
1 .. No 
i 

i 

1. 
1 

! 
') 

1 -· 
! 

: 

i 3. 

i 4. 
! 

5. 

<<ЗА ТВЕР ДЖУЮ» 

о остн,~-~ 
,л'i'> ,_, ;1.ОНБ \СЦ·:://,1 ;:_,,,_ 

q_V .,'>., - ',,Jp. ,;, :S 
(., А~ .._-/'..i<. r"' ,, 

~
,. . ... у..,,.,, .,. .\ 

h 'i) J . \ 

... ~ \ ""''1- \ :z: ~ I .~·:~ ; ~~ ~ \ 
«29» жо ~ ~ 2~~ J~ш ) 

ПЛАН РОБОТИ П\ДРОЗДIЛУ МОНIТОРИНГУ ЯКОСТI ВИЩОi o1f~J~?o/ 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "<:"f~~1:~t1зr,* ''в1.'-oi~1~~" 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ>;~~ний"'0 
НА 2019 - 2020 НАВЧАЛЬНИЙ PIK 

i 
Змiст роботи Термiн виконання 

Органiзатори та 

виконавцi 

Наукова дiяльнiсть ППП 

, Звiти керiвникiв фундаментальних наукових дослiджень, що Листопад - грудень Чайченко С.О., 

· фiнансуються з коштiв державного бюджету та i"x подальше 2019 р. керiвники тем 

, затвердження на Вченiй радi унiверситету 
j Звiт на Вченiй радi унiверситету «Про виконання науково- Грудень 2019 р. Чайченко С.О. 
1 

j дослiдних робiт, якi фiнансувалися за кошти державного 

бюджету у 2019 роцi» 
Звiти кафедр з науково·i роботи за 2019 р. Листопад-грудень Чайченко С.О., 

2019 р. ( за графiком) Шулик Т.В., 

кафедри унiверситету 

Проведения рейтингового оцiнювання науково·i дiяльностi Листопад 2019 р. Чайченко С.О., 

науково-педагогiчних працiвникiв та кафедр в цiлому Панюхно О.В., 

кафедри унiверситету 

Звiт на Вченiй радi унiверситету «Про наукову та науково- Сiчень 2020 р. Чайченко С.О. 

технiчну дiяльнiсть Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогiчний унiверситет» та 

результати рейтингового оцiнювання за 2019 рiк 



-

6. Звiт на Вч~нiй рад i у нiверситету «Результати рейтингового Сiчень 2020 р. Чайченко С.О. 

оцiнювання науково"i дiяльностi науково-педагогiчних 
працiвнн1':iв та кафедр у 2019 роцi» 

7. Звiт Мiнiстерству освiти i науки Укра"iни про наукову та Лютий 2020 р. Чайченко С.О., 

нау1':ово-технiчну дiяльнiсть Державного вищого навчального Шулик Т.В. 

1 за1':ладу «Донбаський державний педагогiчний унiверситет» за 

1 2019 рiк 

8. 1 Звiт за друге пiврiччя 2019 року щодо науково"i та Сiчень 2020 р. Чайченко С.О., 

1 iнновацiйно·i дiял ьностi (в Донецьку обласну державну Шулик Т.В. 

\ адмiнiстрацiю) 
9. Звiт в обласне управлiння статистики «Про виконання До 20 лютого 2020 р. Чайченко С.О., 

наукових та науково-технiчних робiт» за 2019 р., форма №3- Шулик Т.В. 

наука (рiчна) 

1 О . Пiдготовка наукових проектiв фундаментальних дослiджень, Квiтен ь-тра вен ь Чайченко С.О., 
. . 

2020 р. Шулик Т.В., прикладних досшджень, науково-техючних 

( експериментальних) розробок для участi у конкурсному 
. . 

кер1вники проект1в 

вiдборi , я кий проводиться Мiнiстерством освiти i науки 
Укра·iни 

11. Перевiрка III роздiлу iндивiдуального плану роботи науково- Травень-червень Чайченко С.О., 

педагогiчних працiвникiв та iT облiк 2020 р. Зибiнська С.Л. 

12. Звiт за перше пiврiччя 2020 року щодо науковоi· та Червень-липень Чайченко С.О., 

iнновацiйно·i дiяльностi (в Донецьку обласну державну 2020 р. Шулик Т.В. 

