33 58 30 125 
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Усього 85 77 106 41 210 

 

 

На 3(1) курс денної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі МС): 

 2018 2017 2016 

Подано заяв 158 97 37 

Зараховано на місця державного замовлення 65 55 20 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 9 4 1 

Усього 74 59 21 

 

 

На 3(1) курс заочної форми навчання за ступенем бакалавра (на базі МС): 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 181 370 138 113 125 

Зараховано на місця державного замовлення 26 31 30 57 50 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

76 71 
65 30 45 

Усього 102 102 95 87 95 

 

На поповнення 2-3 курсу денної та заочної форми навчання за ступенем бакалавра: 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 220     

2 курс денна 5 20 17 19 6 

3 курс денна 3     

2 курс заочна 168 157 142 72 25 

3 курс заочна 5  11 19 10 

Усього 181 177 170 110 41 

 

На 5 курс денної форми навчання за ступенем магістра: 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 530 556 306 253 183 

Зараховано на місця державного замовлення 221 199 152 82 113 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

112 162 
45 72 37 

Усього 333 361 197 154 150 

 

На 5 курс заочної форми навчання за ступенем магістра: 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Подано заяв 710 649 173 108 113 
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Зараховано на місця державного замовлення 84 81 44 25 30 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 350 307 43 54 54 

Усього 434 388 87 79 84 
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Статистичні дані щодо результатів зарахування студентами 

базового університету ДДПУ  

 для здобуття ступенів бакалавра та магістра у 2018 р.  
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ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ДДПУ 

Упродовж 2017-2018 навчального року відповідно до плану-графіку 

роботи було проведено 10 планових і 1 позапланове засідання вченої ради 

ДДПУ, на яких розглядалися питання, що стосуються як діяльності 

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

✓ Про підсумки роботи колективу ДДПУ у 2016-2017 навчальному 

році та завдання на 2017-2018 навчальний рік. 

✓ Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДДПУ у 2017 році. 

✓ Про підсумки науково-дослідної роботи ДДПУ у 2017 році. 

✓ Про рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ. 

✓ Про результати фінансової та господарської діяльності у 2017 році. 

✓ Про результати зимової екзаменаційної сесії та роботи атестаційних 

комісій. 

✓ Про підсумки роботи колективу відокремленого структурного 

підрозділу ДДПУ «Горлівський інститут іноземних мов» у 2012-2017 рр. 

✓ Про профорієнтаційну роботу на філологічному факультеті. 

✓ Про виконання умов на посаді декана філологічного факультету. 

✓ Про виховну роботу на фізико-математичному факультеті та 

факультеті фізичного виховання. 

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

російської мови та літератури, природничо-математичних дисциплін та 

інформатики в початковій освіті, методики навчання математики та методики 

навчання інформатики, математики та інформатики прикладної психології, 

медико-біологічних основ охорони життя та цивільного захисту. 

Згідно з прийнятими рішеннями: 

1. Триває постійна робота щодо впровадження положень Законів України 

„Про освіту” та „Про вищу освіту” у всіх структурних підрозділах університету. 

2. Розроблено, затверджено та впроваджено: 
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− Положення про порядок проведення виборів ректора Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 

− Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

− Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах ректора Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 

− Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

− Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

− Порядок акредитації представників засобів масової інформації на 

виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

− Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у Державному вищому 

навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет». 

− Положення про планування, облік та контроль робочого часу 

науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

− Положення про науково-дослідницьку лабораторію «Інформаційне 

забезпечення фахової підготовки вчителів початкової школи». 

− Положення про приймальну комісію Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 

3. Посилено роботу з добору, підготовки та атестації науково-
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педагогічних кадрів. Так, упродовж навчального року викладачами університету 

було захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук – 

Саяпіна С.А. і 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(Курінний Я.В.,  Погрібна А.О., Долга О.Д., Крутогорський Я.В.,  

Донченко Я.А., Стешенко Б.В., Брусенко А.С., Бурковська О.Й., 9. Клєба А.І., 

Давидченко І.Д., Степанець Д.С., Загребельна О.О., Карпіна О.С., 

Суховецька Л.В.).  

Підготовлено та відправлено до розгляду МОН України 4 атестаційні 

справи щодо здобуття вченого звання професора (Гаврілова Л.Г., Коверга С.В., 

Мельник В.В., Панасенко Е.А.) та 8 на здобуття вченого звання доцента 

(Лобачова І.М., Пампура С.Ю, Попова Г.В., Слабоуз В.В., Ябурова О.В., 

Решетняк О.О., Коношенко Н.А., Дмитрієва О.В.). Із цієї кількості представлених 

справ уже присвоєно вчені звання професора 3 викладачам та вченого звання 

доцента 8 викладачам університету. Одна атестаційна справа залишається на 

розгляді Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. 

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.  

У звітний період було проведено ліцензування 1 наукової спеціальності, 

за якою здійснюватиметься підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти: 011 Освітні, педагогічні науки. 

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

викладачів було проведено рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ 

за результатами роботи у 2017 році, відповідно до результатів якого 88 % 

науково-педагогічних працівників мають високий рівень, 10 % – достатній, 2% 
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– задовільний. Місця згідно рейтингу  серед кафедр було розподілено так: 

1 місце – кафедра спеціальної педагогіки та інклюзії (д.п.н., проф. 

Татьянчикова І.В.); 

2 місце – кафедра прикладної психології (к.психол.н., проф. Мелоян А.Е.); 

3 місце – кафедра теорії і практики початкової освіти ( д.п.н., проф. 

Гаврилова Л.Г.). 

Серед викладачів перші місця було розподілено так: 

серед професорів – Гаврілова Л.Г. (кафедра теорії і практики початкової 

освіти); 

серед доцентів – Шевченко М.В. (кафедра іноземних мов); 

серед старших викладачів – Стьопкін А.В. (кафедра методики навчання 

математики та методики навчання інформатики); 

серед асистентів – Дичко Д.В. (кафедра здоров’я людини та фізичного 

виховання). 

6. Посилено роботу з атестації та підготовки науково-педагогічних кадрів 

та активізації науково-дослідної роботи викладачів.  Зокрема:  

✓ іноземних мов (присвоєно вчене звання доцента: Дмитрієвій О.В., 

Пампурі С.Ю., Слабоуз В.В.; опубліковано 3 наукові статті у виданнях, 

включених до наукометричних баз Scopus та Web of science); 

✓ менеджменту (присвоєно вчене звання професора Коверзі С.В. та 

вчене звання доцента Поповій Г.В.); 

✓ математики та інформатики (виконуються фундаментальні 

дослідження за держбюджетною темою «Конструктивні методи аналізу 

нетерових крайових задач для систем диференціальних, функціонально-

диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії наближень», 

у межах якої опубліковано 16 наукових статей у виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus та Web of science. Науковий керівник – проф. 

Чуйко С.М.; розпорядженням Президента України від 17.08.2018 р. №119/2018 

група викладачів кафедри на чолі з Чайченком С.О. надано грант на 2018 рік 
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для виконання проекту наукових досліджень для молодих докторів наук за 

темою: «Класифікаційні методи теорії наближень, теорії крайових задач та їх 

застосування для керування складними механічними системами»); 

✓ педагогіки вищої школи (захищено докторську дисертацію 

Саяпіною С.А. Продовжує роботу фахове видання «Гуманізація навчально-

виховного процесу»); 

✓ теорії і практики початкової освіти (присвоєно вчене звання 

професора Гавриловій Л.Г., присвоєно вчене звання доцента Лобачовій І.М., 

Ябуровій О.В.; опубліковано 6 та прийнято до друку 3 наукові статті у 

виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of science. 

