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ВИСОКОПОВАЖНЕ ЗІБРАННЯ!
Звітний

навчальний

2015-2016

рік

для

Донбаського

державного

педагогічного університету видався складним, проте, завдяки спільним зусиллям
усього колективу вишу, як і всі попередні роки, став періодом подальшої потужної
інтеграції.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Як відомо, освітня та наукова діяльність є неодмінною складовою життя
держави, суспільства, соціально-економічного розвитку нації.
Тому, керуючись, передусім, основними документами про вищу освіту й
статтею 53-ою Конституції України, та усвідомлюючи важливість нашої фахової
діяльності для виховання й навчання патріотичної та прогресивної молоді, у
звітний період нами було виконано таку роботу.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДДПУ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Інформаційним освітнім ресурсом про освіту в Україні та за кордоном
„Освіта.ua” складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України
2016 року. У якості вихідних даних для складання рейтингу було використано
найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та
міжнародні

рейтинги

вишів

України:

„Топ-200

Україна”,

„Scopus”

та

„Вебометрикс”, кожен із яких застосовує різні критерії оцінювання вищих
навчальних закладів. Так, серед 269 вищих навчальних закладів України,
представлених

у

рейтингу,

ДВНЗ

„Донбаський

державний

педагогічний

університет” посів 138 місце. Під час складання національних і міжнародних
рейтингів обов’язково враховують показники наукової діяльності (використання
міжнародних наукометричних і веб-метричних даних, кількість наукових
публікацій та цитувань на них тощо), тому отримані нашим університетом
результати, з одного боку, є свідченням належної організації наукової роботи в
закладі, а з іншого боку – стимулом для подальшого руху вгору.
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Станом на 1 вересня 2016 року в ДДПУ працює 38 докторів наук,
професорів (із них 5 – ГІІМ) та 262 кандидати наук, доценти (із них 41 – ГІІМ).
Зокрема, протягом 2015 – 2016 навчального року захищено 4 дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора наук: Гаврілова Л.Г., Татьянчикова І.В.,
Чайченко С.О., Бондаренко В.І. та 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук (із них 1 – ГІІМ). Упродовж звітного періоду отримано 2 атестати
професора та 17 атестатів доцента (із них 3 – у ГІІМ). На засіданнях Вченої ради
ДДПУ було обрано за конкурсом 19 науково-педагогічних працівників, зокрема: 4
– на посаду декана факультету, 7 – завідувача кафедри, 6 – професора, 1 –
директора Інституту, 1 – директора бібліотеки.
Продовжували виконуватися фундаментальні дослідження, які фінансують
із коштів державного бюджету з 2015 року:
– „Конструктивні методи аналізу нетерових крайових задач для систем
диференціальних,

функціонально-диференціальних

та

диференціально-

алгебраїчних рівнянь і теорії наближень”. Науковий керівник – доктор фізикоматематичних наук, професор, завідувач кафедри математики Чуйко С.М.
– „Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві (XIX ст. –
30-і рр. ХХ ст.)”. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри германської та слов’янської філології Глущенко В.А.
У 2015 році науковцями базового університету розроблено проект
фундаментального наукового дослідження „Топологія екзистенції людини в
релігійному онтологічному просторі” (науковий керівник – доктор філософських
наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових
наук Мозговий Л.І.). Розробку подано до Департаменту науково-технічного
розвитку Міністерства освіти і науки України для участі в конкурсному відборі
проектів наукових досліджень і розробок.
Продовжувала працювати спеціалізована вчена рада К 12.112.01 із правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей: 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти і 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спеціалізовану
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вчену раду очолює ректор університету, доктор педагогічних наук, професор
Омельченко С.О. Упродовж 2015 – 2016 навчального року на засіданні ради
успішно захищено 8 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти та 13 кандидатських дисертацій зі спеціальності
13.00.05 – соціальна педагогіка.
Наказом Міністерства освіти і науки України „Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від
1 липня 2016 року” від 11.07.2016 року №820 у ДВНЗ „Донбаський державний
педагогічний університет” створено спеціалізовану вчену раду 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” строком на три роки.
Двадцять викладачів університету (із них 1 – ГІІМ) є членами
спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у
вищих навчальних закладах України.
Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2015 р.
№1123

доктор

фізико-математичних

наук,

професор,

завідувач

кафедри

математики Чуйко С.М. увійшов до складу секції „Математика” за фаховими
напрямами Наукової ради МОН.
Доктор історичних наук, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії
ГІІМ Докашенко В.М. у звітний період продовжував працювати в складі
експертної ради МОН України (секція „Філософія, історія та політологія”).
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України „Про внесення
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 р. №545 „Про
оголошення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених”” від 26.07.2016 р. №881 доктора
педагогічних

наук,

доцента,

завідувача

кафедри

практичної

психології

Панасенко Е.А. включено до складу секції 7 Експертної ради МОН України
„Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до
європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація
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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, науковотехнічних (експериментальних) розробок молодих учених.
Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2016 р.
№ 375 «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій
(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України» доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
і методики технологічної та професійної освіти Стешенко В.В. увійшов до складу
комісії секції 014-6 Середня освіта (технології).
В університеті продовжує свою діяльність аспірантура. Станом на
01.09.2016 р. кількість аспірантів денної та заочної форм навчання складає 75 осіб
(з них 15 – ГІІМ), а також планований випуск аспірантів – 27 (із них 3 – ГІІМ).
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 8 наукових спеціальностей,
за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти, а саме:
- 015 Професійна освіта;
- 016 Спеціальна освіта;
- 032 Історія та археологія;
- 033 Філософія;
- 035 Філологія;
- 053 Психологія;
- 071 Облік і оподаткування;
- 231 Соціальна робота.
Упродовж навчального року активно велася робота з підготовки та участі
здобувачів вищої освіти у факультетських, університетських, всеукраїнських та
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міжнародних турах студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових
робіт, підтвердженням чому є дипломи та грамоти студентів нашого університету.
Дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських
наукових робіт нагороджені:
Лєскова Ольга, здобувач вищої освіти 4 курсу факультету підготовки
вчителів початкових класів, нагороджена дипломом І ступеня на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт із галузі наук „Початкова освіта”. Науковий
керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри природничоматематичних дисциплін Гринько В.О.
Гузовський Вячеслав, здобувач вищої освіти 4 курсу факультету романогерманських мов, нагороджений диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з напряму „Романо-германські мови і
літератури”. Науковий керівник – кандидат філологічних наук доцент кафедри
світової літератури Комаров С.А.
Дипломом ІІІ ступеня на ХІІ Всеукраїнській (з міжнародною участю)
студентській олімпіаді зі спеціальності „Корекційна освіта” (за нозологіями)
нагороджена здобувач вищої освіти 4 курсу факультету спеціальної освіти
Авдєєва Анастасія (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри корекційної педагогіки Кузнєцова Т. Г.).
Серед здобувачів вищої освіти університету 19 осіб взяли участь у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015 – 2016 навчальному році, зокрема 11
з них – студенти Відокремленого структурного підрозділу „Горлівський інститут
іноземних мов” (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
31.10.2014 р. №1242 заклад здійснює освітню діяльність у м. Бахмут Донецької
області).
Здобувачі вищої освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний
університет” взяли участь у Молодіжному євроатлантичному безпековому форумі,
який проходив упродовж 16-18 листопада 2015 р. у м. Харкові (за підтримки
Посольств Литовської республіки та Королівства Норвегії в Україні, Міністерства
освіти і науки України, Міністерства молоді і спорту України, Харківського
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національного університету ім. В.Н. Каразіна), про що отримали сертифікати
учасників форуму. Основними питаннями, що розглядалися під час заходу були:
зміни середовища глобальної безпеки, безпекова політика України та відносини
НАТО – Україна.
У звітний період студент факультету психології, економіки та управління
Булінг Олег Володимирович закінчив навчання за програмою підвищення
соціальної компетентності молоді «Як стати успішним» та отримав право
проводити заняття за модулями програми. Навчання здійснювалося Партнерством
«Кожній дитині» у межах проекту «Молодь для молоді: знай свої права – змінюй
життя», що фінансувався Посольством Фінляндії в Україні. Програма «Як стати
успішним» спрямована на мотивацію молодих людей до самопізнання та пізнання
інших, розвиток життєвих навичок, розширення мережі соціальних контактів,
заохочення до усвідомленого життєвого вибору, відповідального ставлення до
власного життя та активної громадянської позиції.
За результатами наукових досліджень науково-педагогічні працівники
університету у 2015 – 2016 навчальному році опублікували 13 монографій, 10
колективних монографій (із них 7 – видано за кордоном), 2 підручники, навчальну
програму з грифом МОН України, 81 навчальний посібник (із них 1 – виданий за
кордоном), 506 статей у фахових наукових журналах і збірниках України, 35
статей у журналах, включених до наукометричних баз даних Scopus, Web of
Scince, Index Copernicus, 288 статей і тез доповідей у наукових виданнях
зарубіжжя.

На

міжнародних

та

всеукраїнських

конференціях

викладачі

університету зробили 498 доповідей.
Силами провідних кафедр університету видано 26 випусків збірників
наукових праць (із них 5 – у ГІІМ), 8 (із них 1 – у ГІІМ) із яких вміщені до
переліку

наукових

фахових

видань

України.

