
ЗВІТ 

про виконання рішень вченої ради, прийнятих 

упродовж 2021–2022 навчального року структурними підрозділами  

Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний 

університет” 
 

Упродовж 2021-2022 навчального  року відповідно до плану-графіку роботи було 

проведено 9 планових та 1 позапланове засідання вченої ради ДДПУ, на яких 

розглядалися питання, що стосуються як діяльності університету в цілому, так і окремих 

його структурних підрозділів, а саме: 

 Про підсумки роботи колективу ДДПУ в 2020-2021 навчальному році та 

завдання на 2021-2022 навчальний рік. 

 Про виховну роботу в ДДПУ у 2020 році. 

 Про результати фінансової та господарської діяльності у 2021 році. 

 Про результати зимової екзаменаційної сесії та роботи атестаційних комісій. 

 Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДДПУ в 2021 році. 

 Про підсумки науково-дослідної роботи ДДПУ в 2021 році. 

 Про рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ. 

 Про виконання умов контракту на посаді декана фізико-математичного 

факультету. 

 Про стан навчально-методичної та наукової роботи на кафедрах: 

менеджменту; дошкільної освіти. 

Згідно  прийнятих рішень: 

1). Розроблено та затверджено низку положень щодо організації діяльності 

університету за всіма напрями. 

2). Посилено роботу з добору, підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів. Так, упродовж навчального року викладачами університету було захищено 3 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук і 5 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук.  

До 31.12.2021 року успішно продовжувала свою діяльність спеціалізована 

вчена рада Д 12.112.01 з правом приймати до розгляду та проводити захисти 

докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 13.00.01«Загальна 

педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 

13.00.05 «Соціальна педагогіка».. 

3) Підготовлено та відправлено до розгляду МОН України 4 атестаційні справи 

на здобуття вченого звання професора (Коношенко С.В., Саяпіна С.А. Співак Я.О., 

Топольник Я.В.) та 13 на здобуття вченого звання доцента (Роман В.В., Сєчка С.В., 

Архіпова І.М., Карпіна О.С., Іванчук С.А., Кордонець В.В., Могильова Н.М., 

Піскунов О.В., Головко С.О., Омельченко М.С., Іванчук В.В., Кокоріна Л.В., 

Муратова О.В.). Із цієї кількості представлених справ вже присвоєно вчені звання 

професора 3 викладачам та вченого звання доцента 11 викладачам університету. Три 

атестаційні справи залишаються на розгляді Атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки України.  

4) Майже на всіх кафедрах університету активізовано роботу аспірантів, які 

продуктивно працюють над власними дослідженнями, публікують результати своїх 
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досягнень та двічі на рік звітують про виконання тем дисертаційних робіт проректору з 

науково-педагогічної роботи Чайченку С.О. Станом на 01.09.2022 р. кількість 

аспірантів денної та заочної форм навчання складає 50 осіб (з них 3 – ГІІМ), 

здобувачів – 2 (з них 1 – ГІІМ), а також планований випуск аспірантів – 12. 

5) Для об’єктивної оцінки та активізації науково-дослідної роботи викладачів було 

проведено рейтингове оцінювання викладачів та кафедр ДДПУ за результатами роботи 

у 2021 році 95 % науково-педагогічних працівників мають достатній рівень, 5 % – 

незадовільний.   

Серед кафедр місця було розподілено так: 

1 місце – кафедра методики навчання математики та методики навчання 

інформатики (д.пед.н., доц. Величко В.Є.) 

2 місце – кафедра математики та інформатики (д.ф.-м.н., проф. Чуйко С.М.);; 

3 місце – кафедра теорії і практики початкової освіти (завідувач – доктор 

педагогічних наук, професор Гаврілова Л.Г.). 

Серед викладачів перші місця було розподілено так: 

серед професорів –  Величко В.Є. (кафедра математики та методики навчання 

інформатики); 

серед доцентів – Федоренко О.Г. (кафедра математики та інформатики); 

серед старших викладачів – Руденко М.Ю. (кафедра германської та 

слов’янської філології); 

серед асистентів – Вознюк А.А. (кафедра дошкільної освіти) Ширіна А.В.. 