Продовжує роботу фахове електронне видання «Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти»); 

✓ філософії, соціально-політичних і правових наук (захищено 

1 кандидатську дисертацію: Іванчуком В.В.; подано до МОН атестаційну справу 

щодо присвоєння вченого звання професора Мельник В.В.; створено 

спеціалізовану вчену раду К 12.112.02 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та 

філософія історії та 09.00.05 – історія філософії строком на три роки; 

опубліковано 2 наукові статті у виданнях, включених до наукометричних баз 

Scopus та Web of science. Продовжує роботу фахове видання Вісник 

Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-

філософські проблеми розвитку людини і суспільства); 

✓ германської та слов’янської філології (виконуються фундаментальні 

дослідження за держбюджетною темою «Порівняльно-історичний метод в 

українському мовознавстві (XIX ст. – 30-і рр. ХХ ст.)». Продовжує роботу 

фахове видання «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології»; 

Глущенко В.А. став дипломантом Літературної премії імені Максиміліана 

Кирієнка-Волошина за поетичну збірку «К небесам и птицам»). 
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За результатами наукових досліджень науково-педагогічні працівники 

університету у 2017 – 2018 навчальному році взяли участь у написанні 17 

колективних монографій (12 – видані за кордоном), опублікували 10 монографій 

(1 – видана за кордоном), 91 навчальних посібників, 499 статей у фахових 

наукових журналах і збірниках України, 29 статей у журналах, включених до 

наукометричних баз даних Scopus і Web of Sciеnce та 301 публікацію у 

журналах, включених до наукометричної бази даних Index Copernicus, 252 

статті й тез доповідей у наукових виданнях зарубіжжя. На міжнародних та 

всеукраїнських конференціях викладачі університету зробили 399 доповідей. 

Доцентом Одинченко Л.К. отримано Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір «Географія» – підручник для 6 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти №77918 від 28.03.2018 р. 

6. Упродовж навчального року 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: 

Студентка філологічного факультету Данильченко Єлизавета посіла І 

місце серед здобувачів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації гуманітарного профілю у 

заключному етапі VIІI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка (науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури 

Ляшов Н.М.). 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт нагороджені: 

5. Шутько Олександр, здобувач педагогічного факультету – диплом І 

ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий керівник – старший викладач 

кафедри дошкільної освіти Міхєєва О.І. 

6. Солодка Олена, здобувач факультету психології, економіки та 
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управління – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник 

– кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сергєєва І.В. 

7. Бурлаченко Аліна, здобувач факультету спеціальної освіти – диплом 

ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)». Науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної 

освіти Дмитрієва І.В. 

8. Фабрична Катерина, здобувач факультету романо-германських мов – 

диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

напряму «Романо-германські мови і літератури». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри германської філології Пожидаєва Н.П. 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт пам’яті 

професора Віталія Кейса на базі Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили робота здобувача факультету романо-германських мов 

Сухорукової Інни посіла ІІ місце (науковий керівник – доктор філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури Комаров С.А.), робота 

здобувача філологічного факультету Бойко Ангеліни – ІІІ місце (науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

літератури. Нестелєєв М.А.) 

Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських студентських олімпіадах 

нагороджені: 

4. Здобувач факультету спеціальної освіти Бурлаченко Аліна – 

диплом ІІІ ступеня на XIV Всеукраїнській студентській олімпіаді (з 

міжнародною участю) зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (за нозологіями) 

(науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

технологій спеціальної та інклюзивної освіти Дмитрієва І.В.). 

5. Здобувач факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти Пипенко Ольга – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
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олімпіаді зі спеціальності «Трудове навчання та технології» (науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики 

технологічної та професійної освіти Вовк Н.В.). 

6. Здобувач педагогічного факультету Дейниченко Катерина – 

диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності 

012 Дошкільна освіта (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Дронова О.О.). 

У контексті європеїзації мовної освіти України студенти англо-німецького 

відділення в межах програми “Work and Travel» проходять мовне стажування  в 

Німеччині: Сорокін Гліб, Швець Юрій та Древаль Олександр.  

У межах програми Еразмус+ студентка факультету початкової, 

технологічної та професійної освіти Олена Максимюк навчається у Словаччині.  

Студент 3 курсу іноземного відділення філологічного факультету Мукін 

Тимофій отримав міжнародний сертифікат володіння англійською мовою на 

рівні С1. 

7. Упродовж 2017-2018 навчального року проведено 46 наукових 

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

35 – міжрегіонального. Серед найбільш значущих відзначимо: 

- ІІ міський фестиваль серед людей із обмеженими можливостями, 

викладачів та студентів«Разом ми зможемо більше» (12 грудня 2017 р.); 

- ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Взаємодія 

духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої 

особистості» (22-23 березня 2018 р.),  

- регіональна (не)конференція міжнародного вчительського руху EdCamp 

– MiniEdcampSloviansk (12 травня 2018 р.),  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями 

сучасної науки та освіти» (22-24 травня 2018 р.),  
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Міжнародна науково-практична конференція «Синергетична співпраця в 

розв’язанні соціально-економічних проблем: наука, освіта, практика» (12-

14 червня 2018 р.),  

Міжнародна конференція «Стан здоров’я: психолого-педагогічні, 

соціальні і медичні аспекти» (23-29 квітня 2018 р.). 

8. Упродовж навчального року факультетами та кафедрами університету 

проведено тривалу й кропітку роботу з підготовки ліцензійних та 

акредитаційних справ. Зокрема: за ОКР «бакалавр» проліцензовано 2 

спеціальності, акредитовано 13 напрямів підготовки та, вперше, 1 освітньо-

професійну програму. 

9. Упродовж звітного року викладачі університету пройшли стажування в 

таких іноземних навчальних закладах: Боулінг-Грін національний університет 

(штат Огайо, США), Нью-Йоркський університет (м. Нью Йорк, США), 

Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-

Складовської м. Люблін (Республіка Польща), Інститут розвитку міжнародної 

співпраці м. Познань (Республіка Польща), Вища технічна школа м. Катовіце 

(Республіка Польща), Вища школа управління і адміністрації м. Ополє 

(Республіка Польща), Вища школа бізнесу «Національний університет Лунса» 

м. Новий Сонч (Республіка Польща), Університет Чіанг Май (Таїланд) та ін. 

10. На кафедрах триває робота щодо розробки, впровадження та підтримки 

дистанційних курсів. Зокрема викладачами кафедри іноземних мов розроблено 5 та 

підтримується 17 дистанційних курсів. 

11. Посилюється робота щодо укладання угод про співпрацю з різними 

освітніми установами. Зокрема: укладено угоди з такими навчальними 

закладами та установами: Арієльським університетом (Ізраїль), Мозирським 

державним педагогічним університетом імені І.П. Шамякіна, Інститутом Гете, 

міжнародною організацією International association of teachers of English as a 

foreign language, міжнародною організацією Access Teachers за підтримки 

Посольства США в Україні та ін.  
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12. Упродовж звітного року факультетами та кафедрами університету 

використовувалися цікаві та ефективні форми профорієнтаційної роботи. 

Зокрема,  для успішного працевлаштування випускників спеціальності 011 

науки про освіту викладачами кафедри педагогіки вищої школи Саяпіною С.А. 

та Коркішко О.Г. розроблено е-портфоліо; викладачами кафедри іноземних мов 

було проведено методичний семінар «Англійська для медіаграмотності» для 

студентів, викладачів, учителів та учнів шкіл міста та району. 

13. Продовжується виховна робота студентів як в навчальному процесі, 

так і в гуртожитках університету, про що свідчить велика кількість культурно-

масових, спортивних, розважальних, політично-просвітительских заходів, які 

проводяться регулярно. Спільними зусиллями ректорату, факультетів, кафедр, 

бібліотеки проведено низку факультетських та загальноуніверситетських 

заходів, присвячених  святам та визначним датам. Зокрема викладачами 

кафедри педагогіки та факультету початкової, технологічної та професійної 

освіти було проведено такі виховні заходи: «Масляна до нас прийшла», «Світле 

свято Великодня», круглий стіл «Спадщина Януша Корчака», педагогічний КВК 

«Сучасний учитель: молодість+досвід=результат». Викладачами кафедри 

здоров’я людини та фізичного виховання та методик викладання спортивно-

педагогічних дисциплін проведено: спортивне свято з першості серед 

факультетів «Веселі старти», першість університету з футзалу, баскетболу, 

бадмінтону, настільного тенісу, шахів, змагання з боротьби «Торські ігри» та ін.  

Суттєвим показником є й численні нагороди наших студентів за участь у 

спортивних конкурсах та змаганнях. Зокрема, студенти брали активну участь у 

Чемпіонаті Донецької області – ІІ етапу ХІІІ Літньої універсіади України серед 

студентів університетів, академій та інститутів Донецької області: 

1 командне місце –  баскетбол, легка атлетика, пляжний волейбол (серед 

жінок); 

2 командне місце – бадмінтон, волейбол (серед чоловіків), пауерліфтинг; 

3 командне місце – настільний теніс, футзал. 
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14. 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 

іноземному відділенні філологічного факультету проведено низку кураторських 

годин: диспут до дня міста «Я чи уряд? Хто робить моє місто кращим?» та ін... 

