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ПРОТОКОЛ № 10 

засідання вченої ради 

Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” 

від 30 червня 2020 року 

 

Брали участь: 45 із 63 осіб 

 

1. Звіти голів атестаційних комісій 

 Доп.: голови атестаційних комісій. 

2. Про стан навчально-методичної і наукової роботи на кафедрі іноземних мов. 

 Доп.: завідувач кафедри доц. Н.П. Нікітіна, голова 

комісії доц. Ішутіна О.Є. 

3. Про стан виховної роботи на педагогічному факультеті. 

 Доп.: заступник декана факультету доц. Трубник І.В., 

голова комісії доц. Вікторенко І.Л. 

4. Різне.  

 

1. СЛУХАЛИ: Звіти голів атестаційних комісій. 

Доп.: голови атестаційних комісій. 

 (Звіти зберігаються в архіві). 

Проект рішення з даного питання надано першим проректором проф. 

Набокою О.Г. 

Проект рішення за основу та в цілому приймається одностайно. 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

1. Звіти голів атестаційних комісій затвердити. 

2. Інформацію голів атестаційних комісій про результати екзаменів 

прийняти до відома. 

3. Деканам факультетів та завідувачам кафедр обговорити зауваження 

по результатам атестаційних екзаменів на вчених радах факультетів і 

засіданнях кафедр та розробити заходи по усуненню виявлених недоліків. 

Відповідальні: декани, завідувачі кафедрами. 

4. На засіданнях вчених рад факультетів проаналізувати всі ділянки 

навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної роботи та вжити 

контрольних заходів із ліквідації виявлених атестаційними комісіями 2020 р. 

недоліків для підвищення якості й ефективності роботи факультетів і кафедр 

у справі подальшого поліпшення підготовки педагогічних кадрів. 

Відповідальні: декани факультетів, голови атестаційних комісій 

факультетів, зав. кафедрами. 

Термін виконання: до 01.10.2020 р. 

2. СЛУХАЛИ: Про стан навчально-методичної і наукової роботи на 

кафедрі іноземних мов. 

Доп.: завідувач кафедри доц. Н.П. Нікітіна, 

голова комісії доц. Ішутіна О.Є. 
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(Доповідь додається). 

Проект рішення надано головою комісії доц. Ішутіною О.Є. 

Проект рішення за основу та в цілому приймається одностайно. 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

1. Продовжити роботу з підвищення наукового та фахового рівня 

викладачів кафедри іноземних мов, активізувавши роботу з підготовки 

дисертаційних досліджень. 

Термін виконання – впродовж наступних трьох років. 

Відповідальний – завідувач кафедри. 

2. Продовжити роботу з активізації наукової роботи викладачів 

кафедри. Звернути увагу викладачів кафедри на необхідність друкування 

статей та наукових здобутків у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних в межах України та за кордоном (Web of Science, Scopus, та Index 

Copernicus). 

Термін виконання – щорічно. 

Відповідальний – завідувач кафедри. 

3. Продовжувати роботу з видання навчальних посібників, методичних 

розробок та іншої навчальної літератури за профілем кафедри (з дисципліни 

“Практика усного та писемного мовлення (нім.)”, з дисципліни “Практична 

граматика (англ.)”, з дисципліни “Практика усного та писемного мовлення 

(англ.)”. 

Термін виконання – щорічно. 

Відповідальний – завідувач кафедри. 

4. Розробити дистанційні курси за всіма закріпленими на кафедрі 

навчальними дисциплінами. 

Термін виконання – жовтень 2020 року. 

Відповідальний – завідувач кафедри. 

5. Звернути увагу на розширення міжнародних науково-методичних 

зв’язків, започаткування та розробку сумісних проектів. Окреслити та 

розширити шляхи співробітництва та партнерства з іншими університетами 

та навчально-виховними закладами з метою опанування та збагачення 

методів наукової, методичної та творчої діяльності.  