Праці

викладачів

активно

використовуються в навчальному процесі.
Продовжувалася діяльність університету з організації та проведення
наукових заходів різного рівня. У 2015 – 2016 навчальному році проведено 25
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наукових конференцій і семінарів, зокрема 6 – міжнародного рівня, 5 –
всеукраїнського, 14 – міжрегіонального.
Серед найбільш масштабних наукових заходів звітного періоду були такі:
І Міжнародна заочна науково-практична конференція „Актуальні проблеми
фізичного виховання та здоров’я людини” (23-27 листопада 2015 р.), науковопрактична онлайн-конференція „Взаємодія духовного й фізичного виховання в
розвитку

гармонійно

розвиненої

особистості”

(24-25

березня

2016 р.),

Міжнародна наукова інтернет-конференція „Східнослов’янська філологія: від
Нестора до сьогодення” (16-21 травня 2016 р.), всеукраїнська науково-практична
конференція „Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення”, присвячена 160-річчю
від дня народження Івана Франка (у межах реалізації науково-дослідної проблеми
„Перспективні напрями сучасної науки та освіти”) (19-20 травня 2016 р.).
Із 17 до 20 грудня 2015 року на базі університету відбулися заняття в
Авторській школі академіка НАПН України, доктора психологічних наук,
професора – Тамари Семенівни Яценко, яка ознайомила її учасників з основами
психодинамічної теорії та безпосереднім процесом глибинної психокорекції за
методом активного соціально-психологічного пізнання. У роботі Авторської
школи взяли участь понад 220 практичних психологів, здобувачів вищої освіти та
викладачів вишів із Донецької, Луганської та Харківської областей.
У звітний період викладачами кафедри української мови та літератури
створено первинний осередок Українського термінологічного товариства, серед
основних завдань якого: розробка нагальних наукових питань термінознавства,
координація термінознавчої роботи у виші, залучення до проведення конференцій
відповідної тематики, підвищення рівня термінологічної грамотності викладачів
та

здобувачів

вищої

освіти,

консультації

щодо

складних

випадків

терміновживання тощо.
Відповідно до результатів рейтингового оцінювання у 2015 році 65 %
науково-педагогічних працівників мають високий рівень, 28 % – достатній, 6% –
задовільний, і лише 1 % – незадовільний рівень. Досягнуті показники свідчать
про належну організацію та успішність наукової та науково-методичної роботи, а
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також про покращення рівня проведення наукових досліджень порівняно з
минулим роком.
За рішенням Вченої університету було виголошено подяку завідувачам
кафедр, які посіли 1–3 місця в рейтинговому оцінюванні: управління навчальним
закладом (т.в.о.зав. кафедри доц. Артюхіній М.В.), прикладної психології (зав.
кафедри проф. Мелоян А.Е.), математики (зав. кафедри проф. Чуйко С.М.). Також
були відзначені науково-педагогічні працівники, які здобули перші місця в
персональному рейтинговому оцінюванні, а саме: професор Чуйко С.М., доцент
Борщов С.М., ст. викладач Ступак О.Ю., асистент Ішутіна О.Є.
Керівництво університету й структурних підрозділів веде активний пошук
та налагоджує партнерські зв’язки з вишами ближнього та далекого зарубіжжя. У
2015 – 2016 навчальному році підписано договір про співпрацю з Вищою школою
управління та адміністрації (м. Ополє, Польща). Планується підписання нових
угод про співпрацю з університетами Польщі, Німеччини, Фінляндії та ін. Станом
на 01.09.2016 р. в університеті діють угоди про співробітництво з 13
закордонними навчальними закладами та організаціями.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ У 2016-2016 РОЦІ
Забезпечення належної організації вступної кампанії у Донбаському
державному

педагогічному

університеті

у

2016

році

реалізовувалося

Приймальною комісією ДДПУ, склад якої формують:
– голова Приймальної комісії ДДПУ;
– три заступники голови Приймальної комісії ДДПУ;
– відповідальний секретар Приймальної комісії ДДПУ;
– уповноважена особа Приймальної комісії ДДПУ з питань прийняття та розгляду
електронних заяв (адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань
освіти);
– два заступники відповідального секретаря Приймальної комісії ДДПУ;
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– члени Приймальної комісії ДДПУ (декани факультетів, керівники структурних
підрозділів);
– представники органів студентського самоврядування ДВНЗ «ДДПУ».
Склад приймальної комісії державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет», а також склад приймальної
комісії

базового

університету

Державного

вищого

навчального

закладу

«Донбаський державний педагогічний університет» було затверджено наказом
№ 1348 від 12.11.2015.
Робота Приймальної комісії ДДПУ ґрунтувалася винятково на засадах
демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:
– чинного законодавства України,
– Умов прийому до вищих навчальних закладів України,
– Правил прийому до ДДПУ,
– Статуту ДДПУ,
– Положення про Приймальну комісію ДДПУ,
– Положення про апеляційні комісії ДДПУ,
– Плану-графіку роботи приймальної комісії ДДПУ у 2015 році (затвердженого на
засіданні Вченої ради ДДПУ).
Для забезпечення дотримання Умов прийому до вищих навчальних закладів
України у 2016 році (затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року
№ 1085та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року
за № 1351/27796), Правил прийому до ДДПУ у 2016 (затверджених вченою радою
ДДПУ 14.12.2015) та своєчасної підготовки до вступної кампанії 2016 року було
видано наказ ректора ДДПУ за №3 від 06.01.2016 «Щодо організації роботи
функціональних підрозділів приймальної комісії ДДПУ у 2016 році». Усього у
2015–2016 році видано близько 20 наказів ДДПУ щодо організації та проведення
«Вступної кампанії–2016».
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Для виконання покладених на Приймальну комісію ДДПУ завдань і
здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ДДПУ було створено
такі підрозділи Приймальної комісії:
– відбіркові комісії факультетів базового університету ДДПУ;
– предметні екзаменаційні комісії;
– комісії для проведення співбесід;
– фахові атестаційні комісії;
– апеляційні комісії;
– громадську комісію;
– оперативний штаб.
Для надання допомоги в здобутті вищої освіти випускникам шкіл із зони АТО
та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо
переміщеним особам було створено освітній центр «Донбас - Україна», який
функціонував як підрозділ Приймальної комісії ДДПУ.
Приймальною комісією ДДПУ виконувалися такі основні завдання та
обов’язки:
– забезпечувалося своєчасне інформування вступників, їхніх батьків та
громадськості з усіх питань вступу до ДДПУ;
– своєчасно оприлюднювалася на інформаційних стендах приймальної комісії
ДДПУ та офіційному сайті Приймальної комісії ДДПУ актуальна інформація для
вступників до ДДПУ (перелік спеціальностей, ліцензовані обсяги та державне
замовлення, ліцензія про надання освітніх послуг та сертифікати

про

акредитацію спеціальностей, правила прийому, зміни до правил прийому, графіки
вступних випробувань, статистичні дані щодо подачі документів та перебігу
конкурсного відбору, телефони гарячої лінії МОН України та ін.);
– організовувався належний прийом заяв та документів, своєчасно приймалися
рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних
випробуваннях);
– у встановленому порядку подавалися до Єдиної державної електронної бази з
питань отримані від вступників відомості;
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– забезпечувалося проведення вступних випробувань для окремих категорій
вступників (складання розкладу, підготовка екзаменаційних матеріалів);
– відбувалася координація діяльності всіх підрозділів приймальної комісії ДДПУ
щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
– організовувалися й проводилися консультації з питань вступу на навчання та
вибору спеціальності;
– здійснювався поточний контроль за роботою всіх підрозділів Приймальної
комісії ДДПУ, своєчасно розглядалися й затверджувалися їх рішення;
– організовувалася та контролювалася діяльність технічних, інформаційних і
побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
– приймалися рішення про зарахування вступників за формами навчання й
джерелами

фінансування,

зокрема,

рішення

про

зарахування

вступників

ухвалювалися на засіданнях Приймальної комісії базового університету ДДПУ та
оформлювалися протоколами (більше 30), у яких вказувалися умови зарахування
(за квотами, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі на
загальних підставах та ін.).
Аналізуючи результати вступної кампанії, зазначимо, що завдяки проведеній
профорієнтаційній роботі, належній організації та взаємодії структурних
підрозділів університету, злагодженості й прозорості роботи Приймальної комісії
та її підрозділів у 2016 було покращено порівняно з 2015 р. статистичні показники
щодо формування контингенту здобувачів вищої освіти (див. порівняльну
таблицю).
Так само, здобувачами вищої освіти 1 курсу денної форми навчання за
широким конкурсом зараховано 11 вступників із 62 місць максимальних обсягів
державного замовлення на спеціальності 231 Соціальна робота та 053 Психологія;
на педагогічні спеціальності за фіксованим обсягом державного замовлення
зараховано 175 вступників із 219 виділених місць, що свідчить про недостатній
рівень привабливості окремих спеціальностей серед вступників університету. До
того ж, залишається проблема відкриття малокомплектних груп, що впливає в
подальшому на показники середнього річного навантаження на викладача.
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Статистичні дані щодо результатів зарахування здобувачами вищої освіти
базового університету ДДПУ
для здобуття ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста, ступеня магістра у
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Організація освітньої діяльності
Освітня діяльність у ДДПУ 2015-2016 році проводилася відповідно до
положень Конституції 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.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказу МОН України
№ 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
навчально-методичним відділом у 2015-2016 навчальному році проведено значну
роботу щодо узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями)
бакалавра, спеціаліста, магістра в ДДПУ та ліцензованих обсягів та переходу на
новий перелік спеціальностей (зокрема погоджено та затверджено на рівні МОН
України

відповідний

нормативний

документ

«АКТ

узгодження

переліку

спеціальностей…», згідно з яким улітку 2016 р. здійснено перший набір здобувачів
вищої освіти.
У 2015-2016 навчальному році у зв’язку зі змінами в законодавчому
забезпеченні (зокрема ухваленням нових «Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти», затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187),