Традиційно викладачами проводиться робота в гуртожитках через виховні 

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

16. Ведеться робота з підвищення стану трудової дисципліни серед 

студентів, викладачів та інших працівників, а саме: контролюється вчасність 

початку та закінчення навчальних занять, екзаменів, контроль за відповідним 

заповнення журналів та академічних відомостей, проводяться кураторські 

збори, старостати; регулярно здійснюється робота серед студентів та викладачів 

щодо боротьби з недозволеними засобами складання екзаменаційних сесій та 

роботи ЕК. 

Отже, усіма структурними підрозділами регулярно здійснюється робота 

щодо виконання рішень вченої ради ДДПУ з різних напрямів діяльності 

університету. 
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IV. ПРО СТАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Організаційна робота 

В основу виховної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» покладено основні положення Конституції України, Концепції 

виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженій 

Міністерством освіти і науки 1996 року, Національної доктрини розвитку освіти 

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

(2014 р.), Концепції національно-патріотичного виховання молоді (2009 р.) та 

інших державних документах, «Концепції виховної роботи у державному 

вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний 

університет» та загальноуніверситетський «План виховної роботи», згідно з 

яким кожен факультет розробляє та приймає власний річний план із виховної 

роботи. В основу планів покладено принципи «Концептуальних засад 

гуманітарної освіти в Україні» (Наказ Міністерства освіти України від 

10.04.1996 р. № 111), форми й методи виховання здобувачів вищої освіти в 

навчально-виховному процесі та в позанавчальний час, календарно оформлений 

графік заходів та акцій до державних свят і визначних дат в історії України, 

план роботи студентського та спортивного клубів університету, призначено 

відповідальних та терміни проведення запланованих заходів.  

У навчальному процесі належну увагу приділено національно-

патріотичному вихованню здобувачів вищої освіти, яке забезпечується 

викладанням комплексних гуманітарних дисциплін, основними серед яких є 

історичні, філологічні, політологічні, економічні, соціологічні, культурологічні, 

українознавчі, психолого-педагогічні та правознавчі. Весь комплекс 

гуманітарних дисциплін викладають винятково державною мовою, із 

використанням, насамперед, вітчизняної наукової та навчально-методичної 

літератури із залученням відповідних історико-краєзнавчих досліджень про 

Україну й Донеччину зокрема. 

Виховна робота науково-педагогічного складу зі здобувачами 
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проводиться регулярно згідно з планами виховної роботи університету та 

факультетів. На всіх факультетах своєчасно проводяться засідання рад 

кураторів, старостатів, кураторських годин. Тематика кураторських годин 

узгоджується з проректором із науково-педагогічної роботи та складається на 

основі рекомендацій Міністерства освіти та науки України, професійної 

специфіки факультету, визначних дат історії України, області та міста.  

Деканати та кафедри університету проводять виховну роботу в 

гуртожитках університету в позанавчальний час. Чергування викладачів у 

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

спортивних змагань здійснюється згідно з виховними планами, роботою кафедр 

у гуртожитках, які затверджуються проректором із науково-педагогічної роботи. 

Ректорат та деканати у виховній роботі надають значну увагу 

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

здобувачів передусім забезпечують гуртожитком, ці особи отримують пільги 

відповідно до чинного законодавства.  

Національно-патріотичне виховання 

У виховній роботі Донбаського державного педагогічного університету 

значну увагу приділяють ідеї національно-патріотичного виховання 

університетської молоді.  

На всіх факультетах систематично проведять заходи щодо відзначення 

Дня незалежності, Дня захисника України, Дня Соборності України, 

Міжнародного дня рідної мови, Дня української писемності, Дня українського 

козацтва тощо за різними формами – лекції від викладачів профільних кафедр, 

круглі столи за участю поетів, письменників Донеччини, конкурси стіннівок. 

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

державному педагогічному університеті колектив працівників та здобувачів 

вищої освіти вітає військових та представників різних силових структур міста із 

Днем Збройних Сил України. 

 Традиційними стали зустрічі здобувачів вищої освіти та 
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викладачів університету з командуванням та військовими військової частини 

3035 Національної Гвардії України. Цікавими і змістовними є екскурсії 

територією частини, упродовж якої присутні мають можливість поспілкуватися 

із захисниками, побачити новітню військову техніку та зброю українського 

війська. 

На факультеті фізичного виховання започатковано змагання із 

спортивно-військового багатоборства, які відбуваються за підтримки 

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

Напередодні нового навчального року здобувачі університету мають 

можливість поспілкуватися з представниками Слов'янського об'єднаного 

військового комісаріату (підполковник І. Стефанович). 

Для посилення національно-патріотичного виховання у жовтні 2017 року 

здобувачі вишу напередодні Дня захисника України відвідали особовий склад 

військової частини 3035 Національної Гвардії України. Упродовж жовтня-

листопада 2017 року на факультетах проведено відповідні заходи щодо 

вшанування воїнів Збройних Сил України. Напередодні Дня захисника України 

в актовому залі відбулися урочистості й святковий концерт, на який були 

запрошені командування та особовий склад воїнів ЗСУ, учасники 

антитерористичної операції на Сході України. Щорічно в холі головного 

корпусу біля стендів «Герої не вмирають» (пам’яті воїнів, які загинули, 

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

університету запалюють свічки, вшановуючи полеглих захисників. 

 У жовтні 2017 року на факультетах проведено захід «УПА. Відповідь 

нескореного народу». Проведено низку заходів, які були приурочені 75-річниці 

створення УПА, зокрема урок пам’яті, присвячений створенню української 

повстанської армії. Студенти переглянули уривки фільмів «Червоний» та 

«Жива», акцент було зроблено саме на те, що УПА зробила значний внесок у 

боротьбу за незалежність нашої держави, формування національної 

самосвідомості українського народу, продовжила його військові та 
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державотворчі традиції.  

Проведено заходи до Дня української писемності й мови: участь 

викладачів і студентів університету у Всеукраїнському радіодиктанті 

національної єдності (9 листопада), вишівський етап XVIII Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь студенти 

всіх факультетів (9 листопада); Міжнародний день рідної мови: круглий стіл, 

вебінар з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих України НАПН та 

Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка (21-22 

лютого). 

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

Голодомору: години пам’яті жертв голодомору «Україна – пам’ятає, світ – 

визнає» (листопад). 

До Дня Святого Миколая студентський актив та профспілковий комітет 

студентів та аспірантів ДДПУ четвертий рік поспіль проводить «Фабрику 

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

інших ЗВО Донецької області. Зібрані речі й святкові подарунки передано 

воїнам ЗСУ, а зібрані кошти направлено до військової частини 3035 

Національної гвардії України. 

Традиційним вже стало проведення годин національної свідомості «Акт 

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

Соборності України) здобувачі вищої освіти з вдячністю згадували героїв, які 

намагалися відродити незалежну, соборну українську державу. З нагоди свята 

Злуки на факультетах проведено захід «Моя єдина Україна» (історія виникнення 

свята та шлях України в боротьбі за возз’єднання Заходу та Сходу). Напередодні 

29 січня в університеті проведено захід «Бій під Крутами в сучасній українській 

пам’яті» та інформаційна година «Цей день в історії. Бій під Крутами». 

За традицією, у березні 2018 року відбувся конкурс читців 

Шевченківської поезії, який зініціювали доценти кафедри української мови та 

літератури Н. М. Ляшов і Н. М. Тендітна. Переможцями конкурсу стали 



48 

 

 

О. Тупіленко (І-У), А. Рудченко (І-У), В. Пащенко (ІV-РУ), Є. Рухленко (І-УА), 

І. Дудка (ІІ-УА). 

Для студентів філологічного факультету було організовано зустріч із 

членом Національної спілки письменників України, доктором філологічних 

наук, професором кафедри педагогіки початкової освіти педагогічного 

факультету Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника Ольгою Деркачовою (березень). 

До Всесвітнього дня вишиванки в університеті за ініціативи 

філологічного факультету проведено акцію «Одягни вишиванку до університету 

– підтримай рідну культуру» (17 травня). 

Уперше в університеті було організовано Дні українського кіно з 

пропозицією перегляду видатних українських стрічок, а також з обговоренням 

на семінарі тенденцій українського кінематографа (7-11 травня). 

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

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

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

біля Монументу партизанської слави. 

На філологічному факультеті проведено зустрічі із краєзнавцями 

Донецької області «Свій рідний край у серці май, коли Вкраїна твоя мати», 

дебати на тему «YouthPolicyofUkraine. Social and Demographic Aspects». 