(кафедра спеціальної педагогіки та інклюзії) 

6) Активізовано науково-дослідну роботу викладачів. Зокрема, у 2021-2022 

навчальному році викладачами взято участь у написанні 27 колективних монографій 

(22 – видані за кордоном), опублікували 9 монографій (1 – видана за кордоном та 

перекладена п’ятьма мовами), 64 навчальних посібників, 114 методичних 

рекомендації, 298 статей у фахових наукових журналах і збірниках України, 57 

статей у журналах, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Sciеnce 

Core Collection та 190 публікацій у журналах, включених до наукометричної бази 

даних Index Copernicus. На міжнародних і всеукраїнських конференціях викладачі 

університету зробили 475 доповідей. 

У звітний період аспіранткою кафедри технологій спеціальної та інклюзивної 

освіти Пиляєвою Н.С. отримано свідоцтво на промисловий зразок №44625 «Зонд 

логопедичний» (зареєстровано в Державному реєстрі України промислових зразків 

08 грудня 2021 р.). 

Групою науковців університету було розроблено та подано 2 проєкти на 

щорічний конкурс проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, 

науково-технічних (експериментальних) розробок, який проводиться МОН: 

1. «Конструктивні методи аналізу нелінійних крайових задач, проблем 

механіки та теорії наближень». Науковий керівник – доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики Чуйко С.М. 

2. «Герменевтичний дискурс буття смислів та мови в контексті 

неопрагматичної філософії». Науковий керівник – доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри філософії, історії, та соціально-гуманітарних 

дисциплін Мозговий Л.І. 
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7) Упродовж навчального року проводилася робота з підготовки та участі 

студентів у  міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.  

Зокрема, студентка ІІ курсу факультету фізичного виховання Науменко 

Олександра була нагороджена дипломом ІІ ступеня за результатами фінального 

етапу ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. Науковий керівник – доц. Кочукова Н.І. 

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук 2021-2022 н. р. було подано 11 робіт. 

Згідно Наказу МОНУ від 31 травня 2022р. № 508 проведення другого туру Конкурсу 

було скасовано. 

Протягом звітного періоду 4 команди студентів базового університету 

(13 осіб) взяли участь у другому онлайн-конкурсі екологічно дружніх стартап-

проєктів, Регіонального  акселератора GCIP для інновацій, технологій та стартапів у 

Донецькій області. Дві команди стали переможцями, одна – отримала спеціальний 

приз «Участь у національному конкурсі інноваційних екологічно-дружніх проєктів 

GCIP Ukraine». 

8) Упродовж навчального року проведено ґрунтовну  роботу з розробки та 

упорядкування документації щодо  підготовки ліцензійних та акредитаційних справ. 

Проакредитовано 3 справи за категорією А за освітніми програмами: 014 Середня освіта. 

Біологія та здоров’я людини, 035 Філологія, 011 Освітні, педагогічні науки. Дві освітні 

програми отримали  умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без 

проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати 

вартості акредитації закладом вищої освіти.  

9) Підвищення кваліфікації у 2021-2022 навчальному році пройшли 140 

науково-педагогічних та педагогічних працівника університету, а саме:  

 загальна кількість викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації 

становить 107 осіб;  

 кількість викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації шляхом 

стажування склала 33 особи. 

За звітний період 23 викладача успішно пройшли міжнародне науково-

педагогічне стажування  та отримали сертифікати. 

Протягом навчального року 65 педагогічних та науково-педагогічних 

працівників ДДПУ брали участь у міжнародних проєктах, реалізованих 

Посольством Республіки Польща у Києві. 

У 2021-2022 навчальному році у виші продовжено, започатковане у минулому 

році, підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників ДДПУ, в обсязі 30 годин. Протягом 

навчального року, згідно розкладу (дистанційно), пройшли підвищення 35 

педагогічних та науково-педагогічних працівників ДДПУ за програмами 

підвищення кваліфікації: 

  «Використання хмарних технологій та інструментів створення і 

підтримки Web-ресурсів при організації освітнього процесу в закладах вищої 

освіти» (розробник Стьопкін Андрій Вікторович - доцент кафедри математики та 

інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент); 
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 «Безпека організації навчально-виховного процесу» 

(розробник Бутиріна Марина Володимирівна - доцент кафедри теорії і практики 

технологічної та професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент); 

 «Цифрові технології в педагогічних дослідженнях» (розробник 

Гаврілова Людмила Гаврилівна – завідувач, професор кафедри теорії і практики 

початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор). 