а відтак, запровадженням нових кадрових і

технологічних вимог до процедури ліцензування та зростанням кількості справ,
пов’язаних із ліцензуванням, збільшенням ліцензованих обсягів та акредитацією,
було ухвалено рішення про створення нового відділу в структурі університету –
Підрозділу з ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації, яким успішно
проведено значний обсяг робіт, зокрема розширено ліцензію з освітньої діяльності за
третім (освітньо-науковим) рівнем /тобто проліцензовано діяльність аспірантури/ за
такими спеціальностями:
- 015 Професійна освіта - з ліцензованим обсягом 10 осіб;
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- 016 Спеціальна освіта - з ліцензованим обсягом 10 осіб;
- 032 Історія та археологія - з ліцензованим обсягом 10 осіб;
- 035 Філологія - з ліцензованим обсягом 20 осіб;
- 053 Психологія - з ліцензованим обсягом 10 осіб;
- 071 Облік і оподаткування - з ліцензованим обсягом 10 осіб;
- 073 Соціальна робота - з ліцензованим обсягом 15 осіб
(затверджено наказом МОНУ № 590 від 30.05.2016 р. на підставі рішення
Ліцензійної комісії МОНУ (протокол №7/2 від 27 травня 2016 р.).
Окрім того, розширено провадження з освітньої діяльності за другим
(магістерським) рівнем за спеціальністю 033 Філософія /отримано дозвіл на
започаткування магістратури з Філософії/ - з ліцензованим обсягом 20 осіб
(затверджено рішенням Ліцензійної комісії МОНУ (протокол №13/1 від 02 серпня
2016 р.).
Упродовдж року за консультативної та методичної допомоги співробітників
навчально-методичного

відділу

та

підрозділу

ліцензування,

акредитації

та

підвищення кваліфікації успішно пройшли акредитацію та отримали сертифікати в
базовому університеті:
кафедра загального мовознавства (зав. кафедри Глущенко В.А.)
- за

напрямом

6.020303

Філологія

(англійська,

німецька)

(ІІ

рівень,

бакалаврський);
- спеціальністю 7.02030302 «Мова і література (англійська, німецька)» (ІІІ рівень,
ОКР Спеціаліст );
кафедра обліку і аудиту (зав. кафедри Лазаренко Д.О.)
- за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» (ІІ рівень, бакалаврський);
- спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» (ІІІ рівень, ОКР Спеціаліст).
У Горлівському інституті іноземних мов:
кафедра вітчизняної та зарубіжної історії (зав. кафедри Докашенко Г.П.)
- за напрямом 6.020302 «Історія» (ІІ рівень, бакалаврський);
- спеціальністю 7.02030201 «Історія»* (ІІІ рівень, ОКР Спеціаліст );
кафедра української філології (зав. кафедри Родіонова Т.М.)
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- за напрямом 6.020303 «Філологія (українська мова і література)» (ІІ рівень,
бакалаврський);
- спеціальністю 7.02030301 «Українська мова і література»* (ІІІ рівень, ОКР
Спеціаліст ).
Окрім того, в Акредитаційній комісії України залишаються на розгляді
(перенесено акредитаційну експертизу на вересень 2016 р.) акредитаційні справи
Горлівського інституту іноземних мов за напрямом 6.020303 «Філологія» та
спеціальностями 7.02030302 «Мова і література»/ російська, англійська, німецька,
французька, іспанська/ (усього 5 справ).
Для впорядкування діяльності з організації навчально-виховного процесу
було розроблено, затверджено та запроваджено в дію внутрішні нормативні
положення, зокрема:
1) Положення про атестацію педагогічних працівників Державний вищий
навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»;
2) Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Поточну організаційну діяльність було спрямовано на забезпечення
навчального процесу:
проведено наради із завідувачами кафедр щодо планування академічного
навантаження;
підготовлено й затверджено накази про штатний розпис професорськовикладацького

складу

та

планування

навчального

навантаження

професорсько-викладацького складу;
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

здобувачів: проект наказу про затвердження складу ЕК, графіки засідань ЕК,
проведено нараду з деканами факультетів, диспетчерами та методистами
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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 навантаження кафедрами університету на
наступний н.р. та спільно із заступниками деканів і завідувачами кафедр
упорядковано робочі навчальні плани (денна і заочна форми навчання);
підготовлено документацію щодо оформлення студентських квитків за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр, замовлено в Державному
центрі прикладних новітніх інформаційних технологій та видано здобувачам денної
форми навчання;
здійснено замовлення на виготовлення дипломів освітньо-кваліфікаційних
рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр випускниками денної і 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;
забезпечено факультети й кафедри університету документацією з планування,
обліку та звітності в навчальному процесі;
проведено комплексні контрольні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавр, спеціаліст, магістр денної форми навчання та здійснено їх аналіз;
складено план підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
упродовж навчального року здійснено контроль за його виконанням;
складено статистичні звіти, довідки, матеріали з питань організації навчального
процесу, які розглядалися на радах факультетів університету.
Так, особливості організації навчального процесу за денною формою
навчання у 2015-2016 році можна охарактеризувати за такими показниками. У
2015-2016 н.р. було залучено 1716 здобувачів денної форми навчання, із них за
рівнем бакалавр - 1405 осіб, за рівнем спеціаліст - 158 осіб, за рівнем магістр - 153
особи та 1431 здобувачів заочної форми навчання, з них за рівнем бакалавр - 1006
осіб, за рівнем спеціаліст - 345 осіб, за рівнем магістр - 80 осіб, які навчалися за 17
напрямками підготовки на 8 факультетах університету.
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Атестацію для випускників 2016 року рівня бакалавр, спеціаліст, магістр було
організовано у вигляді складання екзаменів, захисту дипломних та магістерських
робіт.
Упродовж

року

проводилося

навчання

здобувачів

із

використанням

дистанційної форми. Організація освітнього процесу у формі дистанційного
навчання дозволила забезпечити доставку інформації в інтерактивному режимі за
допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто
навчає (викладачів), до тих, хто навчається (здобувачів). Завдяки налагодженню
інтерактивної взаємодії в процесі роботи здобувачам 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 здобувачам 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 оnline-конференцій.
За результатами проведення атестації головами екзаменаційної комісії було
підготовлено звіти, які було затверджено на вченій раді університету.
За результатами атестації було захищено таку кількість робіт:
денна форма навчання
205 кваліфікаційних робіт: за рівнем бакалавр – 53 роботи; за рівнем
спеціаліст – 38 робіт; за рівнем магістр – 114 робіт. Атестацію склали: 1737
здобувачів, із них бакалаврів – 731, спеціалістів – 786, магістрів – 220;
заочна форма навчання
223 кваліфікаційні роботи: за рівнем бакалавр – 68 робіт; за рівнем спеціаліст
– 86 робіт; за рівнем магістр – 69 робіт. Атестацію склали: 754 здобувача, із них
бакалаврів – 353, спеціалістів – 324, магістрів – 77.
Дипломи з відзнакою отримали здобувачі рівнів: бакалавр – 8 осіб, спеціаліст –
15 осіб, магістр – 23 особи. Усього: 46 осіб.
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Основною

задачею

викладачів

університету

залишається

посилення

об’єктивності оцінювання знань здобувачів вищої освіти. КМСОНП (кредитномодульна система організації навчального процесу) сприяє досягненню прозорості й
зрозумілості підсумкової оцінки здобувача, що дозволяє стежити студентському
колективу за показниками кожного члена групи.
Упродовж 2015-2016 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 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 здобувачами денної форми навчання, порядком відрахування
здобувачів, 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.
Особлива увага надавалась збереженню контингенту здобувачів через:
посилення індивідуальної роботи зі студентами, що не встигають;
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створення умов для навчання за індивідуальним графіком студентів випускних
курсів, які працюють за спеціальністю.
Навчально-методичним відділом забезпечено ведення такої документації:
 книги обліку здобувачів денної та заочної форм навчання за факультетами;
 книги обліку здобувачів, яким надана академічна відпустка;
 книги видачі дипломів здобувачам денної та заочної форм навчання усіх
рівнів;
 журнал обліку роботи академічних груп;
 журнал атестації здобувачів;
 журнал обліку навантаження викладача;
 журнал обліку контрольних та взаємних відвідувань занять;
 індивідуальний план викладачів.
Перспективними напрямками роботи у 2016-2017 навчальному році є:
- розширення переліку ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей;
- оптимізація переліку додаткових спеціальностей і спеціалізацій з огляду на
підготовку педагогічних кадрів до викладання навчальних предметів варіативної
компоненти навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, а також до
проведення позашкільної та позакласної роботи з урахуванням задоволення
особистісних освітніх інтересів здобувача та професійних потреб замовника;
- розроблення

та

запровадження

нормативного

забезпечення

розширення переліку додаткових освітніх програм, курсів для

щодо

здобувачів

університету; переліку платних послуг з освітньої діяльності;
- удосконалення

професійної

підготовки

та

підвищення

кваліфікації

педагогічних працівників через запровадження як традиційних, так і інноваційних
форм організації;
- розроблення Концепції інформаційного забезпечення ДДПУ (так само
дистанційного навчання) та заходів щодо її реалізації.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ДДПУ
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Упродовж 2015-2016 навчального року відповідно до плану-графіку роботи
було проведено 10 засідань Вченої ради ДДПУ на яких розглядалися питання як
діяльності університету загалом, так і окремих його структурних підрозділів
зокрема.
ПРО СТАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 2015-2016 Н.Р.
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
документів, «Концепції виховної роботи у державному вищому навчальному закладі
«Донбаський державний педагогічний університет»» та загальноуніверситетський
«План виховної роботи», згідно з яким кожен факультет розробляє та приймає
власний річний план із виховної роботи. В основу планів покладено принципи
«Концептуальних засад гуманітарної освіти в Україні» (Наказ Міністерства освіти
України від 10.04.1996 р. № 111), форми й методи виховання здобувачів вищої освіти
у навчально-виховному процесі та в позанавчальний час, календарно оформлений
графік заходів та акцій до державних свят і визначних дат в історії України, план
роботи