Формуванню активної життєвої позиції сприяють зустрічі з 

представниками товариства «Червоний хрест». Так, наприклад, здобувачі 

педагогічного факультету пройшли відповідну підготовку й стали волонтерами 

цього товариства, які взяли участь у форумі «Жінки за мир». 

Естетичне виховання 

Значну увагу ректорат й деканати приділяють вихованню в здобувачів 

високої культури та естетичних смаків. Система естетичного виховання 

студентів в університеті спрямовувалася на розвиток естетичних потреб і 

почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; формування в молоді 
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естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних 

традиціях та кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь 

примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати й відтворювати 

прекрасне в повсякденному житті. 

На відповідному художньому та естетичному рівні проведено 

загальноуніверситетські заходи щодо відзначення основних визначних 

державних дат і традиційних університетських свят – День знань та посвячення 

в студенти, День працівників освіти, фестиваль «Дебют першокурсника»,  

Міжнародний день студента, Новорічні свята, День закоханих, «Богатирські 

ігри», День захисника України, Міжнародного свята жінок тощо.  

У стінах Донбаського державного педагогічного університету була 

проведена традиційна акція Всеукраїнської Студреспубліки “Стіна кохання”, 

яка проходить по всій Україні з 1998 року.  

Щорічно в березні в Донбаському державному педагогічному 

університеті відбувається святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, у 

якому беруть участь колективи студентів та викладачів, а саме: тріо «Доміно», 

вокальний колектив «Веснянка», танцювальні колективи «Аметист», 

«Родничок» та музичний гурт «Торські музики».  

31 серпня проведено загальноуніверситетське свято Посвята 

першокурсників у студенти ДДПУ, у якому взяли участь не лише 

першокурсники, а й викладачі, студенти старших курсів.  

У вересні 2017 року студенти та викладачі університету взяли участь у 

різноманітних заходах щодо відзначення 200-річного ювілею поета-романтика, 

славетного земляка - Михайла Петренка. 

У листопаді 2017 року напередодні Міжнародного дня студента в актовій 

залі головного корпусу ДДПУ відбувся традиційний конкурс «Дебют 

першокурсника». У конкурсі брали участь вісім команд нашого вишу. 

На факультетах університету впродовж року проведено низку заходів, 

спрямованих на розвиток естетичних смаків здобувачів вищої освіти: акції  
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«Подяка книзі», відвідання виставки «Мистецтво Слов’янська» (живопис, 

фотомистецтво, бісероплетіння); екскурсія до Слов’янського краєзнавчого 

музею; колективний перегляд відео з  концерту Державного академічного 

естрадно-симфонічного оркестру України; літературні читання: «Кроки до 

прекрасного»; круглі столи: «Славетні українські композитори», «Традиції та 

звичаї українського народу», «Українське образотворче мистецтво в минулому і 

сьогодні»; «Вишиванка – генетичний код українського народу»; година 

спілкування «Митці рідного краю»; бесіда «Виробнича естетика»; «Релігійні 

свята в Україні»тощо. 

За ініціативи ректора університету до Дня матері в ДДПУ проведено 

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

співробітники ЗВО.  

Традиційними стали зустрічі студентів університету з письменниками 

Донецької області: П. Кущем, В. Глущенком, В. Романьком та О. Яровим. 

8 грудня в Донбаському державному педагогічному університеті за 

ініціативи «Слов’янського мейнстріму» відбулася творча зустріч із головою 

Донецької обласної організації НСПУ П. Кущем. 

У залі художнього абонементу бібліотеки ДВНЗ "Донбаський державний 

педагогічний університет" другий рік поспіль проходила "Виставка бібліотеки 

діаспори пам’яті професора Віталія Кейса". Організатори заходу: кафедра 

української мови та літератури (Тищенко О.О.). 

В актовій залі університету відбулася зустріч студентів та викладачів із 

видатним українським співаком та композитором, лідером рок-групи «Океан 

Ельзи» Святославом Вакарчуком. 

 

Правове виховання 

Щорічно в листопаді-грудні студенти ДДПУ беруть участь у 

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

громадськості до проблем насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та 
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жорстокого поводження з дітьми, а також активізації діяльності державних 

структур і громадських організацій для захисту прав жінок та формування 

ненасильницької ідеології в суспільстві. 

На факультетах проведено різноманітні заходи за участі представників 

правоохоронних органів, правників та представників громадських організацій.  

Студентське самоврядування 

Студентське самоврядування у звітний період брало активну участь в 

організації та проведенні загальноуніверситетських заходів, спрямованих на 

розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів. 

Напередодні свята Нового року було організовано та проведено 

новорічне свято для дітей викладачів та співробітників університету. Активну 

участь у підготовці заходу взяли члени студентської ради та студенти вишу.  

На всіх факультетах були проведені заходи щодо відзначення Дня 

незалежності, Дня захисника України, Дня Соборності України, Міжнародного 

дня рідної мови, Дня української писемності, Дня українського козацтва тощо за 

різними формами – лекції від викладачів профільних кафедр, круглі столи за 

участю поетів, письменників Донеччини, конкурси стіннівок. 

11 жовтня 2017 року в актовій залі ДДПУ відбувся благодійний бал-

концерт до Дня захисника України, ініційований ректором університету 

С.О. Омельченко. Цього року врочистості з нагоди названого державного свята 

в університеті пройшли у вигляді балу з неодмінними атрибутами таких заходів: 

вечірні сукні, чоловічі стримані костюми, вальс, поезія тощо. Зі сцени лунали 

вітання ректора, заступника командира військової частини 3035 Національної 

Гвардії України майора В.В. Недуги, військового комісара Слов’янського 

об’єднаного військового комісаріату полковника Б.Д. Балана. Поза сумнівом, 

головними гостями свята стали бійці військової частини 3035 Національної 

гвардії України та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у 

місті Слов’янську та Слов’янському районі. Почесними гостями благодійного 

балу-концерту стали керівники силових структур міста.  
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Із 16 до 19 листопада 2017 року студенти ДДПУ за підтримки 

управління у справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної 

адміністрації взяли участь у молодіжному форумі “Студентська веселка”, який 

відбувся на базі дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Перлина Донеччини» (м. Святогірськ). Збірна команда ДДПУ “Борщ” 

перемогла в номінації «Гран Прі» та стала переможцем «Студентської веселки». 

15 листопада 2018 року в актовій залі головного корпусу ДДПУ відбувся 

фестиваль «Дебют першокурсника», присвячений Міжнародному дню 

студентства. У фестивалі брали участь сім команд нашого вишу. Тематика свята 

: «Навколосвітня подорож». Кожен факультет підготував презентацію країн 

світу. Закінчився фестиваль масовим українським флешмобом за участю всіх 

факультетів. Учасників було нагороджено дипломами та солодкими 

подарунками.  

Упродовж листопада в університеті було проведено фотоконкурс “Світ 

очима студентів”. 

20 листопада в актовій залі факультету ПТПО з ініціативи деканату, 

бібліотеки університету, студентів було проведено захід «Революція Гідності: до 

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

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

загиблим. 

21 грудня відбулося Новорічне свято для дітей працівників університету. 

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

Театральний сектор студентської ради факультету початкової, технологічної та 

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

підготував для малюків захопливу новорічну казку та розваги.  

14 лютого закохані всього світу святкували День Святого Валентина. Цю 

дату відзначав і Донбаський державний педагогічний університет. До дня 

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

Яскраві декорації, які прикрашали сцену, фотозони, де залюбки 
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фотографувалися й студенти, і викладачі. Команди змагалися в кмітливості та 

жартах про кохання, подарувавши заряд гарного настрою глядачам та суддям 

конкурсу. 

6 березня 2018 року в Донбаському державному педагогічному 

університеті відбувся святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, у 

якому взяли участь колективи студентів та викладачів, а саме: тріо «Доміно», 

«Веснянка», «Родничок».  

За участі органів студентського самоврядування в читальному залі 

бібліотеки було проведено конкурс читців «Шевченківські літературні 

читання», присвячений ушануванню пам’яті Великого Кобзаря. 12 квітня в 

розважальному центрі «TALER» відбувся чемпіонат м. Слов’янська з боулінгу 

серед учнівської та студентської молоді (група закладів вищої освіти ІІІ-IV 

рівнів акредитації). У результаті спортивної боротьби студенти факультету 

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

показали високий рівень майстерності та бажання перемагати, уміння та 

навички з результатом 1099 очок. 