адмiнiстрацiю) 

13. Пiдготовка проектiв наукових робiт та науково-технiчних Липень-серпень Чайченко С.О., 
( експериментальних) розробок молодих вчених для участi у 2020 р. Шулик Т.В., 

конкурсному вiдборi, який проводиться Мiнiстерством освiти керiвники проектiв 

i науки У кра"iни 
14. Пiдготовка документiв для атестацi"i унiверситету в частинi Серпень 2020 р. Чайченко С.О., 

провадження ним науково"i (науково-технiчно"i) дiяльностi в Шулик Т.В., 

розрiзi наукових напрямiв керiвники напрямiв 



- -
15. Участь у конкур\.'~1\. проектiв науково-дослiдних робiт за Протягом року Чайченко С.О., 

прiоритетнн~ш напрямками фундаментальних та прикладних професорсько-

дослiджень. що оголошують Адмiнiстрацiя Президента, викладаuький склад 

Вер\.овна Рада Украi·ни, Кабiнет Мiнiстрiв Украi"ни 

16. Робота з прнсвоЕ:ння кожному опублiкованому матер1алу Протягом року Чайченко С.О., 

ы1жнародного цифрового iдентифiкатора 001, 3 включення головнiредактори 

ви..1ань уюверситету до Перел iку наукових фахових видань наукових видань 

'У :кра·iни категорiй · 'А" та "Б". 

Наукова дiяльнiсть здоб увачiв 

l 7. Перевiрка органiзацii" роботи наукових гурткiв та проблемних Вересень-жовтень Чайченко С.О., 

груп 2019 р. Шулик Т.В. 

18. Проведення I етапу Всеукра"iнського конкурсу студентських Жовтень-листопад Чайченко С.О., 
1 наукових робiт з природничих , технiчних i гуманiтарних наук 2019 р. Панюхно О.В. 

19. Органiзацiя та проведения I етапу Всеукра"iнських Грудень 2019 р. - Чайченко С.О., 

, студентських ошмпшд сiчень 2020 р. Панюхно О.В. 
1 

20 . ; Органiзацiя участi в II етапi Всеукра"iнського конкурсу Березень - травень Чайченко С.О., 

студентських наукових робiт з природничих, технiчних та 2020 р. Панюхно О.В. 

гуманпарних наук 

21. Орrанiзацiя участi в II етапi Всеукра"iнських студентських Березень-травень Чайченко С.О., 
ол1мшад 2020 р. Панюхно О.В. 

Органiзаuiя наукових заходiв 

22. , Пiдготовка пропозицiй Державного вищого навчального Жовтень 2019 р. Чайченко С.О., 
закладу «Донбаський державний педагогiчний унiверситет» Ольховська Ю.Д. 
до Плану проведення наукових конференцiй та семiнарiв 

сту дентiв i молодих учен их на 2020 рiк, що формуеться 
Мiнiстерством освiти i науки Укра"iни 

23 . Пiдготовка пропозицiй Державного вищого навчального Жовтень 2019 р. Чайченко С.О., 
закладу «Донбаський державний педаrогiчний унiверситет» Ольховська Ю.Д. 
до Плану проведення наукових конференцiй з проблем вищо"i 



освiт11 i н~1у1-.:11 у ~020 роцi. що формусться Мiнiстерстяом 

t----o_c_в_i 1_,1_1 i ~ ~ 1 у" 11 У "l "~й н 11 

- --· ---- --------, 

24. Орг~шiз~щiя та проведенн; Всеукраi·нсько·i науково-практично·1· 
конференцi·i «Перспективнi напрямки сучасно·i науки та 

i 0('8ПШ\ 

25. Пi.:::~.готов~,;з звiту про проведення Всеукра"iнськоi· науково
практ11чно·i 1-.:онференui·i <<Перспективнi напрямки сучасно·i 

наукн та освiти» 

26. : lнформування кафедр унiверситету про проведення 

1 
мiжнародних та всеукра·iнських конференuiй у вищих 

навчальних закладах Укра·iни та свiту 

Квiтень-травень 

2020 р. 

Квiтень-травень 

2020 р. 

Протягом року 

Iнтернацiоналiзацiя освiти 

27. Погл иблення спiвпраui з унiверситетами зарубiжжя , Протягом року 
' 
укладання нових договорш про спшпраuю 

28. Органiзаuiя мiжнародно·i академiчноi· мобiльностi здобувачiв 

вишо·i освiти та науково-педагогiчних праuiвникiв 

' 29. Збiльшення кiлькостi спiльних освiтнiх i наукових проектiв та 
. . 

проведення досшджень з шоземними партнерами 

30. Упорядкування та актуалiзацiя дiяльностi унiверситету щодо 

користування мiжнародними наукометричними базами даних 

Scopus i Web of Science 
31. Консультаuiйна тдтримка здобувачiв вищо·i освпи та 

працiвникiв унiверситету щодо учасп в мiжнародних 

проrрамах 

Протягом року 

Протягом року 

Протягом року 

Протягом року 

Чайченко С.О., 

Шулик Т.В., 

Козаченко Ю.О., 

кафедри унiверситету 

Чайченко С.О., 

Шулик Т.В., 

Козаченко Ю.О., 

кафедри унiверситету 

Шулик Т.В., 

Козаченко Ю.О., 

г оловко о.с. 

Чайченко С.О., 

Ольховська Ю.Д., 

професорсько

викладацький склад 

Чайченко С.О., 

Ольховська Ю.Д., 

кафедри унiверситету 

Чайченко С.О., 

Ольховська Ю.Д., 

кафедри унiверситету 

Чайченко С.О., 

Ольховська Ю.Д. 