студентського

та

спортивного

клубів

університету,

призначено

відповідальних та терміни проведення запланованих заходів.
У навчальному процесі належну увагу приділено національно-патріотичному
вихованню здобувачів вищої освіти, яке забезпечується викладанням комплексних
гуманітарних

дисциплін,

основними

серед

яких

є

історичні,

філологічні,

політологічні, економічні, соціологічні, культурологічні, українознавчі, психологопедагогічні та правознавчі. Весь комплекс гуманітарних дисциплін викладають
винятково державною мовою із використанням, насамперед, вітчизняної наукової та
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навчально-методичної літератури із залученням відповідних історико-краєзнавчих
досліджень про Україну й Донеччину зокрема.
Виховну роботу науково-педагогічний склад зі здобувачами проводить
регулярно відповідно до планів виховної роботи університету та факультетів. На всіх
факультетах своєчасно проводять засідання рад кураторів, старостатів, кураторських
годин. Тематику кураторських годин узгоджують із проректором із науковопедагогічної роботи та складають на основі рекомендацій Міністерства освіти та
науки України, професійної специфіки факультету, визначних дат історії Української
держави, області та міста.
Деканати та кафедри університету проводять виховну роботу в гуртожитках
університету в позанавчальний час. Чергування викладачів у гуртожитках,
проведення бесід, лекцій, круглих столів, тематичних вечорів, спортивних змагань
здійснюється згідно з виховними планами, роботою кафедр у гуртожитках, які
затверджує проректором із науково-педагогічної роботи.
Ректорат та деканати у виховній роботі надають значну увагу здобувачамсиротам, інвалідам, із малозабезпечених сімей. Названу категорію здобувачів
першочергово 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

було

проведено

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.
Для посилення національно-патріотичного виховання в жовтні 2015 року
здобувачі вишу в День захисника України відвідали особові склади 95
високомобільної бригади ЗСУ та військову частину 3035 Національної Гвардії
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України; упродовж жовтня-листопада 2015 року на факультетах проведено
відповідні заходи щодо вшанування воїнів Збройних сил України. У холі головного
корпусу відкрито стенди «Герої не вмирають», присвячені пам’яті воїнів, які
загинули, визволяючи м. Слов’янськ від російсько-терористичних військ.
За участі Всеукраїнського товариства «Знання» (голова – д.ф.н., професор
Кушерець В.І.) в університеті відбувся концерт відомого українського співака Фаіма
Мустафаєва для воїнів ЗСУ, здобувачів вищої освіти та викладачів із нагоди Дня
захисника України. До бібліотек військових частин було передано комплекти
художньої та наукової літератури.
Здобувачі вищої освіти та викладачі ДДПУ взяли активну участь у
загальноміських заходах щодо Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні.
Деканатом педагогічного факультету також проведено мітинг із покладанням
квітів біля Монументу партизанської слави. Здобувачі університету мали можливість
узяти участь у тематичному флеш-мобі на запрошення факультету фізичного
виховання.
На філологічному факультеті проведено зустрічі із краєзнавцями Донецької
області «Свій рідний край у серці май, коли Вкраїна твоя мати» та автором
всеукраїнського проекту допомоги Українським Збройним Силам, слов’янським
кераміком, волонтером Полігенько О.І., дебати на тему «Youth Policy of Ukraine.
Social and Demographic Aspects».
Формуванню активної життєвої позиції сприяли 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.
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На

належному

художньому

та

естетичному

рівні

проведено

загальноуніверситетські заходи щодо відзначення основних визначних державних
дат і традиційних університетських свят: День знань та Свято першокурсника, День
працівників освіти, фестиваль «Дебют першокурсника», Міжнародний день
студента, Новорічні свята, День закоханих, «Богатирські ігри», День захисника
України, Міжнародне свята жінок, інтелектуальна гра «Брейн-Ринг» тощо.
31 серпня було проведено загальноуніверситетське Свято першого дзвоника
(посвята першокурсників у студенти ДДПУ), в якому взяли участь університетські
(«Доміно», «Джерельце») та міські колективи («Індіго»).
З 18 до 20 вересня 2015 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 спортивнооздоровчого табору «Тиша» (м. Святогірськ). Збірна команда ДДПУ “Кольори
майбутнього” гідно була представлена серед подібних команд вишів Донецької
області.
8 листопада 2015 року в актовій залі головного корпусу ДДПУ відбувся
конкурс «Дебют першокурсника», присвячений Міжнародному дню студентства. У
конкурсі брали участь вісім команд нашого вишу.
Упродовж листопада в університеті було проведено фотоконкурс “Світ очима
студентів”.
12 лютого в стінах Донбаського державного педагогічного університету
пройшла традиційна акція Всеукраїнської Студреспубліки “Стіна кохання”, яка
проходить по всій Україні з 1998 року. Кожен охочий мав можливість написати
приємні побажання, надії на майбутнє на імпровізованій “стіні”.
У березні 2016 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», мелодійна «Веснянка»,
запальний «Родничок». Прекрасну частину людства привітали танцювальний
колектив «Аметист», козацький гурт «Торські музики» та актори театру-студії
«Гротеск».
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У

читальному

залі

бібліотеки

було

проведено

конкурс

читців

«Шевченківські літературні читання», присвячений ушануванню пам’яті
Великого Кобзаря та 20-річчю філологічного факультету. На філологічному
факультеті відбулися зустрічі з праправнуком Тараса Шевченка, автором книги
про Кобзаря – Миколою Лисенком; українською поетесою Л. Якимчук,
письменниками Д. Матіаш, І. Андрусяком та О. Єсауловим, представниками
творчої інтелігенції Львівщини в межах Акції братання «Із Заходу на Схід»
(Л. Пікас,

Б. Пастухом,

З. Филипчуком),

перекладачами

Т. Окопною

та

І. Забіякою, письменниками-земляками (Ю. Доценко, М. Сміщенко, Г. Грибанов,
П. Гайворонський, В. Глущенко, В. Романько, М. Сіробаба, О. Яровий).
Здобувачі та викладачі вишу взяли активну участь в організації та
проведенні вистави С. Жадана «Розділові».
Трудове виховання
Важливим питанням виховання є трудове виховання студентської молоді.
Зокрема

студенти

університету

брали

активну

участь

у

міському

та

загальноуніверситетському суботнику до Дня довкілля. Здобувачі та викладачі
впродовж місяця впорядковували територію вишу.
Здобувачі вищої освіти педагогічного факультету систематично беруть активну
участь у різноманітних волонтерських акціях на території Національного
природного

парку

“Святі

гори”

у

місті

Святогірську

(організатор

–

доц. Коношенко Н.А.).
На факультеті ПВПК проведено акції з благоустрою території біля навчального
корпусу: «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста (вересень – жовтень
2015 р.); «Свій голос віддаю за матінку-природу, За чистоту Землі, красу і вроду»
(травень 2016 р.). Колектив викладачів технологічного факультету разом зі
студентами взяли активну участь у розробці та реалізації творчого проекту
«Слов’янськ – щасливе місто» у місті Слов’янськ по бульвару Пасова.
Виховна робота в гуртожитках
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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. Проведено
низку заходів, серед яких: загальні збори першокурсників, що отримали місце в
гуртожитку; перевірено наповненість кімнат та з’ясовано питання поселення;
періодично перевірялися режим повсякденного життя та побуту здобувачів
вищої освіти, проводився конкурс на кращий санітарний стан помешкань;
викладачами філологічного факультету проведено бесіду-диспут «Актуальні
проблеми

сучасної

письменники-земляки»;

молоді»,

літературно-пізнавальний

тестування

здобувачів

вищої

вечір

освіти

на

«Наші
рівень

психологічної сумісності із сусідами.
Спортивно-масова робота
Заняття з фізичного виховання вміщеноі до навчального плану 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.
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
У 2015-16 навчальному році кількість студентів денної форми навчання
складала 1099 особи, із яких 678 студентів відвідують заняття з фізичного
виховання. До спеціальної медичної групи відносяться 35 осіб, що складає 5% від
кількості тих, хто займається фізичною культурою та спортом.
Студенти ДДПУ брали участь у міжнародних, республіканських, обласних та
міських змаганнях, а саме:
у міжнародних
Чемпіонат Європи з традиційного карате (Литва, Вільнюс, 16-20.10.2015 р.) –
майстер спорту України Валерія Пєняшкіна 1, 2, 3 місця з окремих видів карате (ф –
т фізичного виховання);
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Чемпіонат Світу з карате (Харків, 22-23.04.2016р.) – кандидат у майстри
спорту Мальцева Божена – 1 місце (ф – т фізичного виховання);
Чемпіонат Європи з хортингу (Словакія, Бардейов, 20-22.05.2016 р.) –
кандидат у майстри спорту Мальцева Божена