Термін виконання – впродовж 5 років, 

Відповідальний – завідувач кафедри. 

6. Посилити профорієнтаційну роботу шляхом проведення виховних 

заходів серед студентів нашого регіону. Продовжити та активізувати 

співпрацю з Малою академією наук України (рецензування участі в складі 

журі), з Донецькою обласною державною адміністрацією Департаменту 

освіти і науки (члени журі, експерти з іноземних мов). 

Термін виконання – впродовж року. 

Відповідальний – завідувач кафедри. 

7. У виховній роботі зосередити увагу на формуванні в студентів 

цінностей, спрямованих на інтеграцію України в Європу. 

Термін виконання – щорічно. 

Відповідальний — завідувач кафедри. 
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3. СЛУХАЛИ: Про стан виховної роботи на педагогічному факультеті. 

Доп.: заступник декана факультету доц. 

Трубник І.В., голова комісії доц. 

Вікторенко І.Л. 

(Матеріали додаються). 

Проект рішення з даного питання надано головою комісії доц. 

Вікторенко І.Л. 

Проект рішення за основу та в цілому приймається одностайно. 
 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

1. Виховну роботу на педагогічному факультеті вважати на високому 

рівні. Звіт голови комісії доц. І. Л. Вікторенко взяти до відома. 

2. Із метою підвищення якості виховної роботи на факультеті надати 

більше повноважень в управлінні освітньо-виховним процесом органам 

студентського самоврядування.  

3. Ужити заходів із метою удосконалення на факультеті роботи 

органів студентського самоврядування, сприяння формуванню навичок 

управлінської та організаторської роботи здобувачам освіти, виявленню 

потенційних лідерів. 

4. Забезпечити відкриття центру працевлаштування студентської 

молоді. Спільно із радою роботодавців факультету розробити програму 

працевлаштування випускників. 

5. Рішення Вченої ради Університету обговорити, скласти і затвердити 

план його виконання. 

6. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету 

покласти на декана факультету проф. С.М. Коношенка та заступника декана  

І. В. Трубник. 
 

4. РІЗНЕ: Доп.: Вчений секретар Решетова І.А. 

1) Слухали: Про зміну наукового керівника дисертаційного дослідження 

 (Матеріали  додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

У зв’язку зі зміною напряму дослідження дисертаційної роботи 

Мартинової С.П. змінити наукового керівника доктора філософських наук, 

професора Мозгового Л.І. на доктора філософських наук, професора 

Мельник В.В. 

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

літератури. 

 (Матеріали додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Рекомендувати до друку наукову та навчально-методичну літературу: 

1. Навчальний посібник для читання роману О. Уайльда «Портрет 

Доріана Грея» для студентів 2-х, 3-х курсів відділення іноземних мов» денної 

форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська, німецька)) з дисципліни «Практика усного та писемного 
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мовлення». Укладач: Коваленко В. П. – старший викладач кафедри іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Рецензенти:  

Пампура С. Ю. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; – Бурковська 

О. Й. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних та гуманітарних 

дисциплін  Донецького національного медичного університету. 

2. Навчально-методичний посібник «English for future primary school 

teachers» (part 2) для студентів І курсу факультету «Початкової, технологічної 

та професійної освіти» денної форми навчання з дисципліни «Іноземної мови 

за професійним спрямуванням». Укладач: Радзієвська О. В. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». Рецензенти: Голуб О.М. – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри германської та слов’янської філології 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Дмитрієва О.В. – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». Бурковська О. Й. – 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних та гуманітарних 

дисциплін  Донецького національного медичного університету. 

