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заслуженого працівника освіти України.

Вельмишановні викладачі, працівники, студенти!
У листопаді  2017 року  завершився  термін мого перебування на  посаді

ректора  Державного  вищого  навчального  закладу  «Донбаський  державний
педагогічний університет».

За період із 2012 до 2017 року наш навчальний заклад пройшов перевірку
на міцність, у звʼязку з відомими подіями на території нашої країни, довівши
вкотре відданість власній Батьківщині. 

За цей час ДДПУ закріпив авторитет серед вишів України, досяг нових
висот у галузі вітчизняної освіти і науки. Інформаційним освітнім ресурсом про
освіту в Україні та за кордоном „Освіта.ua” складено консолідований рейтинг
вишів України 2016 року. Серед 269 вишів України, представлених у рейтингу,
ДДПУ посів 138 місце. Окремо ми можемо пишатися успіхами наших студентів
у різних галузях їхньої діяльності. 

Запорукою успіху нашого навчального закладу є професіоналізм кожного
працівника університету та відданість обраному фаху. 

Шановні колеги, студенти, працівники ДДПУ, користуючись нагодою,
дякую  всім  вам  за  злагоджену  роботу,  за  продуктивність  діяльності  та
доброзичливу атмосферу, у якій ми всі разом працювали ці роки й досягли
таких вагомих результатів!



Дозвольте  ознайомити Вас  з  основними тезами стратегії  розвитку
університету, яку я планую реалізувати в разі Вашої підтримки. 

Мета: інтеграція університету в європейський  освітній простір.

Стратегічними пріоритетами в освітній діяльності є:
1. Утвердження  статусу  університету  як  потужного  освітнього

центру через розширення його ефективної взаємодії з органами місцевого
самоврядування,  представниками  бізнесу,  освітньо-науковими
організаціями для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку
регіону та держави загалом.

2. Забезпечення  в  університеті  випереджувального  характеру
розвитку особистості здобувача відповідно до встановленого в суспільстві
пріоритету  свобод і прав особистості, її базових і найвищих потреб.

3. Підвищення  якості  освіти  та  якості  освітньої  діяльності  в
університеті  з  орієнтацією  на  кращі  світові  та  європейські  освітні
стратегії.

4. Збільшення переліку  спеціальностей,  особливо для початкового
та освітньо-наукового рівнів.

5. Розширення  збалансованого  переліку  освітніх  програм  з
урахуванням потреб здобувачів, інтересів держави, територіальних громад
та регіонального ринку праці роботодавців.

6. Створення освітніх програм підготовки фахівців з європейським
досвідом і залучення закордонних фахівців до участі в освітньому процесі.

7. Розширення технологій і методик оволодіння іноземними мовами
здобувачами університету.

8. Оновлення  системи  атестації  та  підвищення  кваліфікації
педагогічних  працівників  відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про
освіту».

9. Адаптація  освітньої  діяльності  університету  до  вимог  осіб  з
особливими освітніми потребами за допомогою надання їм відповідного
навчально-реабілітаційного супроводу.

10. Розширення  ресурсного  забезпечення  дистанційної  освіти,  так
само  післядипломної  освіти  педагогів,  освіти  впродовж  життя  для
здобувачів відповідних освітніх програм.

11. Сприяння  в  реалізації  випускниками  університету  права  на
працю,  вибору  місця  роботи,  виду  трудової  діяльності  з  урахуванням
здобутої вищої освіти.

Стратегічними пріоритетами в науковій діяльності є:
1. Розширення мережі спеціалізованих учених рад.
2. Виконання умов для входження наукових видань університету в

наукометричні бази.



3. Розширення напрямків фундаментальних та прикладних наукових
досліджень.

4. Створення  системи  матеріально-фінансової  підтримки  молодих
учених.

5. Участь у програмах Erasmus+ та Горизонт 2020.
6. Участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів. 
7. Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
8. Створення кодексу академічної доброчесності. 
9. Поглиблення співпраці з іншими навчальними закладами країни 

та Європи. 

Стратегічними пріоритетами у виховній діяльності є:
1. Посилення  національно-патріотичного  виховання  як  запоруки

формування сильної нації.
2. Створення  належних  умов  щодо  подальшого  формування  в

студентів  почуття  національної  гідності,  знань  про  історію,  традиції  та
сучасний  стан  розвитку  українського  народу  та  держави,  активної
життєвої позиції.

3. Залучення студентів до участі в конкурсах на здобуття грантових
проектів. 