–1,1 місця (ф – т фізичного

виховання);
Чемпіонат Європи з пауеліфтингу (Іспанія, Малага, 14-17.04.2016 р.) – майстер
спорту України Арсенюк Микола – 3, 3,3, 2 місця (ф – т фізичного виховання);
Євтушенко Максим – чемпіон Європи з греко-римської боротьби, майстер спорту
України (ф – т фізичного виховання);
у республіканських
Кубок України (Кропивницький, 6-8.11.2015 р.) – майстер спорту України
Валерія Пєняшкіна – 1,1,2 місця з окремих видів карате;
Чемпіонат України з традиційного карате (Кропивницький, 23.04.2016 р.) –
майстер спорту України Валерія Пєняшкіна – 1,1,1,2 місця з окремих видів карате (ф
– т фізичного виховання); Мальваний Данило – срібний призер Чемпіонату України
(2015 р.) з самбо, кандидат у майстри спорту (ф – т фізичного виховання); Коваленко
Валерій – кандидат у майстри спорту з карате, призер Чемпіонату України (2016 р.) з
карате (ф – т фізичного виховання);
Чемпіонат України з кікбоксингу (Харків, 10-12.06.2016 р.) – майстер спорту
міжнародного класу Артюхов Антон – 1,1,1 місця, пройшов кваліфікаційний відбір
до Чемпіонату світу з кікбоксингу в Італії (10.2016 р.), ф – т фізичного виховання;
Чемпіонат України з хортингу (Дніпро, 13-14.11.2015р.) – кандидат у майстри спорту
України Мальцева Божена – 1 місце (ф – т фізичного виховання);
Чемпіонат України з хортингу – кандидат у майстри спорту України Семейко
Артур – 2 місце (ф – т фізичного виховання) ;
в обласних – Чемпіонат Донецької обл. з жиму лежачи (м.Краматорськ, 2631.05.2016 р.) – кандидат у майстри спорту Щебланов Максим – 2, 3 місця (ф – т
фізичного виховання).
На спортивній базі університету проходили міжнародний турнір із вільної
боротьби «Торські ігри», карате та обласні змагання з футзалу.
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Традиційними заходами в ДДПУ є: першість університету серед факультетів із
веселих стартів, баскетболу, волейболу, міні-футболу, настільного тенісу, із шахів,
легкоатлетичного кросу, бадмінтону, спортивної гімнастики, «Козацькі розваги».
Упродовж 2015-16 навчального року в ДДПУ було проведено 12 спортивномасових заходів, у яких взяли участь переважна більшість студентів денної форми
навчання:
- 11.09.2015 р. - першість університету з веселих стартів;
- 25.09.2015 р. - першість факультету фізичного виховання з легкої атлетики;
- 12-15.10.15 р.- першість факультету фізичного виховання з футзалу;
- 19-21.10.15 р.- першість університету з футзалу;
- 26-29.10.15 р.- першість факультету фізичного виховання з волейболу;
- 03.11.2015 р. - першість університету з настільного тенісу;
- 02-05.11.15 р.- першість університету з баскетболу;
- 12.11.2015 р. - першість університету з шахів;
- 24.02.2016 р.- першість факультету фізичного виховання «Козацькі розваги»;
- 19.04.2016 р.- відкрита першість факультету зі спортивної гімнастики;
- 26-27.04.2016 р.- першість з військового багатоборства;
- 28.04.2016 р.- першість факультету фізичного виховання зі спортивної аеробіки.
Здобувачі вищої освіти університету взяли активну участь в обласних
змаганнях серед вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації «Універсіада
Донеччини –2016» у таких видах:
- 24-26.02.16р. – бадмінтон –2 командне місце;
- 09-11.03.16р. – настільний теніс –3 командне місце;
- 14-18.03.16р. – баскетбол –1 командне місце;
- 11-14.04.2016 р. – футзал –2 командне місце;
-18-20.04.2016 р. – волейбол (чол.) – 3 командне місце;
- 11-13.05.2016 р. – шахи – 2 командне місце;
- 16-20.05.2016 р. – пляжний волейбол (чол.) – 1 командне місце,
пляжний волейбол (жін.) – 1 командне місце;
- 25-31.05.2016 р. – пауерліфтинг – 3 місце, жим лежачи – 2 місце.
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Активну участь студенти ДВНЗ «ДДПУ» взяли у міських заходах та
змаганнях:
- 5-6.09.2015 – участь у заходах до дня заснування та визволення міста;
- 11.09.2015 р. – зустріч з головою Донецької ВЦА Жебрівським П.І. та видатними
спортсменами області;
- 09.10.2015 р. –

легкоатлетичний крос;

- 28-29.10.2015 р. – шахи;
- 26-27.10.2015 р. – волейбол (дівчата);
- 09-13.11.2015 р. – настільний теніс;
-16-18.11.2015 р. – баскетбол (дівчата);
-23-25.11.2015 р. – баскетбол (юнаки);
- 02.12.2015 р. – бадмінтон;
-5.04.2016 р. – участь у акції білбордів «Кращі спортсмени міста»;
- квітень-травень 2016 р. – участь у Всеукраїнському місячнику «Спорт для всіх –
спільна турбота»;
- 07.04.2016 р. – участь у заходах до Всесвітнього дня здоров’я (аеробіка);
- 25.04.2016 р. – міні-футбол;
- 30.04-04.05.2016 р. – участь у Всеукраїнському «Марші Миру», який проводився
для пропаганди здорового способу життя та соціальної адаптації інвалідів, до якого
були залучені велосипедисти, бігуни, інваліди-колясочники;
- 06.05.2016 р. – суддівство змагань дитячої військово-патріотичної гри «Джура»;
-07.05.2016 р. –

легкоатлетична естафета;

-14-15.05.2016 р. – легка атлетика;
- 17.06.2016 р. – участь у підготовці та суддівство у змаганнях у межах заходів
«Олімпійський день».
Для

досягнення

більшої

ефективності

виховного

процесу

підрозділи

університету дотримувалися принципів єдності національно-патріотичного й
загальнолюдського,

науковості

й

професіоналізму,

природовідповідності

й

культуровідповідності виховання, гуманізації, демократизації, безперервності й
наступності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, пріоритету
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активності, самодіяльності й творчої ініціативи здобувачів вищої освіти, інтеграції
традиційних та нових форм виховної роботи, гармонізації родинного й суспільного
виховання, єдності освіти й виховання тощо.
Студентське самоврядування
Студентське самоврядування у звітний період брало активну участь в
організації та проведенні загальноуніверситетських заходів, спрямованих на
розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів.
11-13 лютого в місті Святогірськ управління у справах сім’ї та молоді
Донецької обласної державної адміністрації проводо регіональний молодіжний
форум для лідерів студентського самоврядування, у якому взяли участь здобувачі
ДДПУ. Наші студенти посіли ІІ місце з 16 команд, присутніх на форумі, а також - І
місце в конкурсі “В гостях у казки” і ІІ місце у конкурсі “Привітальна візитівка”.
Здобувачі вищої освіти ДДПУ взяли участь у зустрічі з заступником голови
Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань Ігорем Стокозом.
З 09.06 до 12.06. 2016 студенти ДВНЗ «ДДПУ» у межах обласного фестивалю
творчої

молоді

«Art-Ukrainе»,

відвідали

місто

Маріуполь

для

збільшення

культурного потенціалу та створення майданчику для обміну досвідом серед творчої
молоді регіону. Організаторами заходу виступили: управляння у справах сім’ї та
молоді Донецької обласної державної адміністрації та відділ у справах сім’ї та
молоді Маріупольської міської ради,. Фестиваль зібрав юнаків та дівчат з 13 міст та
районів Донецької області. Упродовж трьох днів здобувачі мали можливість
спробувати себе в різних напрямках: «Фото», «Образотворче мистецтво», «Музика»,
«Вокал», «Сучасна хореографія», «Вірші, театр, КВК». Кращі номери було
представлено на гала-концерті, який пройшов у Театральному сквері, де всіх
учасників фестивалю було нагороджено дипломами.
Важливою подією 2016 року в житті нашого університету стала Донецька
регіональна Студентська республіка. ДДПУ брав активну участь у відродженні цього
заходу, адже воно не проводилося понад два роки. З 11 до 14 липня 2016 р. на базі
дитячого оздоровчого центру «Яструбок» (м. Святогірськ) відбувся регіональний
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етап мультифестивалю «Студентська республіка-2016» на тему: «Позитивні сценарії
модернізації Донецької області: роль громад і молоді».
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
У 2016 фінансовому році діяльність підпорядкованих підрозділів було
організовано за такими напрямами:
1. Усунення порушень, виявлених у ході планових перевірок підрозділами
Держтехногенбезпеки, енерго- та котлонагляду, інспекціями у сфері експлуатації
тепло- та електроприладів та обладнання.
2. Проведення капітального ремонту й реконструкції систем опалювання,
покрівель, електричних, каналізаційних та водопровідних мереж.
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. Для забезпечення функціонування та сталої роботи навчальних
корпусів та гуртожитків було проведено метрологічні профілактичні випробування
електрообладнання в університеті.
Проведено технічний огляд та оновлення вогнегасників, а саме: перезаряджено
– 381 штука, із них списана – 51, придбано нових – 108 штук.
Проведено ревізію протипожежного обладнання та інвентарю.
Для економного використання теплоенерговодоресурсів було проведено
метрологічні випробування приладів обліку газу в третьому навчальному корпусі,
електроенергії в другому гуртожитку, першому навчальному корпусі. Проведено
капітальний ремонт вузла обліку електричної енергії на другому гуртожитку, із
заміною приладів обліку, що не відповідають стандартам, замінено 49 вентилів, 20
змішувачів води, 92 одиниці запірної арматури та кранів різного діаметра та 697
метрів погонних труб внутрішніх мереж.
Завершено ремонтні роботи в приміщеннях другого навчального корпусу з
облаштуванням підлоги керамогранітом та заміною системи опалення в коридорах,
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відремонтовано аварійні ділянки покрівлі, облаштовано приміщення для розміщення
буфету, спільно з факультетом проведено роботи з заміни вікон у кількості 11 штук
та відремонтовано вхід до навчального корпусу

зі встановленням пластикових

вхідних дверей.
Проведено капітальний ремонт входу до першого гуртожитку, ліквідовано
аварійні