21 квітня у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

відбувся День відкритих дверей. За традицією, потенційних абітурієнтів вітали 

в актовій залі головного корпусу університету.  

Студентське самоврядування у звітний період брало активну участь в 

організації та проведенні загальноуніверситетських заходів, спрямованих на 

розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів. 

20–22 липня в Маріуполі відбувся Донецький обласний етап XX 

Студентської республіки. Наші студенти взяли участь у форумі та здобули нові 

перемоги. Упродовж трьох днів студенти працювали й створювали проекти на 

тему «Як досягти прогресу і миру на Донбасі». Робота в групах, оцінка 

експертів, дебати, вибір міс та містера і, звичайно, вибори студентського мера. 
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Трудове виховання 

Важливим питанням залишається трудове виховання студентської молоді, 

основним завданням якого є формування особистості, яка свідомо та творчо 

ставиться до праці в умовах ринкової економіки; формування почуття господаря 

та господарської відповідальності; розвиток умінь самостійно та ефективно 

працювати. 

Студенти університету щорічно беруть активну участь у міському та 

загальноуніверситетському суботнику до Дня довкілля. Здобувачі та викладачі 

упродовж місяця впорядковували територію вишу. 

Здобувачі вищої освіти систематично беруть активну участь у 

різноманітних волонтерських акціях на території Національного природного 

парку “Святі гори” у місті Святогірську, із благоустрою пам'ятників міста для 

налагодження громадського контролю над станом пам'ятних місць, військових 

поховань (вересень); участь у заходах, приурочених до Дня навколишнього 

середовища, який відзначають в Україні щорічно в третю суботу квітня; 

здійснення трудових волонтерських десантів; участь у загальноуніверситетській 

виставці-конкурсі «Збережемо ялинку». 

На факультетах університету традиційно проводять акції з благоустрою 

території біля навчальних корпусів та гуртожитків під гаслом: «Я – громадянин, 

я – патріот, я – житель свого міста»; «Свій голос віддаю за матінку-природу, За 

чистоту Землі, красу і вроду».  

Виховна робота в гуртожитках 

Обов’язковою частиною виховної роботи в гуртожитках є відвідування 

викладачами-кураторами здобувачів вищої освіти факультетів відповідно до 

графіків чергування. Кожна кафедра має план роботи в гуртожитку. Виховну 

роботу в гуртожитку зі здобувачами вищої освіти проводили деканати, 

викладачі кафедр факультетів, органи студентського самоврядування, 

студентська рада гуртожитку відповідно до планів-графіків виховної роботи й 

планів чергування викладачів у вечірній та позаурочний час.  
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Проведено низку  заходів, серед яких: загальні збори першокурсників, 

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

питання поселення; періодично перевірялися режим повсякденного життя та 

побуту здобувачів вищої освіти, проводилися конкурси на кращий санітарний 

стан помешкань; викладачами філологічного факультету проведено бесіду-

диспут «Актуальні проблеми сучасної молоді», літературно-пізнавальний вечір 

«Наші письменники-земляки»; тестування здобувачів вищої освіти на рівень 

психологічної сумісності із сусідами. 

Щомісяця комісія в складі проректора із науково-педагогічної роботи та 

деканів факультетів проводить перевірку записів у журналах чергувань у 

гуртожитках та звітами про виховні заходи під час чергування викладачів у 

гуртожитках. Кожна кафедра факультетів університету чергує в гуртожитках по 

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

гігієнічного стану поверхів, побутових кімнат та кімнат, у яких мешкають 

студенти.  

За участю деканів, їхніх заступників, комендантів, старост поверхів 

систематично на початку навчального року проводять збори з 

першокурсниками, які заселилися до гуртожитку, знаймлять їх із правилами 

проживання, обов’язками та правами, традиціями й особливостями проживання 

в гуртожитках ДДПУ. 

Спортивно-масова робота 

Заняття з фізичного виховання включені до навчальних планів 

факультетів університету й проводяться згідно з розкладом та навчальним 

навантаженням викладачів кафедри ЗЛіФВ. Ведеться позааудиторна робота з  

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

аеробіка.  

До занять фізичною культурою залучаються викладачі та співробітники 

університету. Значне місце приділяється пропаганді активного та здорового 

способу життя. 
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Фізкультурно-оздоровчата спортивно-масова робота: 

Студенти ДДПУ брали участь у міжнародних, республіканських, 

обласних, міських змаганнях. 

У міжнародних: 

1. Артюхов А.О.  ЗМСУ (4 к.) Перемога у Чемпіонаті Світу з кікбоксингу 

у місті Марина де Каррара (Італія) 26-29.10.17р. 1,1,1 місце. 

2. Отечко Є.М. МСУ (2к.)  Участь у міжнародних змаганнях з греко-

римської боротьби м.Варшава 11.11.2017 – 2 місце. 

3. Євтушенко М.О. МСУ (3к) Перемога у Чемпіонаті з греко-римської 

боротьби  м. Мінск 01.02.2018 – 1 місце 

4. Мальцева Б.С. МСМК (4к.) Участь у Чемпіонаті світу з Хортингу 

м.Трускавець 3 місце 17-21.10.17р. 

5.Богович С.С. МСМК (4к.) Участь у Чемпіонаті світу з Хортингу 

м.Трускавець 2 місце 17-21.10.17р.  

У Всеукраїнських: 

1. Коваленко В.В. КМСУ (4к.) Участь у всеукраїнських змаганнях 

(Чемпіонат України з карате м. Одеса  17-23.02.18 - 2 місце. 

2. Настич А.Д. МСУ (2к.) Перемога у всеукраїнських змаганнях 

(Чемпіонат України м. Київ січень 2017 – 1 місце) 

3. Отечко Є.М. МСУ (1к.) Участь у всеукраїнських змаганнях (V 

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби м. Тернопіль 18-20.05.2017 – 

3 місце).  

В обласних: 

1. Григор  В.С. (2к.) Перемога у всеукраїнських, обласних змаганнях 

(Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. 03-05. 05. 2018 - 1 місце естафета); Участь в обласних змаганнях 

(Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. 03-05. 05. 2018 - 1 місце біг 200 м;).  

2. Коваленко Д.М. (2к.) Участь у міських змаганнях(Чемпіонат Донецької 
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області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 03-05. 05. 

2017).  

3. Рожков О.Є. (2к.) Перемога у всеукраїнських, обласних змаганнях 

(Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. 03-05. 05. 2018 - 1 місце естафета); Участь в обласних змаганнях 

(Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. 03-05. 05. 2018 - 2 місце біг 100 м;).  

4. Барда О.О. (3к.) Перемога в обласних змаганнях (Універсіада Донецької 

області по баскетболу 21-22. 11. 17. - 1 командне місце).  

5. Денисенко Є.М. (3к.) Перемога в обласних змаганнях (Чемпіонат 

Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

03-05. 05. 2018 - 1 місце естафета; 1 місце біг 100 м; 1 місце - 200м;). Участь в 

обласних змаганнях (Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед 

студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 03-05. 05. 2018).  

6. Оспіщева К.В. (3к.) Перемога в обласних змаганнях (Чемпіонат 

Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

03-05. 05. 2018 - 1 місце естафета). 

7. Савченко Н.М. (3 к.) Перемога в обласних змаганнях (Чемпіонат 

Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

03-05. 04. 2018 - 1 місце естафета;). 

8. Дудник А.А. (4к.) Перемога в обласних змаганнях (Чемпіонат 

Донецької області з легкої атлетики серед студентських команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

03-05. 05. 2018 - 1 місце естафета;); 

На спортивній базі університету відбулися: Міжнародний ІI 

Регіональний фестиваль культури і спорту «Разом ми зможемо більше» серед 

людей з обмеженими можливостями, обласні змагання з футзалу, різноманітні 

Всеукраїнські змагання для школярів. 

Традиційними спортивними заходами в ДДПУ є: першість університету 

серед факультетів «Веселі старти», баскетболу, волейболу, футзалу, настільного 
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тенісу, шахів, легкоатлетичного кросу, бадмінтону, пауерліфтингу, гандболу, 

спортивної гімнастики, «Козацькі розваги», віськове багатоборство, плавання, 

гирьовий спорт, змагання з спортивних танців. 

Упродовж 2017-2018 навчального року в ДДПУ було проведено 24 

спортивно-масових заходи, у яких взяла участь переважна більшість студентів 

денної форми навчання:  

І півріччя 2017-2018 

1 Веселі старти між студентами І курсу університету.  