3. Навчальний посібник «Замість опозиції він обирає пророцтво» для 

забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і 

література). Укладач: Тендітна Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». Рецензенти: Біличенко О. Л. – доктор із 

соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови та 

літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Ціко 

І. Г. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, 

суспільно–гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

4. Навчальний посібник «Кожна людина – омана» для забезпечення 

спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Укладач: 

Тендітна Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». Рецензенти: Біліченко О. Л. – доктор із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри української мови та літератури ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Ціко І. Г. – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, суспільно–

гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

5. Навчальний посібник з англійської мови  «Професійна іншомовна 

підготовка» для студентів за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і 

література) (англійська)), 014 Середня освіта (Українська мова і література), 

Середня освіта (Мова і література (англійська)). Укладачі: Голуб О. М. – 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської та слов’янської 

філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Роман 

В. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської та 



5 

 

слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». Рецензенти: Пампура С. Ю. – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; Бурковська О. Й. – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри мовних та гуманітарних дисциплін  Донецького національного 

медичного університету. 

6. Навчально-методичний посібник «Practical Workshop of 

Phonostilistics and English Phonetics» з дисципліни «Практична фонетика 

англійської мови» для студентів І курсу спеціальності 014.02 Середня освіта 

(Мова та література (англійська, німецька) очної та заочної форм навчання).  

Укладач: Дмитрієва О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

Рецензенти: Нікітіна Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Бурковська О. Й.– – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних та 

гуманітарних дисциплін  Донецького національного медичного університету. 

7. Методичні вказівки «Глосарій англійських соціальних діалектів» 

(до роботи гуртка «Соціальні діалекти»).  Укладач: Руденко М. Ю. – кандидат 

філологічних наук, ст. викладач кафедри, германської та слов’янської 

філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

Рецензенти: Орел А. С. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської та слов'янської філології кафедри ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Радзієвська О. В. – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

8. Збірка наукових праць «Культуротворче буття людини початку ХХІ 

століття» (за матеріалами Всеукраїнської  науково–практичної конференції 

«Перспективні напрями сучасної науки та освіти» 19-20 травня 2020 року, м. 

Слов’янськ) –  Серія: Записки з голосу – Вип. 12 / За загал. редакцією В. А. 

Федь. Упорядник:  Шарніна М. В. – ст. викладач кафедри філософії, історії та 

соціально–гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». Рецензенти: Дмитрієва І. В. – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної 

освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Решетова 

І. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

9. Навчально-методичний посібник «English for students majoring in 

psychology» (Part 2). Укладач: Пампура С. Ю. – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». Рецензенти: Нікітіна Н. П. – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Бурковська О. Й. – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін  Донецького 

національного медичного університету. 

10. Навчально-методичний посібник «The guide to academic writing: for 
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student majoring in English». Укладачі: Пампура С. Ю. – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Коваленко В. П. – старший викладач 

кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». Рецензенти: Нікітіна Н. П. – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Бурковська О. Й. – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін  Донецького 

національного медичного університету. 

11. Навчально-методичний посібник з домашнього читання «Читаємо 

казкову повість Міхаела Енде «МОМО, або Історія про викрадачів часу» 

(«МОМО oder Die Geschichete von den Zeitdieben») для студентів 2 та 3 курсів 

філологічного факультету. Укладач: Ледняк Г. В. – старший викладач 

кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». Рецензенти: Бурковська О. Й. – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін Донецького 

національного медичного університету; Капніна Г. І. – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

12. Інструктивно-методичні матеріали для підготовки до студентських 

олімпіад і творчих конкурсів із навчальної дисципліни «Історія України». 

Укладачі: Шалашна Н. М. – кандидат історичних наук, доцент, кафедри 

філософії, історії та соціально–гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Воронова Н. С. – кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії, історії та соціально–

гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». Рецензенти: Решетова І. А. – кандидат педагогічних наук, 

доцент, вчений секретар ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; Чередник О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, 

начальник навчально–методичного відділу ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Лаврут О. О., – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри суспільно–гуманітарної освіти Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

13. Навчальна програма з позашкільної освіти «Дослідницько-

експериментальний напрям. Історичне краєзнавство». Укладачі: Воронова 

Н. С. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, історії та 

соціально–гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Шалашна Н. М. – кандидат історичних наук, 

доцент, кафедри філософії, історії та соціально–гуманітарних дисциплін 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Рецензенти: 

Решетова І. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Чередник О. В. – 

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник навчально–методичного 

відділу ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Лаврут О. 

О., – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільно–гуманітарної 
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освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

14. Збірник «Завдання третього обласного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з астрономії 2019 рік. Донецька область». Серія: 

«Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям». Випуск 23. Укладачі: 

Бєлошапка О. Я. – старшого викладача кафедри фізики ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Войнов О. Л. – вчитель фізики, 

астрономії й інформатики Миколаївського ЗОСО І–ІІІ ст. № 3 Миколаївської 

міської ради. Рецензенти: Масич В. В. – доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики УІПА ; Кадубовський 

О. А. – кандидат фізико–математичних наук, доцент кафедри математики та 

інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

15. Збірник «Завдання третього обласного етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з астрономії 2019 рік. Донецька область». Серія: 

«Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям». Випуск 22. Укладачі: 

Бєлошапка О. Я. – старшого викладача кафедри фізики ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Войнов О. Л. –  вчитель фізики, 

астрономії й інформатики Миколаївського ЗОСО І–ІІІ ст. № 3 Миколаївської 

міської ради. Рецензенти: Масич В. В. – доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики УІПА ; Кадубовський 

О. А. – кандидат фізико–математичних наук, доцент кафедри математики та 

інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

16. Монографія «Система розвитку професійної свідомості 

корекційного педагога: особистісно-компетентнісний підхід». Укладач: 

Омельченко М. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної 

педагогіки та інклюзії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». Рецензенти: Панасенко Е. А. – доктор педагогічних наук, 

професор завідувачка кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Шульженко Д. І. – доктор 

психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 

Соколова Г. Б. – доктор психологічних наук, доцент кафедри дефектології та 

фізичної реабілітації ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

17. Навчально-методичний посібник «Современный русский язык. 

Сборник упражнений и практических заданий». Укладач: Ледняк Ю. В. – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови та літератури 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Рецензенти: 

Маторіна Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської та 

слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; Рубан А. А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

російської мови та літератури, вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури Слов’янської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 

Слов’янської міської ради. 

18. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» для аудиторної та самостійної роботи студентів 
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І-ІІ курсів спеціальності 073 Менеджмент факультету гуманітарної та 

економічної освіти денної та заочної форм навчання. Укладачі: Нікітіна Н. П. 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Слабоуз В. В. – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». Рецензенти: Пампура С. Ю. – 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Бурковська О. Й. – 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних та гуманітарних 

дисциплін  Донецького національного медичного університету. 

19. Методичні вказівки та тематика курсових робіт до навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік» (загальна теорія). Укладач: Гарна С.О. – 

старший викладач кафедри обліку і аудиту. Рецензенти: Гончар Л.В. –  

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Артюхіна М.В. –

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

20. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із 

навчальної дисципліни «Звітність підприємств». Укладач: Сіренко С.В. – 

старший викладач кафедри обліку і аудиту. Рецензенти: Гончар Л.В. –  

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Коверга С.В. – доктор 

економічних наук, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

21. Навчальний посібник «Business English: Bases of 

Translation»Укладач: Ананьян Е.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент. 

Рецензенти: Перепадя Д.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології ДІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; Слабоуз В.В. – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

22. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)». Укладач: 

Лобачова І.М. – кандидат філологічних наук, доцент. Рецензенти: 

Коротяєва І.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської та 

слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; Ішутіна О.Є. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

23. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» для студентів 2 курсу спеціальності 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта. Укладач: Рижкова С.В. – кандиат 

педагогічних наук, доцент. Рецензенти: Бурковська О. Й. – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін  

Донецького національного медичного університету; Радзієвська О.В. – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ 
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«Донбаський державний педагогічний університет» 

24. Методичні вказівки до проведення І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Філософія»  та 

«Правознавство». Укладачі: Федь В.А. – доктор філософських наук, 

професор; Ємельяненко Г.Д. – доктор філософських наук, професор; 

Абизова Л.В. – кандидат філософських наук, доцент. Рецензенти: Федь І.А. – 

доктор філософських наук, професор ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Дьяковська Г.О. – кандидат філософських наук, 

доцент ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».   