10) На кафедрах подовжено  роботу щодо оновлення та підтримки дистанційних 

курсів. Розробленість дистанційних курсів сягнула 100%. 

11) Посилюється робота щодо укладання угод про співпрацю з різними освітніми 

установами. Станом на 01.09.2022 р. в університеті діють угоди про співробітництво 

із 22 закладами освіти та організаціями Болгарії, Ізраїлю, Казахстану, Китаю, 

Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Франції. У травні 2022 року було підписано 

договір про співпрацю між ДДПУ та Українським історичним товариством в Польщі 

(м. Варшава), зокрема щодо викладання лекцій з історії для студентів вишу. 

Планується підписання нових угод про співпрацю з університетами Польщі. 

У звітний період активно функціонував Українсько-польський міжнародний 

центр освіти і науки, який було відкрито в університеті в грудні 2020 року. В рамках 

діяльності центру було організовано та проведено 8 заходів. 

Продовжено реалізацію проєкту «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в 

освіті» за напрямом Жан Моне Програми Європейського Союзу Erasmus + (620354-

EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).  

Упродовж звітного періоду науково-педагогічні працівники вишу взяли участь 

у чотирьох консультаційних модулях  експертного консультування для переміщених 

ЗВО за підтримки офісу Програми ім. Фулбрайта. 

12) Продовжується виховна робота студентів в умовах дистанційного навчання. 

13) У 2021 – 2022 н.р, зокрема Григор'єва Валентина (1к маг. фк) - 1 місце + 

рекорд світу на Чемпіонаті Світу та Європи з пауерліфтингу й жиму лежачи серед 

спортсменів з порушеннями зору (м. Бакуріані (Грузія)); Багнюк Римма (1к.фк) – 1 

місце + рекорд світу на Чемпіонаті Світу та Європи з пауерліфтингу й жиму лежачи 

серед спортсменів з порушеннями зору (м. Бакуріані (Грузія)); Гунічев Єгор (1 к фк) 

запрошено до Збірної команди України з футболу U-19 (володар "Золотого м'яча");  

Моренко Єлизавета (2 к фтет) – чемпіонка Європи з пляжної боротьби (м. Катеріні 

(Греція). Данічев Станіслав (3 к фк)  - «срібний призер»  чемпіонату світу з 

кікбоксингу WAKO (Лідо-де-Єдзоло (Італія)); Зелених Катерина (3(1) к фк) -  

«срібло» на Чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років у ваговій 

категорії до 62 кг (м. Белград (Сербія)). Стародубцев Максим, Горобець Вероніка (2 

к фк)- 2 місце на Чемпіонаті Болгарії з триатлону ( м. Бяла) - естафета "мікст"; 

Мухіна Варвара (3 к фк) - 3 місце на Чемпіонаті Болгарії з триатлону (м. Бяла) - 

серед жінок; Шевченко Іван (3 к фк) - 2 місце серед чоловіків ( там же). Джалілов 

Закарія та Данічев Станіслав (3 к фк) - члени збірної команди України на 

Європейських університетських іграх (м. Лодзь, Польща) Захарія Джалілов та 

Станіслав Данічев – «ЗОЛОТО»,  а команда нашого університету виборола перше 

командне місце у Європейських Університетських Іграх 2022; Шевченко Іван (3 к 

фк) - 1 місце ; Мухіна Варвара (3 к фк) – 2 місце , Горобець Вероніка (2 к  фк) – 3 

місце;  Драгулян Данило (4 к фк)  - 2 місце серед кадетів - Кубок болгарського міста 
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Плевен з триатлону (дуатлон) «Купа Плевен»;  Мухіна Варвара (3 к фк) - 1місце - 

молодь, 2 місце абсолют – жінки;  Шевченко Іван (3 к фк) - 2 місце та 3 місце в 

абсолютній категорії; Горобець Вероніка (2 к  фк) – 3 місце  - молодь у Відкритому 

чемпіонаті Сербії (м. Белград ). 

Отже, усіма структурними підрозділами регулярно здійснюється робота щодо 

виконання рішень вченої ради ДДПУ з різних напрямків діяльності університету. 

 

 

Вчений секретар ДДПУ      І.А. Решетова 
 

 

 