4. Подальше  розширення  творчих  зв’язків  із  всеукраїнськими  та
громадськими організаціями.

5. Утвердження  стійких  моральних  якостей,  потреб  студентської
молоді на основі  ідеалів,  норм і  принципів моралі,  участі  в практичній
діяльності.

6. Створення відповідних умов на подальше ефективне формування
естетичних смаків у майбутніх спеціалістів.

7. Формування  культури  здоровʼя  студентської  молоді  в  межах
валеонасичувального збережувального простору закладу вищої освіти. 

8. Підтримка та впровадження молодіжної політики. 

Стратегічними пріоритетами соціально-економічного розвитку є:
1. Залучення інвестицій.
2. Розвиток матеріальної бази університету.
3. Упровадження  заходів  з  оптимізації  тепло-,  водо-,

енергозабезпечення.
4. Паспортизація та сертифікація потенційно небезпечних обʼєктів

внутрішніх мереж. 
5. Сприяння реорганізації бібліотеки університету.
6. Створення  редакційного  відділу  для  оптимізації  випуску

навчальної та наукової літератури. 
7. Відстоювання прав та інтересів працівників та студентів ДДПУ.
8. Створення  та  забезпечення  належних  і  комфортних  умов  для

праці й навчання. 



Життєвий шлях
Народилася: 22 листопада 1964 року в селищі Райгородок Слов’янського району

Донецької області.
Освіта: у  1988  році  закінчила  Ворошиловградський  державний  педагогічний

інститут імені Т.Г. Шевченка. 
Трудова діяльність:
18.08.1987  –  01.09.1990  –  учитель  історії  Райгородоцької  середньої  школи

Слов’янського району Донецької області.
01.09.1990  –  31.08.1992  –  організатор  позакласної  та  позашкільної  роботи

Райгородоцької середньої школи Слов’янського району Донецької області.
31.08.1992  –  02.11.1994  –  асистент кафедри  педагогіки  Слов’янського

державного педагогічного інституту.
02.11.1994  –  15.01.1998  –  цільова  аспірантура  при  кафедрі  педагогіки

Слов’янського державного педагогічного інституту.
24.12.1997  рік  –  захист  дисертації на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата

педагогічних наук. 
 01.01.1998  –  31.08.2008  –  викладач  кафедри  педагогіки  Слов’янського

державного педагогічного інституту.
01.09.2005 – 01.06.2008 – докторантура Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка.
12.11.2008  –  захист  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора

педагогічних наук. 
02.06.2008 – 07.05.2012 –  завідувач кафедри теоретичних та методичних основ

фізичного  виховання і  реабілітації  Слов’янського  державного  педагогічного
університету.

18.02.2010 – учене звання професора кафедри теоретичних та методичних основ
фізичного  виховання  і  реабілітації  Слов’янського  державного  педагогічного
університету.

30.11.2012 рік – призначено ректором Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет».

Автор понад 100 публікацій та методичних розробок. 
Є членом  спеціалізованої  вченої  ради із  захисту кандидатських і  докторських

дисертацій у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка» (м. Старобільськ) та головою спеціалізованої вченої ради в  Державному
вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

За ініціативи та під безпосереднім керівництвом С. О. Омельченко в ДДПУ у
2011 році відкрито аспірантуру зі спеціальності «Соціальна педагогіка», у 2015 році –
докторантуру  зі  спеціальності  «Соціальна  педагогіка»,  у  2016  році  –  створено
спеціалізовану  вчену  раду  за  спеціальностями:  «Теорія  і  методика  професійної
освіти» та «Соціальна педагогіка». 

Під  керівництвом  С.О.  Омельченко  захищено  15  дисертацій на  здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук і 2 докторські дисертації.

З 2014 року є членом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
Має  державні  відзнаки  та  нагороди:  Почесна  грамота  Міністерства  освіти

України (1999  р.);  Грамота  Президента  України (2000  р.),  грамота  Академії
педагогічних наук України (2001 р.).  «Відмінник освіти України» (2002 р.);  «Василь
Сухомлинський» (2007 р.);  Нагрудний знак «За наукові досягнення» (2011 р.), Медаль
Національної  академії  педагогічних  наук  України  «Григорій  Сковорода»  (2014  р.),
Лауреат конкурсу  «Жінка  Донбасу  —  2009»  у  номінації  «Жінка-науковець  року»,
«Заслужений працівник освіти України» (2015 р.).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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