25. Методичні вказівки щодо проведення воркшопів для вчителів 

англійської мови ELT Workshop «Upgrade Your Teaching» Workshop I «Critical 

skills in ELT Classroom Emotional Intelligence and ELT». Укладач: 

Ябурова О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент. Рецензенти: Ішутіна О.Є. 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики початково 

освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Радзієвська О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

26. Навчально-методичний посібник з курсу «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» для здобувачів бакалаврського рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Укладачі: Ябурова О.В. – 

кандидат педагогічних наук, доцент, М. В. Ябуров. Рецензенти: Ішутіна О.Є. 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики початково 

освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Лазуткіна 

Ю.А. – кандидат філософських наук, доцент кафедри мовної підготовки 

Донбаської державної машинобудівної академії. 

27. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ 

(вип.10, 2020). Упорядник : Кадубовський О.А. – кандидат фізико-

математичних наук, доцент. Рецензент: Авраменко О.В. – доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка; Тулупенко В.М. – доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Донбаської 

державної машинобудівної академії. 

28. Олімпіадні задачі: розв’язання задач ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики – 2019. Упорядники: Кадубовський О.А. – 

кандидат фізико-математичних наук, доцент; Беседін Б.Б. – кандидат 

педагогічних наук, доцент. Рецензент: Чайченко С.О. – доктор фізико-

математичних наук, професор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; Жучок Ю.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри алгебри Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

29. Монографія «Формування культури професійної діяльності 

майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету». Укладач: 

Гончар Л.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту. 

30. Навчальний посібник «Лінійна алгебра і аналітична геометрія. 
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Частина 1 для спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)».Укладачі: 

Турка Т.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент; Пащенко З.Д. – 

кандидат фізико-математичних наук, доцент. Рецензенти: С.Л Загребельний − 

завідувач кафедри інформатики і інженерної графіки Донбаської державної 

машинобудівної академії, кандидат педагогічних наук, доцент; 

О.А Кадубовський − кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математики та інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

31. Методичні рекомендації до практичних занять із курсу «Основи 

педагогічної майстерності вихователя». Укладач: Алєко О.А. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи. 

Рецензенти: Курінна С.М. – доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Панасенко Е.А. – доктор 

педагогічних наук, професор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

32. Методична розробка з дисципліни «Професійна іншомовна 

підготовка». Укладач: Наріжна Л.М. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов. Рецензенти: Слабоуз В.В. – кандидат філологічних 

наук, доцент ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Ананьян Е.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

33. Науково-методичний збірник «Методичний вісник» за заг. ред. 

В.М. Пристинського та С.В. Дєлєскє. Рецензенти: Омельченко С.О. – доктор 

педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Горєлікова Т.В. – директор навчально-

методичного центру Слов’янської міської ради. 

34. Методичні вказівки до викладання дисципліни «Психологія 

здоров’я та спорту» для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня 

вищої освіти спеціальності 053 Психологія за освітньо-професійною 

програмою «Практична психологія». Укладач: Седашова С.Л. – кандидат 

педагогічних наук, доцент. Рецензенти: Солодухова О.Г. – доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Шайда Н.П. – кандидат 

психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

35. Навчально-методичний посібник з курсу «Методика навчання 

української мови» для студентів освітніх програм «Початкова  освіта»; 

«Дошкільна освіта. Початкова освіта». Уклдач: Ішутіна О. Є. – кандидат 

педагогічних наук, доцент. Рецензенти:  канд. пед .наук, доцент кафедри 

ТППО С. В. Помирча; канд. філол .наук, доцент кафедри української мови та 

літератури Р. М. Падалка. 