сходи,

зроблено

благоустрій

прилеглої

до

гуртожитку

території,

відремонтовано водогін питного водопостачання.
Проведено значний обсяг робіт у головному навчальному корпусі з
облаштування підлоги з керамограніту на другому, третьому та шостому поверхах,
косметичний ремонт стін і стелі зі встановленням світильників на другому поверсі.
Капітально відремонтовано з заміною вікон, підлоги, меблів 209 аудиторію,
приміщення кімнат 204, 216.
Відремонтовано приміщення відділу комплектування бібліотеки із заміною
підлоги. Придбано новий тюль для бібліотеки головного навчального корпусу.
Для виконання санітарно-епідеміологічного законодавства, законодавства у
сфері охорони праці та протипожежної безпеки було організовано комплекс заходів,
що суттєво впливають на створення безпечних умов для учасників навчальновиховного процесу, а саме:
- проведено дератизацію й дезінфекцію приміщень підвалів навчальних
корпусів та гуртожитків;
- відремонтовано зовнішні каналізаційні мережі з прокладкою трубопроводів в
третьому гуртожитку (загалом більше 20 метрів погонних);
-

відремонтовано

системи

водопостачання

в

навчальних

корпусах

і

гуртожитках, так само замінено на пластикові мережі холодного й гарячого
водопостачання в третьому гуртожитку (2 стояки);
- проведено заходи з благоустрою прилеглої території третього гуртожитку й
головного навчального корпусу;
- облаштовано покрівлю із рулонних матеріалів нового покоління на головному
начальному корпусі (актова та спортивні зали, навчально-лабораторний корпус,
коридор), спортивному корпусі, третьому навчальному корпусі. Загалом було
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покладено 900 квадратних метрів єврорубероїду;
- проведено ремонтні роботи системи опалення коридорів другого навчального
корпусу із заміною наявних мереж на пластикові, промивкою та заміною
радіаторних

батарей,

які

вийшли

з

ладу

та

забезпечення

незалежного

теплозабезпечення поповерхово, на випадок проведення планово-попереджувальних
ремонтів;
- продовжено роботи з ремонту покрівлі майстерень. Загальна площа складає
більше 300 квадратних метрів;
- повністю завершено роботи на водогоні питного водопостачання третього
навчального корпусу;
Зауважимо, що у всіх підрозділах університету ремонтно-будівельні роботи
виконувалися винятково персоналом університету, окрім робіт у головному
навчальному корпусі, де ремонт підлоги на другому, третьому, шостому поверхах
виконувався підрядною організацією.
Головний корпус:
1. Зроблено косметичний ремонт асфальтного покриття (у ями засипано
подріблений асфальт).
2. Висаджено сто кущів троянд на клумбах фасаду.
3. Зроблено косметичний ремонт туалетів, аудиторій, вікон, деякі пофарбовано
до нового навчального року.
4. Побудовано склад і роздягальню для прибиральниць, засклено вікна.
5. Замінено унітази в жіночому туалеті ІІ поверху.
6. Установлено перетинки в жіночих туалетах між унітазами з дверима на ІІ та
ІІІ поверхах.
7. Зроблено ремонт у відділі комплектування бібліотеки (заміна підлоги,
шпалер, пофарбування).
8. Замінено водогін холодної води в підвалі під бібліотекою на пластик 120 м.
9. Установлено піддашок над запасним виходом до хлібозаводу.
10 Установлено решітки на вікна над піддашком запасного виходу до
бібліотеки й хлібозаводу.
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11. Установлено решітки на скляні двері спортивного залу.
12. Виконано частковий ремонт аудиторії № 718 (підлога, вікна, лінолеум,
шпаклювання стін та стелі).
13. Встановлено додаткове освітлення на даху, спрямоване на внутрішній двір.
14. Частково відремонтовано дах аудиторного корпусу, актової зали (700 м кв.).
15. Покрито лаком дерев'яні підлоги в аудиторіях № 102, 103, 124.
16. Зроблено ремонт коридору (підлоги) на ІІІ поверсі , укладено керамічну
плитку.
17. Відремонтовано підлогу коридору на VI поверсі (плитка250 м кв.).
18. Відремонтовано аудиторію № 310 (шпалери, лінолеум, фарбування).
19. Відремонтовано аудиторію № 204-а (шпалери, лінолеум, фарбування).
20. Зроблено капітальний ремонт аудиторії № 217 (заміна підлоги (ламінат),
шпалери, електрична проводка, нові двері).
21. Зроблено капітальний ремонт аудиторії № 209 (заміна вікон на пластикові,
шпалери, лінолеум, електрична проводка, електричне обладнання, двері, фарбування
та білення).
22. Зроблено капітальний ремонт коридору ІІ поверху (заміна підлоги
укладанням плитки керамічної, фарбування стін, заміна електричного обладнання).
23. Ремонт буфету на І поверсі (електричне обладнання, меблі).
24. Виконано три покоси трави (травень, червень, серпень).
Навчальний корпус № 1 (факультет початкових класів)
1. Зроблено ремонт аудиторій № 45, 46 (шпарування, побілка, фарбування).
2. Замінено двері в кількості 2 штуки в аудиторії № 46.
3. Відремонтовано сцену в актовій залі (шпарування, побілка).
4. Відремонтовано аудиторію № 14 (побілка, фарбування).
5. Зроблено прибирання та фарбування туалетів.
6. Вимито вікна, заклеєно до зими, пофарбовано.
7. Випрано гардини, завіси в ауд. № 26,35,20,21, вестибюлі.
8. Пофарбовано двері складу.
9. Замінено світильники ауд. № 3, 20, 24, 33, 14.
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10. Установлено світильники на госпподвір’ї.
11. Замінено лінолеум в аудиторіях № 45, 46, 19, 21.
12. Замінено двері з коробкою в аудиторіях 19, 21.
13. Відремонтовано туалетних бачків – 2 шт.
Навчальний корпус № 2
(педагогічний факультет, факультет фізичного виховання)
1. Замінено опалювальну систему в коридорах 4-го поверху.
2. Демонтовано старі та встановлено нові двері центрального входу.
3. Відремонтовано піддашок над центральним входом.
4. Демонтовано старі та встановлено нові вікна в аудиторіях № 2, 3, 4, 5, 6, 8.
5. Зроблено частковий ремонт коридорів.
6. Замінено труби холодної води в підвалі .
7. Встановлено гребні на даху корпусу.
8. Зроблено ремонт піддашка на запасному виході.
9 Демонтовано старі та встановлено нові двері в аудиторіях № 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12а.
10.Пофарбовано 140 стільців.
11. Відремонтовано 60 аудиторних столів.
12. Вимито вікна, двері, плафони.
13.Пофарбовано батареї, труби.
14.Зроблено ревізію засувок, кранів у підвалі.
15. Проведено роботи з благоустрою прилеглої території – скошено траву,
підрізано кущів.
16. Виділено та відремонтовано кімнату для буфету.
Навчальний корпус № 3 (технологічний факультет)
1. Виконано ремонт аудиторії № 202 (фарбування, заміна вікон на пластикові,
заміна шпалер, лінолеуму).
2. Відремонтовано аудиторію № 219 (фарбування, заміна шпалер).
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3. Відремонтовано аудиторію № 210 (побілення, фарбування, заміна шпалер,
заміна лінолеуму).
4. Відремонтовано аудиторію № 202 (побілення, фарбування, заміна шпалер,
заміна лінолеуму).
5. Замінено лінолеум в аудиторії № 115, 295,403.
6. Зроблено ремонт у майстернях: частковий ремонт даху, фарбування вікон та
дверей, фарбування станків та верстаків й іншого обладнання.
7. Відремонтовано піддашок на головному вході: покриття єврорубероїдом,
побілення над піддашком, фарбування колон.
8. Проведено поточний ремонт даху коридору І поверху.
9. Замінено труби на пластикові в туалеті І поверху.
10. Встановлено пластикову трубу від корпусу до майстерень для подавання
води в майстерні.
11. Замінено засувки в котельній.
12. Пофарбовано вікна, двері, плінтуси, підвіконня, панелей коридору, в
аудиторіях, за необхідністю (аудиторії № 106, 115, 210, 212, 416, 208, 308,309, 311,
312, 322, у бібліотеці, туалеті, коридорі, холі).
Спортивний корпус
1. Замінено трубу 2 дюйма на ПК № 1 – 3 м.
2. Замінено трубу та кран 1,5 дюйма для подавання холодної води в туалеті.
3. Замінено трубу в бойлері 1 дюйм – 3 м, 2 дюйма – 5 м.
4. Проведено ремонт труби опалення в бойлері діаметром 100 мм – 10 м.
5. Замінено трубу 2 дюйми, що розташована при переході з комори до
майстерні – 2 м.
6. Замінено труби на пластикові в туалетах та душових на холодну воду.
7. Замінено каналізаційні труби в туалетах, душових і в залі важкої атлетики.
8. Замінено плитку для підлоги й стін у студентських туалетах та душових.
9. Замінено проводку й світильників у залі важкої атлетики.
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10. Оброблено вологостійким гіпсокартоном вологу стіну в залі важкої
атлетики.
11. Оброблено дві стіні в залі важкої атлетики звичайним гіпсокартоном.
12. Замінено однну віконну раму на пластикову в малій залі.
13. Замінено підлогу в малому залі на плитку ЮСБ.
14. Покрито лаком підлогу в малому залі.
15. Замінено сантехніку в чоловічому та жіночому туалетах для студентів.
16. Зроблено перетинки із гіпсокартону для закриття вологої стіні в
методичному кабінеті.
Гуртожиток № 1
1. Демонтовано водогін у жіночому душі й встановлено три водонагрівальних
баки.
2. Зроблено ремонт бойлера, усунено його протікання.
3. Зроблено ремонт та часткову заміну каналізаційної системи в підвалі.
4. Відкачано воду з підвалу.
5. Замінено на пластик стояк і розведення на найближчі туалети.
6. Відремонтовано та замінено запорної арматури.
7. Замінено трубу холодної води І поверху.
8. Встановленно піддашок над входом у гуртожиток.
9. Зроблено капітальний ремонт ґанку.
10 Укладено б/у асфальт біля гуртожитку.
11. Побілено коридори, туалети, побутові кімнати, умивальників на всіх
поверхах.
12. Частково засклено вікна в кімнатах студентів (412, 308).
13. Пофарбовано підвіконня, панелі (вибірково), плінтуса, підлогу в
«червоному кутку», двері.
14. Вимито вікна, плафони.
15. Скошено траву на закріпленій території та обрізано кущі.
Гуртожиток № 2
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1.Замінено зношені труби для постачання холодної води в туалетах,
умивальниках, підвалі на пластикові з 1 до 5 поверху з лівого боку.
2. Замінено каналізаційні труби в туалетах 1-3 поверхів.
3. Проведено малярні роботи.
4. Укладено плитку на підлогу, встановлено унітази та умивальники на 1
поверсі.
5. Замінено труби на пластикові в підвалі по довжині споруди з холодною
водою та в бойлерній.
6. Зацементовано ґанок з усіх боків, частково зроблено ґанок у медичному
пункті й встановлено поручні.
7. Пофарбовано та відремонтовано дві душові, встановлено три вентиляційні
труби, побілено умивальники на 2-5 поверхах.
8. Частково пофарбовано панелі, плінтуса в коридорах, умивальниках,
туалетах 1-5 поверхів.
9. Пофарбовано фасад, двері, поручні на вході в гуртожиток.
10. Проведено ремонтні роботи з підготовки тепломережі: заміна й ремонт
вентиля, кранів на стояках у підвалі та горищі, зроблено ревізію засувок.
11. Замінено світильники по поверхах, проведено нову проводку в підвалах,
заміна проводку на сходових прогонах 1-5 поверхів.
12. Замінено вмісту щитових.
Гуртожиток № 3
1. Повністю замінено стояк труб каналізації на кухнях загального
користування з 1 до 9 поверху.
2. Замінено каналізаційні труби на вулиці.
3. Замінено дві засувки для постачання холодної та гарячої води в підвалі.
4. Набито сальники на вісім засувок.
5. Зроблено ревізію вентилів у підвалі 3/4 ,1/2.
6. Пофарбовано всі засувки в підвалі (згідно з Правилами: чорний, зелений,
жовтий колір).
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7. Розмито, зашпакльовано та побілено 17 кухонь загального користування.
8. У належний стан приведено підвальне приміщення й технічний поверх.
9. Пофарбовано 17 шахт сміттєпроводів із 1до 9 поверху.
10 Пофарбовано двері головного входу.
11. Частково зашпакльовано та побілено стіни поверхів.
12. Пофарбовано підвіконня на кухнях та поверхах.
Наголосимо, що частину робіт, виконаних у навчальних корпусах та
гуртожитках, здійснено як спільно із факультетами, так і силами власне факультетів.
Фінансова діяльність
Згідно з кошторисом доходів та витрат, затвердженого Міністерством освіти і
науки України на покриття витрат, пов’язаних основною діяльністю університету на
2016 рік держбюджету виділено 48 млн. 277 тис. грн. І них 26 млн. 162 тис. грн. –
на заробітну плату та нарахування на оплату праці, 13 млн. 194 тис. грн. – на
виплату стипендій і соціальних виплат студентам-сиротам, 7 млн. 978 тис. грн. – на
покриття комунальних послуг, 943 тис. грн. – на придбання будівельних матеріалів,
госптоварів та інших послуг. Із загального об’єму фінансування з держбюджету на
зарплату 54 %, на стипендіальний фонд – 27 %, 17 % – на комунальні послуги і 2 %
виділяється на придбання будівельних та госпматеріалів. Щодо кошторису по спец.
фонду, то спрогнозувати його до кінця року можна лише після того, як складається
повний контингент студентів, які навчатимуться на контрактній основі з 1.09.2016р.
За вісім місяців поточного року на спеціальний фонд університету надійшло 10 млн
670 тыс грн. З них оплата за навчання студентів склала 8 млн. 786 тис грн., за
проживання в гуртожитку – 1млн. 734 тис грн., за здачу в оренду вільних приміщень
– 150 тис. грн. Відповідно до кошторису виділено на зарплату співробітникам та
нарахування – 7 млн. 391 тис. грн., 796 тис. грн. – на покриття комунальних послуг,
357 тис. грн. – на придбання матеріалів для поточного ремонту та госптоварів, 589
тис. грн. – на оплату послуг (крім комунальних), 62 тис. грн. – витрачено на
відрядження співробітників. Із загального об’єму надходжень на спецфонд
університету на зарплатню працівникам та нарахування на зарплатню