  Мельник І.М 08.09.17 ФВ ЗЛіФВ 

2 Відкрита першість з народного жиму лежачі. 

 Григоренко Г.В. 10.09.17 ФВ МВСПД 

3 Екскурсія до кінного клубу "Аллюр" 

Остополець І.Ю. 14.09.17 ФВ 

4 Товариська зустріч з футзалу, присвячена Всесвітього дню глухих (Дичко 

Д.В. 20.09.17 ФВ ЗЛіФВ) 

5 Відкрита першість факультету Фізичного виховання з легко атлетичного  

кросу. Смоляр О.В., Щелкунов Д.А. 21.09.17 ФВ МВСПД 

6 Бойовий гопак (майстер клас Іванченко Л.П. 26.09.17 ФВ ТМОФВіР 

7 Відкрита першість факультету Фізичного виховання з футзалу

 Іванченко Л.П. 10-12.10.17  ФВ ТМОФВіР 

8 День захисника України Григоренко Г.В. 13.10.17 ФВ МВСПД 

9 Відкрита першість факультету Фізичного виховання з баскетболу 

 Пристинський В.М. 16-18.10.17 ФВ ТМОФВіР 

10 Відкрита першість факультету Фізичного виховання з волейболу Чернобай 

С.О. 23-26.10.17 ФВ ТМОФВіР 

11 Відкрита першість факультету Фізичного виховання з волейболу Чернобай 

С.О. 23-26.10.17 ФВ 

12 Відкрита першість ДВНЗ "ДДПУ" з футзалу  

 Дичко Д.В.  30-01.10-11.17 ФВ ЗЛіФВ 
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13 Відкрита першість ДВНЗ "ДДПУ" з шахів 

Григоренко Г.В. 14-16.11.17 ФВ ЗЛіФВ 

14 ІI Регіональний фестиваль культури і спорту «Разом ми зможемо більше» 

серед людей з обмеженими можливостями (Мельник І.М . 30-01.11-12.17 ФВ 

ЗЛіФВ) 

15 Відкрита першість ДВНЗ "ДДПУ" з настільного тенісу (Мельник І.М 30-

31.11.17  ФВ ЗЛіФВ)  

ІІ півріччя 2017 – 2018 н.р.  

16. Відкрита першість ДВНЗ "ДДПУ" з  Бадмінтону  (Гончаренко О.С. 07-

08.02.18  ФВ ЗЛіФВ) 

17. Відкрита першість факультету Фізичного виховання з Муз. рітм. вих.  

 18. Глоба Г.В. 13-14.02.18  ФВ МВСПД 

19. Відкрита першість факультету фізичного виховання з жиму лежачі.

 (Григоренко Г.В. 27-28.02.18 ФВ МВСПД) 

20. Відкрита першість ДВНЗ "ДДПУ" з  Баскетболу (дів.) ( Пристинська Т.М.

 13-15.02.18   ФВ ЗЛіФВ) 

21. Відкрита першість ДВНЗ "ДДПУ" з баскетболу (чол.)  (Пристинська Т.М.

 20-22.03.18   ФВ ЗЛіФВ) 

22.Відкрита першість факультету фізичного виховання  з спортивної гімнастики 

( Борщов С.М. 17-19.04.18) 

23.Відкрита першість факультету фізичного виховання з легкої атлетики. 

(Смоляр О.В. Щелкунов Д.А.  24-25.04.18  ФВ МВСПД) 

24.Відкрита першість факультету фізичного виховання з гандболу

 (Чернобай С.О. 22-25.05.18 ФВ ТМОФВіР) 

Студенти ДВНЗ «ДДПУ» узяли активну участь у Чемпіонаті Донецької  

області - Універсіади України серед студентів університетів, академій та 

інститутів (закладів вищої освіти ІІІ-IVрівнів акредитації) Донецької області 

у таких видах: 

 16-18.10.17- Футзал - 3 командне місце. 
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21-22.11.17. – баскетбол –1 командне місце. 

05-06.12.17 Шахи. -1 командне місце. 

23-25.01.18– бадмінтон –2 командне місце. 

20-22.02.18р. – настільний теніс –3 командне місце. 

03-05.05.2018 р. –легка атлетика 1командне місце.  

15-17.05.18- Футзал 2 командне місце. 

18-20.05.18 Скелелазіння 3 командне місце. 

20-22.05.2018. – баскетбол –3 командне місце. 

05-07.06.2018р. – волейбол (чол.) – 2 командне місце. 

Здобувачі вищої освіти ДВНЗ «ДДПУ» взяли активну участь у 

Чемпіонаті м.Словянська (закладів вищої освіти)  

1.Першість міста серед навчальних закладів з легкоатлетичного кросу. (Смоляр 

О.В.  Щелкунов Д.А. 11.10.17) 

2.Першість міста серед навчальних закладів з волейболу (дів.) 14-16.11.17  

3.Першість міста серед навчальних закладів з волейболу (чол.)  21-23.11.17 

4.Першість міста серед навчальних закладів з шахів (Пархоменко М.М. 29-

30.11.17) 

5.Першість міста серед навчальних закладів з бадмінтону (Брежнєв Д.О. 20-

21.02.18)  

6.Першість міста серед навчальних закладів з настільного тенісу (Брежнєв Д.О.

 06-07.12.17)  

7.Першість міста серед навчальних закладів з баскетболу (дів.)

 (Пристинська Т.М. 13-14.03.18)  

9.Першість міста серед навчальних закладів з баскетболу (чол.) 

(Пристинська Т.М. 20-22.03.18) 

11.Першість міста серед навчальних закладів  з  Л.А. естафети (Брежнєв Д.О.

 09.05.18) 

 12.Першість міста серед навчальних закладів  з  Легкої атлетики (Брежнєв Д.О.

 16.05.18)  
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Отже, виховну роботу у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» проводять згідно з методичними рекомендаціями й відповідними 

документами МОН України, Концепцією виховної роботи в ДДПУ.  

 

V. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У ДДПУ продовжують свою активну роботу дві громадські організації: 

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

напрямок залучення грошових активів та розширення кількості членів названих 

громадських організацій.  
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VI. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

У 2017-2018 навчальному році перспективними для діяльності 

підпорядкованих підрозділів було визнано такі основні напрями: 

1. Усунення порушень, виявлених у ході планових перевірок 

підрозділами Держтехнобезпеки. 

2. Приведення у відповідність до чинних стандартів приладів обліку 

енергоресурсів та проведення метрологічних випробувань. 

3. Створення належних умов для проведення навчально-виховного 

процесу та проживання студентів у гуртожитках. 

4. Ліквідація наслідків артилерійських обстрілів приміщень і споруд 

університету, створення  належних і безпечних умов для персоналу, 

викладачів і студентів вишу. 

5. Залучення сторонніх коштів за рахунок надання платних послуг у 

актових залах головного навчального корпусу й навчального корпусу №2 та 

надання місць у гуртожитках для проживання сторонніх осіб. 

6. Здійснюється перехід на нові енергоефективні світильники в 

навчальних корпусах і коридорах гуртожитків 

7. У всіх без винятку навчальних корпусах та гуртожитках проведено 

заміри опору та ізоляції електричних мереж. 

8. Проведено повний цикл заміни застарілих вогнегасників на нові 

сертифіковані. 

9. Проведено аварійно-відновлювальні роботи в котельній 

навчального корпусу № 3, відремонтовано стояки опалення. 

10. 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 



63 

 

 

пожежних гідрантів у головному навчальному корпусі. Укомплектованість 

пожежними кранами та пожежними рукавами зі стволами доведено до 90 % 

від потреби. 

11. Відремонтовано мережу подачі гарячої води на гуртожиток №3, 

створено належні умови для проїзду аварійно-рятувального транспорту біля 

головного навчального корпусу. 

12. Приведено у відповідність до чинних стандартів прилади обліку 

електроенергії на всіх без винятку навчальних корпусах та гуртожитках із 

заміною трансформаторів струму та встановленням приладів обліку нового 

зразка.  

13. Проведено роботи з капітального ремонту ганку біля головного 

навчального корпусу з обладнанням пандусу. 

14. Проведено благоустрій прилеглої до головного навчального 

корпусу території, відновлено пішохідні доріжки, покладено бордюрне 

каміння на автостоянці. 

15. Відремонтовано вхід до приймальної комісії в головному 

навчальному корпусі з заміною на пластикові вікон та встановленням 

енергозбережувальних світильників. 

16. Відремонтовано підлогу біля актової зали та приймальної комісії з 

покладанням керамограніту. 