Чайченко С.О., 

Ольховська Ю.Д. 
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Оцiнювання якостi освiти - --- -- - ---, } 

-' -· ' Пр1..Чk' .:1е1111я 1..mtпув~1нь учас1111кiв освiтнього процесу , Протягом року Чайченко С.О., 

внпу~·к1-шкiR. пранедэвuiв ('Тосовно реального стану та Шулик Т.В. 

пt'р('пектнв розвнтку якостi освiти ДДПУ; орган 1 защя 

че:\~шiзмiв анонiмно·i оuiнки якостi освiти 
-- --,.., ... 

.J _1. \ lt'TO.J.l \ЧH:l та консультацiйна пщтримка робiт 3 Протягом року Чайченко С.О., 

впров~uження меТОД1В управтння ЯК\СТЮ та розробки Шулик Т.В. 

.:11.Jкучентаuй в структурних пiдроздiлах Унiверситету. Збiр та 

1.._16ро6кз iнформаuй про резул ьтативнiсть системи управлiння 
. . 

ЯКl(ТЮ ОСВ!ТИ 
..., , 
.) --+ . Участь у здiйсненнi моюторингу процедур розробки, Протягом року Чайченко С.О., 

В.J.ОСКОна.пення , ОСВПНIХ та освпньо-наукових програм l Шулик Т.В. 

забезпечення публ iчностi iнформацii' про такi програми 

35 . Спiвробiтництво 31 структурами, яю здiйснюють зовнiшнiй Протягом року Чайченко С.О., 
. . . . .. . . 

Шулик Т.В. ~-:онтро.1ь ЯКОСТl ОСВ\ТИ 1 ОСВПНЬОl ДlЯЛЬНОСТl 

Академiчна доброчеснiсть 

36. Робота з перевiрки академiчних текстiв на плагiат Протягом року Коркiшко А.В. 

37. Поширення серед структурних пiдроздiлiв практик Протягом року Чайченко С.О., 

,1отримання та поттуляризацi'i академiчноi· доброчесностi Коркiшко А.В. 

38. Проведення тижнiв «академiчно·i доброчесностi» (iз Протягом року Коркiшко А.В., 

пояснениями та тлумаченнями поняття, обговоренням факультети 

1 

положення) для студентiв 1-го року навчання бакалаврату та унiверситету 

мапстратури 

Iншi види робiт 

39. Органiзацiя супроводу науково-дослiдно·i дiяльностi студентiв Протягом року Чайченко С.О., 

i науково-педагогiчних працiвникiв у структурних пiдроздiлах Шулик Т.В., 

унiверситету через проведення роз'яснювально·i та Панюхно О.В. 

консультацiйно"i роботи тощо 

40. Органiзацiя та пiдготовка викладачiв унiверситету до Протягом року Чайченко С.О., 



г 
---

професорсько-
1 1 

pt'rioнaл ьнtt\.. всеукра'iнських конкурсiв «Кращий науковець» , 
1 

«Кращнй молод11й науковець», «Кращий викладач» тощо викладацький склад 

-+ l . 36ip. пiдготовка i подання i нформацii" для участi Унiверситету Протягом року Чайченко С.О., 

у ~1iжнародни\. рейтингах вишiв Шулик Т.В. 

-+ :2 . Пiдтрш.,1ка 
. . 

ун i верситетських наукових шюл ; П ротягом року Чайченко С.О. ДIЯЛЬНОСТI 

створення умов для формування нових перспективних 

наукових шюл 

43 . У досконалення роботи Ради молодих учених, пiдвищення 'ii Протягом року Чайченко С.О., 

рОЛI в opraнiзaцi·i науково-досл щно1 роботи молодих Стьопкiн А.В. 

викладач iв унiверситету 

-+-+ . У досконалення роботи 13 пропаганди й популяризац11 Протягом року Чайченко С.О., 

1 наукових досяrнень учених ун1верситету шляхом активно·i кафедри унiверситету 

участi в конференцiях, виставках , виступах у засобах масовоi· 

iнфopмaui·i, розм1щення iнформацii' на офiцiйному сайтi 
уюверситету 

45. Розвиток науково·i бiблiотеки, пщвищення р1вня Протягом року Чайченко С.О., 
комп ' ютеризаui·i в opгaнiзaui·i дiяльностi бiблiотеки Сологуб Т.А., 

Качина В.С. 
46. Супроводження Веб-сайту унiверситету в частинi iнфopмauii' Протягом року Чайченко С.О., 

щодо науко во·i , мiжнародноi· дiяльностi та монiторингу якостi Шулик Т.В. 
1 

вишоi· освiти 

BITJ.1~•,, 

Проректор з науково-п С.О. Чайченко 

' '/,1. 
-' 0 '11/J-·11 
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