80 %, на
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комунальні платежі – 9 % і лише 11 % – на придбання матеріалів і інших послуг
(зв'язок, послуги інтернету, вивезення сміття, обслуговування ліфтів, податки до
бюджету). Як бачимо з розрахунків, майже всі кошти йдуть на виплату зарплати
(загальний фонд – 54%, спецфонд – 80 % ).
На сьогодні заборгованості по зарплаті, оздоровчим, стипендії, комунальним
платежам немає.

Про роботу відділу кадрів ДДПУ
Станом на 01 вересня 2016 року в Державному вищому навчальному закладі
«Донбаський державний педагогічний університет» працює 692 особи, із них:
Штатні працівники
Педагогічні працівники

31

Професорсько-викладацький
склад

308

З них
докторів наук, проф.

33

проф., ДН

22

ДН

9

КН, проф.

2

Кандидати наук

221

З них доцентів

163

За звітній період проведено таку роботу:
1. Постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавства під час
прийняття, переведення та звільнення з роботи працівників. За звітній період
порушень вимог трудового законодавства не було.
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2. Трудові відносини з науково-педагогічними працівниками укладаються на
умовах контракту. Працівники своєчасно отримують повідомлення про сплив
терміну дії контракту.
3. Своєчасно подаються звіти відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Працівникам надається допомога під час оформлення документів для
призначення пенсії, встановлення інвалідності тощо.
5. Ведеться роз’яснювальна робота щодо змін у законодавстві, які стосуються
трудових відносин.
6. Постійно підтримується співпраця з міським центром зайнятості.
7. Підготовлена нова редакція Статуту ДДПУ (подано на затвердження до
МОН).
8. Розроблено:


типові посадові інструкції для працівників кафедри університету,

директора відокремленого структурного підрозділу Горлівський інститут іноземних
мов;


типову форму контракту для директора бібліотеки ДДПУ;



Положення про атестацію педагогічних працівників;



Положення про атестацію працівників окремих категорій;



Нову редакцію Положення про конференцію трудового колективу ДДПУ.

9. Проведено медичний огляд працівників гуртожитків та співробітників, які
працюють у шкідливих умовах (рембудгрупа, електрики тощо).
10

Приведено у відповідність до Закону «Про вищу освіту» форми

контракту науково-педагогічного працівника, завідувача кафедри, декана.
11. У Єдину державну електронну базу з питань освіти Внесено відомості
щодо працівників університету.
12. Підготовлено документи для участі у відборі виконавців державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що проводиться
конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України.
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Антикорупційна діяльність ДДПУ
Упродовж року здійснюється якісний добір і розстановка кадрів згідно з
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також систематично
проводиться оцінка рівня знань працівників університету, насамперед, своїх
функціональних обов’язків, а також нормативних актів, посадових інструкцій, що
регулюють їхню професійну діяльність.
На інформаційних стендах університету поширюється інформація про права
викладачів, співробітників, студентів, механізм їх реалізації, порядок та процедуру
розгляду звернень вищезазначених осіб. Своєчасно надаються достовірні звіти про
стан виконання законодавства України щодо запобігання корупційним виявам у
ДДПУ. Постійно забезпечується доступ громадськості для ознайомлення з
проектами нормативних актів Університету щодо діяльності уповноваженого
підрозділу (створений стенд «Антикорупційна діяльність»).
З початку поточного року підрозділом було зібрано законодавчу базу щодо
запобігання та виявлення корупції на рівні законів України, Постанов Кабінету
міністрів України, наказів МОН України та досвіду роботи у країнах СНД.
Розроблено документацію підрозділу, підготовлено й затверджено положення про
уповноважений підрозділ та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції державного вищого навчального закладу «Донбаський державний
педагогічний університет», відкрито сторінку підрозділу на веб-сайті університету,
зареєстровано електронну пошту підрозділу.
Для надання допомоги щодо заповнення декларації працівниками ДДПУ
впродовж січня-березня 2016 року проводилася роз’яснювальна робота щодо вимог
та порядку заповнення декларацій. Перед подачею Декларацій про майно, доходи та
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік на сайті було надано завчасно
розроблені методичні рекомендації та роз’яснення щодо подачі Декларації та
адміністративні стягнення за непоказування чи несвоєчасне її показування.
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Усі зобов’язані працівники ДДПУ (78 осіб) своєчасно подали декларації про
майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів
своєї сім’ї за 2015 рік.
«План заходів щодо забезпечення виконання вимого Закону України «Про
запобігання корупції» на 2016 рік, затверджений Ректором від 09.12.2015,
виконується в повному обсязі згідно з термінами виконання. Порушень Закону
України «Про засади запобігання та протидії корупції» станом на 01.09.2016 року не
виявлено. Виконання зазначених заходів постійно контролюється Уповноваженою
особою з питань запобігання та виявлення корупції.
За поточний період випадків корупційних правопорушень у Державному
вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» не
виявлено, притягнених винних осіб до адміністративної відповідальності не має.
Отже, співробітники ДДПУ дотримуються вимог законодавчих актів про
запобігання й протидію корупції. Проведення системних заходів профілактичнороз’яснювального характеру, спрямованих на формування сталого усвідомлення
неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої
відповідальності, суворе додержання законів, недопущення використання своїх
повноважень у корисливих цілях, своєчасне та оперативне проведення роз’яснень
щодо змін антикорупційного законодавства сприяло своєчасному попередженню
виявів корупції.
Названі заходи сприяють зниженню порушень в університеті та підвищують
рівень професіоналізму співробітників.
ПРО РОБОТУ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ДДПУ
1. Спільно з ректоратом профспілковий комітет працівників ДДПУ опрацював
зміни та доповнення до Колективного договору Державного вищого навчального
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» на 2012-2017 роки,
затверджені на конференції трудового колективу ДДПУ (протокол № 2 від 24 березня
2016 р.).
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2. У березні – квітні 2016 р. спільно з інженерами з охорони праці проведено
тиждень охорони праці в університеті.
3. Профком брав участь у святкових заходах до державних та національних
свят України – придбано квіти, корзини з квітами.
4. Екскурсійна поїздка працівників та членів їхніх сімей до соляної копальні
(м. Соледар).
5. До Дня захисту дітей проведено конкурс дитячої творчості.
6. Діти працівників до 14 років (включно) отримали подарунки до Новорічних
свят (цукерки), організовано новорічний ранок для дітей працівників ДДПУ.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
За ініціативи викладачів і здобувачів вищої освіти створено 2 громадські
організації:
1. Громадська організація «Національні вітрила». Голова – асистент кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи А.С. Брусенко (дата реєстрації –
13.11. 2015 р.).
2. Громадська організація «Молодь Сходу України». Голова – керівник
навчально-методичного
24.11.2015 р.)