17.  Відремонтовано підлогу з покладанням керамограніту в 

гуртожитках №1, №2 (більше 300 кв.м.). 

18. Відремонтовано лінолеумне покриття в навчальних корпусах і 

гуртожитках (більше 800 кв.м). 
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19.  Замінено 23 вікна на пластикові у навчальних корпусах, 

гуртожитках й спортивному корпусі. 

20.  Персоналом бібліотеки, спортивного корпусу, навчальних корпусів 

і гуртожитків виконано роботи з покриття лаком й фарбування підлоги 

загальною площею близько 1500 кв.м.  

21. Модернізовано та придбано 20 одиниць комп’ютерної техніки, 10 

копіювальних пристроїв та БФП, 5 мультимедійних проекторів, 1 телевізор. 

Обладнано новою комп’ютерною технікою спеціалізований клас на фізико-

математичному факультеті на 15 робочих місць. 

22. Виконано поточний ремонт 1 поверху й холу навчального корпусу 

№ 2 із заміною дверей та їх блоків на 1,2, 3 поверхах. 

23. Виконано поточний ремонт у приміщеннях навчальних корпусів і 

гуртожитків (більше 1000 кв.м). 

24. Проведено аварійно-відновлювальні роботи покрівлі на головному 

навчальному корпусі, спортивному. Загальною площею 1200 кв.м. 

25. Відремонтовано аварійні ділянки на спортивному корпусі (вікна). 

26. Відремонтовано аварійну ділянку каналізаційних мереж на 

гуртожитку №2. 

27. Придбано й встановлено каналізаційні колодязі для території між 

навчальним корпусом№2 та гуртожитком № 1. 

 

VII. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Згідно з кошторисом доходів та витрат, затвердженим Міністерством 

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

університету  на 2018 рік держбюджету виділено 65 млн. 145 тис. грн. Із них  45 

млн. 376  тис. грн – на заробітну платню та нарахування на оплату праці 
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єдиного соціального внеску 22%, 4 млн.248 тис. грн. –  на виплату стипендій 

аспірантам та докторантам і соціальних виплат студентам  сиротам, 5 млн. 124 

тис. грн. – на покриття комунальних послуг, 250 тис. грн. – на придбання 

будівельних матеріалів, господарських товарів, 10млн.147 тис грн. – на виплату 

академічних стипендій студентам університету. Із загального  об’єму 

фінансування з держбюджету на заробітну  та нарахування  70 %, на 

стипендіальний фонд – 22 %, 7 % – на комунальні послуги і 1 % на придбання 

будівельних та госпматеріалів. Щодо кошторису зі спецфонду, то спрогнозувати 

його до кінця року можливо буде після того, як складеться повний контингент 

студентів, які будуть навчатися на контрактній основі з 1.09.2018р.  За вісім 

місяців поточного року  на спеціальний фонд університету надійшло 14 млн 945 

тыс грн. З них оплата за навчання студентів склала 12 млн. 104 тис. грн., за 

проживання в гуртожитку – 2млн. 750 тис. грн ., за здачу в оренду вільних 

приміщень – 91 тис.грн. Згідно з кошторисом за вісім місяців поточного року 

виділено на зарплатню  співробітникам та нарахування єдиного соціального 

внеску  –12 млн. 232 тис. грн., 1 млн. 119 тис. грн. –  на покриття комунальних 

послуг , 833 тис. грн  на придбання матеріалів для поточного ремонту та 

господарських товарів, 461 тис. грн. – на оплату послуг (крім комунальних ), 81 

тис. грн. –  витрачено на відрядження співробітників . Усього витрачено за вісім 

місяцев 2018 р. – 14млн 726 тис. грн. Із загального об’єму надходжень на 

спецфонд університету на заробітну платню працівникам університету та 

нарахування на оплату праці   83 %, на комунальні платежі – 7 % і лише 10 % на 

придбання матеріалів й оплату інших послуг (оплата зв’язку, послуги інтернету, 

вивіз сміття, обслуговування та ремонт ліфтів, податки до бюджету ). Майже всі 

кошти йдуть на виплату заробітної платні ( загальний фонд  70%, спец фонд 83 

% )  

На сьогодні заборгованості із заробітної платні, оздоровчих , стипендії,  

комунальних платежів немає. Оздоровчі педагогічним працівникам 

університету було нараховано на 1.09.2018р. у розмірі  посадового окладу 
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(ставки заробітної платні) незалежно від навчального навантаження. 
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VIII. ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ КАДРІВ ДДПУ  

За звітній період проведено таку роботу: 

1. Під час проведення виборів ректора ДДПУ відділом кадрів було 

сформовано списки виборців із числа працівників університету.  

2. Для проведення періодичного медичного огляду працівників 

окремих категорій (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 

2007 року № 246 та постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 

року № 559) визначено перелік працівників ДДПУ, складено акти визначення 

категорій працівників, які підлягають медичним оглядам. 

3. У звітному році відділ кадрів надавав звіти та відповіді на вимогу 

Міністерства освіти і науки України, Державної аудиторської служби України, 

управління соціального захисту населення та військового комісаріату 

м. Слов’янськ, оформлював довідки для працівників університету. 

4. Відділ кадрів продовжує роботу із формування особових справ 

студентів, які мають право на отримання соціальної стипендії, щомісяця до 5 

числа подає до органів соціального захисту населення на паперових та 

електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію.  

5. Відділ кадрів у звітному навчальному році брав участь у проведенні 

атестації педагогічних працівників університету. 

6. Відділом кадрів розроблено посадову інструкцію сторожа 

(охоронця) головного навчального корпусу, Порядок пропускного режиму до 

головного навчального корпусу. 

 

 

ІХ. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДДПУ 

Упродовж 2018 року у Державному вищому навчальному закладі 

«Донбаський державний педагогічний університет» у межах компетенції 

вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм та вимог 

Законів України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VI, «Про 

засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 №1699-VII та інших нормативно-

правових актів антикорупційного спрямування.  

Для звершення антикорупційного законодавства, створення ефективної 

системи протидії корупції в ДДПУ здійснюється неухильне та своєчасне 

виконання Антикорупційної програми ДДПУ (наказ Про затвердження 
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Антикорупційної програми ДДПУ №1021 від 19.10.2017) та Плану заходів щодо 

забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 

2018 рік ( Наказ №1198 від 06.12.2017 Про затвердження Плану заходів щодо 

запобігання і протидії корупційним правопорушенням у ДДПУ на 2018 рік ) : 

- під час прийому на роботу та переведення на інші посади працівників 

враховуються вимоги антикорупційного законодавства щодо уникнення 

реального чи потенційного конфліктів інтересу в університеті; 

- для поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на 

звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти щодо 

порушення вимог законодавства в університеті ведуться консультативні 

бесіди; 

- на офіційному веб-сайті університету опубліковано низку матеріалів із 

викладанням основних положень Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

- проводиться перевірка на дотримання вимог антикорупційного 

законодавства та Антикорупційної програми ДДПУ в структурних 

підрозділах; 

- здійснюється контроль за станом організації роботи щодо дотримання 

вимог антикорупційного законодавства в ДДПУ; 

- оновлюється інформаційний стенд на антикорупційну тематику в 

університеті з урахуванням змін у чинному законодавстві України; 

- забезпечується прозорість здійснення державних закупівель. 

За звітний період здійснювалося забезпечення попередження посадових 

осіб ДДПУ, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, 

пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про подання 

декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, на момент звільнення за неохоплений раніше поданими 

деклараціями період та за 2017 рік у визначеному законодавством порядку. 

До подання (граничний термін 01 квітня 2018 року) Декларації про майно, 
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доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік на сайті ДДПУ 

заздалегіть було розміщенно роз’яснення щодо заповнення Декларації в 

електронному вигляді, на інформаційному стенді антикорупційного підрозділу 

було розміщено повідомлення щодо адміністративного стягнення за 

непред’явлення або несвоєчасне її надання. Також за необхідності 

уповноважена особа надавала особисте роз’яснення та відповіді на запитання 

щодо заповнення декларацій в електронному вигляді на сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

Упродовж року на офіційному веб-порталі (сайті) університету в рубриці 

«Запобігання та виявлення корупції» постійно оприлюднювалася інформація 

щодо запобігання корупції, так само поповнювалися та систематично 

оновлювалися антикорупційні матеріали рубрики. 

Забезпечено функціонування механізмів зворотного зв’язку з 

громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень через 

функціонування наявної постійної електронної поштової адреси для 

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

«Запобігання та виявлення корупції». 