36. Методичні рекомендації щодо пропедевтичного викладання основ 

літературознавства на уроках літературного читання в початкових класах» з 

дисципліни «Дитяча література з методикою навчання літературного 

читання» для студентів напряму підготовки 013 – Початкова освіта. Укладач: 
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Сиротенко В. П. – кандидат філологічних наук, доцент Рецензенти: доктор. 

пед. наук, професор, декан факультету ПТПО Хижняк І.А.; канд. філософ. 

наук, доцент кафедри гуманітарної підготовки Донбаської національної 

академії будівництва і архітектури Бабенко В.М.  

37. Науково-методичний альманах «Від науки – до практики» / За заг. 

ред. проф. І.В.Татьянчикової. Вип. 6 (червень 2020р.). Рецензенти: . Мамічева 

О.В. – докт. психол. наук, проф. кафедри логопедії та спеціальної психології 

ДВНЗ ДДПУ;  Співак Л.А. – канд. пед. наук, доц. кафедри технологій 

спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ ДДПУ; Татьянчиков А.О. – канд. 

психол. наук, доц. кафедри теорії та методики практичної психології 

Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. 

К.Д.Ушинського (м.Одеса). 

38. Електронний науковий журнал «Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти». Вип. 12. Рецензенти: Сергієнко В. П. – 

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту неперервної освіти 

НПУ імені М. П. Драгоманова; Бондаренко В. І. – доктор педагогічних наук, 

професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. 

Слов’янськ, Україна). 

39. Перспективні напрями сучасної науки та освіти. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (секція кафедри ТППО). Рецензенти: 

Стешенко В. В. – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна); Кухар Л. О. – 

канд. пед. наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх 

вимірювань НПУ імені М. П. Драгоманова. 

40. Навчально-методичний посібник «Соціальна робота в сфері 

дозвілля (курс лекцій)». Укладач: Коношенко Н.А. – кандидат педагогічних 

наук, доцент. Рецензенти: Панасенко Е.А. – доктор педагогічних наук, 

професор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;  

Трубник І.В. – кандидат психологічних наук, доцент ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

41. Навчальний посібник «Соціальний супровід як педагогічна 

технологія роботи з різними категоріями сімей. Курс лекцій». Укладач: 

Кахыаны Ю.В. – кандидат педагогычних наук, доцент. Рецензенти: Васильєва 

М.П. – доктор ппедагогычних наук, професор; Саяпіна С.А. – доктор 

педагогычних наук, професор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

3) Слухали: Про затвердження Нормативів чисельності студентів, 

аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня 

кандидата (доктора) наук, слухачів на одну штатну посаду 

науково-педагогічного працівника ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

 (Матеріали  додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Затвердити Нормативи чисельності студентів, аспірантів, докторантів, 
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здобувачів наукового ступеня кандидата (доктора) наук, слухачів на одну 

штатну посаду науково-педагогічного працівника ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

4) Слухали: Про затвердження Правил прийому (зі змінами) до 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» у 2020 році. 

 (Проекти Правил прийому  додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

1. Затвердити Правила прийому (зі змінами) до базового університету 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» у 2020 році. 

2. Затвердити Правила прийому (зі змінами) до відокремленого 

структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет»  «Горлівський інститут 

іноземних мов» у 2020 році.  

5) Слухали: Про внесення змін в освітню програму «Середня освіта 

(Українська мова і література)» першого бакалаврського рівня 

вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська 

мова і література) 2017 року набору. 

 (Проекти Правил прийому  додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Затвердити зміни в освітній програмі «Середня освіта (Українська мова і 

література)» першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 014 

Середня освіта (Українська мова і література) 2017 року набору:  

– вивести дисципліну «Основи видавничої справи»; 

– ввести дисципліну «Польська мова» (за вибором студентів). 
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