відділу,

доцент

О.В. Чередник.

(дата

реєстрації

–
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ
1. Розширити перелік ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, особливо
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., керівник Підрозділу з ліцензування,
акредитації та підвищення кваліфікації Ніколайчук А.С., декани, зав. кафедр,
керівник навчального відділу.
Термін: постійно.
2. Оптимізувати перелік додаткових спеціальностей і спеціалізацій з огляду на
підготовку педагогічних кадрів до викладання навчальних предметів варіативного
компоненту навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, а також до
проведення позашкільної та позакласної роботи з урахуванням задоволення
особистісних освітніх інтересів здобувача вищої освіти та професійних потреб
замовника.
Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., керівник Підрозділу з ліцензування,
акредитації та підвищення кваліфікації Ніколайчук А.С., декани, зав. кафедр,
керівник навчально-методичного відділу О.В. Чередник.
Термін: постійно.
3. Розробити та запровадити нормативне забезпечення щодо розширення переліку
додаткових освітніх програм, курсів для здобувачів вищої освіти 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 відділом О.В. Чередник.
Термін: постійно.
4. 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.
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5. Активізувати роботу викладачів зі створення персональних електронних сторінок
для оптимізації навчального процесу та уможливлення дистанційного навчання.
Відповідальні: зав. кафедр, викладачі.
Термін: постійно.
6. Проводити роботу зі збереження та збільшення контингенту здобувачів вищої
освіти, приділяти пильнішу увагу під час індивідуальної роботи зі здобувачами, які
мають академічні заборгованості, створювати доброзичливу партнерську атмосферу
спілкування між викладачами та здобувачами вищої освіти.
Відповідальні: декани, зав. кафедр.
Термін: постійно.
7.

Продовжити

роботу

над

вдосконаленням

змісту

психолого-педагогічної,

методичної підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в умовах
інтенсивного розвитку інформаційно-технологічного суспільства та змін, що
відбувається в сучасній загальноосвітній школі. Продовжити вдосконалення системи
організації навчального процесу та об'єктивного контролю за навчальними
показниками здобувачів.
Відповідальні: перший проректор Набока О.Г., проректор із науково-педагогічної
роботи доц. Чайченко С.О., керівник Підрозділу моніторингу якості вищої освіти
О.Ю. Ступак, декани факультетів, зав. кафедр.
Термін: постійно.
8. Випусковим кафедрам активніше проводити роботу над формуванням переліку
базових підприємств, організацій, установ та укласти з ними відповідні угоди на
проходження

навчально-виробничих

практик

здобувачами.

Провести

серед

роботодавців моніторингові дослідження щодо їхнього бачення технологій,
процедур та правил організації та проведення навчально-виробничих практик,
узагальнити результати моніторингу.
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., декани
факультетів, зав. кафедр.
Термін: постійно.
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9. Посилити відповідальність викладачів за якість освітньої діяльності, а здобувачів
вищої освіти за якість знань. Розширити застосування експертних і тестових методів
оцінювання рівня знань та компетентності. Продовжити практику залучення органів
студентського самоврядування до контролю за проходженням сесії та практику
функціонування телефонів довіри в ректораті університету та в деканатах.
Відповідальні: ректорат, Підрозділ моніторингу якості вищої освіти, декани
факультетів, зав. кафедр.
Термін: постійно.
10. Вдосконалити організацію індивідуальної роботи викладачів зі здобувачами
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, навчальнометодичний відділ.
Термін: постійно.
11. Завідувачам кафедр постійно тримати на контролі облік науково-дослідної та
науково-методичної роботи викладачів: наявність списків надрукованих праць,
дипломних, магістерських і курсових робіт, протоколів засідань секцій наукової
конференції, наукових і методичних семінарів кафедр.
Відповідальні: зав. кафедр.
Термін: постійно.
12. Кафедрам ДДПУ розвивати фундаментальні та прикладні дослідження з
актуальних проблем природничих і гуманітарних наук. Ректорату та зав. каф.
забезпечити пріоритетність виконання держбюджетних і госпдоговірних тем,
психолого-педагогічних досліджень, спрямованих на розв'язання проблем освіти в
Україні. Кафедрам університету розробити заходи з розширення наукововиробничих зв'язків із місцевими підприємствами, поліпшити роботу з визначення
підприємств і організацій для проведення дослідно-промислової перевірки та
впровадження розробок.
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., зав.
кафедр.

49

Термін: постійно.
13. Продовжувати та поглиблювати наукову співпрацю з інститутами НАН і НАПН
України, із зарубіжними науковими установами та ВНЗ. Докласти зусилля задля
організації наукового співробітництва в межах спільних проектів із Німецьким
Науковим Співтовариством (DFG), Німецькою Академічною Службою Обмінів
(DAAD), Фондами „Відродження", INTAS, TASIS, Олександра Гумбольдта.
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О., декани,
зав. кафедр.
Термін: постійно.
14. Активізувати роботу з написання грантових проектів, налагодження

співпраці з міжнародними донорами, підготовки проектних пропозицій.
Відповідальні: ректорат, декани, зав. кафедр.
Термін: постійно.
15. Постійно вдосконалювати роботу Ради молодих учених, аспірантів та студентів
ДДПУ, підвищувати її роль в організації науково-дослідної роботи молодих
викладачів університету.
Відповідальні: голова Ради молодих учених, аспірантів та студентів ДДПУ.
Термін: постійно.
16. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, Раді молодих учених, аспірантів та
студентів, радам із НДРС факультетів, СНТ активніше залучати здобувачів вищої
освіти 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 здобувачів у виконанні кафедральних тем. Активізувати роботу
наукових гуртків і проблемних груп.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, голова РМУАС, голови рад з
НДРС.
Термін: постійно.
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17. 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.
18. Посилити роз'яснювальну роботу серед здобувачів із питань боротьби з
недозволеними засобами складання екзаменаційних сесій.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., декани.
Термін: постійно.
19. Активізувати роботу органів студентського самоврядування.
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., декани, зав.
кафедр, викладачі, голова студентської ради.
Термін: постійно.
20. Посилити роботу з дітьми-переселенцями, особливу увагу звернути на
достатність облаштування приміщень їхнього проживання.
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., декани, зав.
кафедр, викладачі, голова студентської ради.
Термін: постійно.
21. Активізувати роботу кураторів.
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., декани, зав.
кафедр, викладачі, голова студентської ради.
Термін: постійно.
22. Удосконалити виховну роботу в гуртожитках університету.
Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., декани, зав.
кафедр, викладачі, голова студентської ради.
Термін: постійно.
23. Посилити роботу зі здобувачами, які проживають на приватних квартирах,
звертати увагу на побут здобувачів, підтримувати зв‘язки з їхніми батьками.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий С.М., декани, зав.
кафедр, викладачі, голова студентської ради.
Термін: постійно.
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24. Посилити напрями національного, патріотичного та історико-культурного
виховання студентської молоді через проведення заходів, присвячених видатним
датам української історії та визначним датам Донецького краю.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий C.M., голова
студентського клубу.
Термін: постійно.
25. Урізноманітнити форми виховної роботи за здоровий спосіб життя через активне
залучення здобувачів до їхньої участі в спортивно-масових заходах.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Швидкий C.M., заст.
деканів, зав. кафедр факультету фізичного виховання, голова спортклубу.
Термін: постійно.
26. Постійно підтримувати зв’язки з батьками здобувачів, один раз на рік проводити
батьківські збори.
Відповідальні: декани, куратори.
Термін: постійно.
27. Викладачам кафедр, які видають навчально-методичні праці надавати не менше
двох примірників підручників, навчальних посібників та інших навчальнометодичних праць до бібліотеки університету.
Відповідальні: зав. кафедр.
Термін: постійно.
28. Бібліотеці університету постійно проводити інформаційно-методичну роботу зі
здобувачами з питань наявності нової навчально-методичної літератури та
уможливлення електронного доступу до бібліотечних фондів.
Відповідальні: директор бібліотеки.
Термін: постійно.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