На постійній основі видаються та доводяться до відома всіх студентів і 

співробітників ДДПУ накази щодо забезпечення ректоратом, деканами 

факультетів, завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів, 

відкритості та прозорості усіх видів освітніх процесів у період підготовки та 

проведення заліково-екзаменаційних сесій, державних атестацій та вступних 

випробувань (наказ №659 від 01.08.2017 р., наказ №628 від 27.08.2018). У вище 

зазначених наказах проректору з навчально-виховної роботи Швидкому С.М. 

було наказано активізувати роботу з профілактики та запобігання в 

студентському середовищі виявів корупційного спрямування, зокрема провести 

засідання студентського самоврядування ДДПУ «Про недопущення зловживань 

в студентському середовищі під час навчально-виховного процесу, заліково-

екзаменаційних сесій, державної атестації» та провести засідання вище 
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зазначених осіб за темою «Стратегія протидії корупції у вищих навчальних 

закладах». 

Упродовж 2018 року в ДДПУ приділялась увага питанню запобігання, 

виявлення конфлікту інтересів та його усунення. Постійно проводиться 

роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої 

можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості 

повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання. 

На основі Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 29.09.2017 р. №839, у вересні було розроблено та 

ознайомлено під підпис керівників структурних підрозділів, з подальшим його 

доведенням до своїх підлеглих, інформації щодо актуалізації поняття конфлікту 

інтересів та шляхів його врегулювання (наказ №695 від 15.09.2018 р.). 

Враховуючи абзац третій пункту 3 Типового положення про 

уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції 

зазначимо, що за період 2018 року надходили судові рішення про тимчасову 

заборону займати певні посади (Коношенко Сергій Володимирович, Коношенко 

Наталія Анатоліївна (накази №139 від 21.06. 2018 р., № 181 від 21.08.2018 р., 

№197 від 31.08.2018 р., №219 від 14.09.2018 р., №220 від 14.09.2018 р.). 

На постійній засаді вживаються заходи із забезпечення розширення знань 

у сфері антикорупційного законодавства, формування громадської думки серед 

студентів, співробітників щодо неприйнятності та осуду корупційних діянь. 

 

Х. ПРО РОБОТУ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ДДПУ 

Усього станом на 1 жовтня 2018 року в базовому університеті працює 

науково-педагогічних працівників – 294, ісього педагогічних працівників – 31. 

Усього працівників – 661.  

1. Робоча група з представників профспілкового комітету працівників 

ДДПУ та адміністрації підготувала новий Колективний договір Державного 
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вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» на 2018-2023 роки, який було затверджено на конференції 

трудового колективу ДДПУ (№ 4 від 24 квітня 2018 року).  

2. У звітний період брав участь у розробці положень щодо організації 

виборів ректора ДДПУ та в роботі організаційного комітету з виборів.  

3. До Управління соціального захисту населення Слов’янської міської 

ради надано інформацію про стан виконання за 2017 рік та перше півріччя 2018 

року у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний 

педагогічний університет» положень  

• Регіональної угоди між Донецькою обласною державною адміністрацією, 

профспілковими об`єднаннями Донецької області та Донецькою обласною 

організацією роботодавців на 2011 – 2012 роки (діє до укладання нової); 

• Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016 – 

2017 роки. 
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

1. Посилити контроль та адміністративну відповідальність за несвоєчасне чи 

неповне поінформування членів колективів факультетів, кафедр, інших 

структурних підрозділів щодо наказів та розпоряджень по університету. 

Відповідальні: ректорат. 

Термін: постійно. 

2. Посилити контроль та адміністративну відповідальність за несвоєчасне 

оформлення й подання звітної документації керівниками структурних 

підрозділів. 

Відповідальні: ректорат. 

Термін: постійно. 

3. 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. 

4. 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 Чередник О.В. 

Термін: постійно. 

5. Розробити та запровадити нормативне забезпечення щодо розширення 

переліку додаткових освітньо-професійних програм, курсів для студентів 
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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-методичним відділу Чередник О.В.  

Термін: постійно. 

6. Удосконалити професійну підготовку та підвищити кваліфікацію 

педагогічних працівників через запровадження як традиційних, так і 

інноваційних форм організації. 

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

Термін: постійно. 

7. Активізувати роботу викладачів з підтримки відповідних дистанційних курсів 

для оптимізації навчального процесу та уможливлення дистанційного навчання. 

Відповідальні: зав. кафедр, викладачі. 

Термін: постійно. 

8. Проводити роботу зі збереження та збільшення контингенту студентів, 

приділяти пильнішу увагу під час індивідуальної роботи зі студентами, які 

мають академічні заборгованості. 

Відповідальні: декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

9. Продовжити роботу над вдосконаленням змісту професійної підготовки 

педагогічних працівників, здатних працювати в умовах Нової української 

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

Термін: постійно. 

10. Випусковим кафедрам активніше проводити роботу щодо розширення 

переліку базових підприємств, організацій, установ,  укласти з ними відповідні 
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угоди на проходження навчально-виробничих практик.  

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

декани факультетів, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Завідувачам кафедр постійно контролювати облік науково-дослідної та 

науково-методичної роботи викладачів відповідно до наявних вимог. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: постійно. 

14. 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 роботу з 
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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. 

15. Продовжувати та поглиблювати співпрацю з науковими установами та 

освітніми закладами України, Євросоюзу. Докласти зусилля задля організації 

наукового співробітництва в межах участі в міжнародних наукових проектах, 

розробках тощо. Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. 

Чайченко С.О., декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно. 

16. Активізувати роботу з написання грантових проектів, налагодження 

співпраці з міжнародними донорами, підготовки проектних пропозицій.  

Відповідальні: ректорат, декани, зав. кафедр.  

Термін: постійно.  

17. 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. 

18. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, Раді молодих учених, аспірантів 

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

науково-дослідної роботи, до участі у факультетському турі конкурсу 

студентських наукових робіт психолого-педагогічного циклу, у конкурсах та 

олімпіадах, у науково-теоретичній і науково-методичній конференції ДДПУ, 

забезпечувати участь студентів у виконанні кафедральних тем. Активізувати 

роботу наукових гуртків і проблемних груп. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, голова Радам молодих 

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

19. Посилити контроль та роз’яснювальну роботи з викладачами щодо 

неприпустимості недозволених засобів проведення екзаменаційних сесій.  

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

зав. кафедр.  

20. 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. 

21. Активізувати роботу органів студентського самоврядування. 

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

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

Термін: постійно. 

22. Посилити роботу з студентами-сиротами, дітьми-переселенцями.  

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

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

Термін: постійно. 

23. Активізувати роботу кураторів. 

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

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

Термін: постійно. 

24. Удосконалити виховну роботу в гуртожитках університету. 

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

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

Термін: постійно. 

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

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

зав. кафедр, викладачі, голова студентської ради. 

Термін: постійно. 
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26. Посилити напрями національного, патріотичного та історико-культурного 

виховання студентської молоді через проведення заходів, присвячених видатним 

датам української історії та визначним датам Донеччини. 

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

студентського клубу. 

Термін: постійно. 

27. Урізноманітнити форми виховної роботи за здоровий спосіб життя через 

активне залучення студентів до участі в спортивно-масових заходах. 

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

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

Термін: постійно. 

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

проводити батьківські збори. 

Відповідальні: декани, куратори. 

Термін: постійно. 

29. Керівникам структурних підрозділів посилити контроль щодо економного 

використання енергоносіїв у навчальних корпусах і гуртожитках. 

Відповідальні: проректор з СЕР Проскунін В.М., декани, зав. кафедр, 

коменданти навчальних корпусів та гуртожитків.  

Термін: постійно.  

30. Постійно працювати над проблемою забезпечення навчально-виховного 

процесу компʼютерною технікою та інформаційно-комунікаційними 

технологіями. 

Відповідальні: ректорат, головний бухгалтер Сологуб Т.А.  

Активізувати роботу щодо охорони здоров’я та цивільного захисту працівників 

та студентів вишу.  

Відповідальні: завідувач кафедри медико-біологічних основ, охорони здоров’я 

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

Термін: постійно.  
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31. Активізувати роботу щодо інформування про необхідність дотримання 

студентами санітарно-гігієнічних норм у навчальних закладах,  

Відповідальні: завідувач кафедри здоров’я людини  і фізичного виховання 

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

Термін: постійно.  

32. 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.  

33. 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. 

 

 


