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 Фінансування  
 

Кошторисом затверджено фінансування інституту в розмірі 11 482 700 

гривень. Впродовж року інститут додатково профінансовано на 750 200 

гривень. Заборгованостей по заробітній платі, стипендії, сплаті за комунальні 

послуги немає. Всі виплати за ступені, звання, доплати педагогічним 

працівникам, виплати на оздоровлення здійснені у повному обсязі.  

Адміністративно-господарська робота 
 

За два роки вимушеного перебування у м. Артемівськ, згодом 

м. Бахмут, інститутом було виконано колосальний обсяг роботи та досягнуто 

значних успіхів у відбудові Горлівського інституту іноземних мов 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». На цей час ми маємо два навчальних корпуси, ми 

оформили документи на право власності на гуртожиток, розробили проект 

реконструкції та підписали угоду на його капітальний ремонт за сприяння 

Чеської агенції з розвитку. Певна затримка у просуненні проекту пов’язана із 

бюрократичним затягуванням оформлення документів на передачу 

гуртожитку на баланс інституту. Документи були отримані лише 12 серпня 

2016 року, хоча подані були у Міністерство освіти і науки України у лютому 

2015 року. Зараз іде робота з упорядкування землі навколо гуртожитку. На 

останній нараді з питання ремонту гуртожитку 8 грудня 2016 року 

представники Чеської агенції з розвитку підтвердили наміри закінчити 

ремонт у найкоротший термін. Проектні документи виконані повністю. 

За 2016 рік фактично з нуля були відновлені внутрішня та повністю 

замінена зовнішня мережі теплопостачання у навчальному корпусі №2 по 

вул. Садовій, 78-а. У поточному році виконано всі технічні умови та 

укладений договір на електропостачання для навчального корпусу №1 по 

вул. Василя Першина, 24. Тільки той, хто стикався з цими проблемами може 

реально оцінити результати нашої роботи. 



Всі бачили, в якому стані ми отримали будівлі для організації 

навчального процесу. За 2016 рук побудовані два санвузли, по одному на 

кожен навчальний корпус. Цього, звісно, замало, але цю роботу буде 

продовжено. За цей рік силами будівельної групи інституту в ході виконання 

робіт з відновлення системи опалення було змонтовано 908 п/м пластикових 

труб Д25мм та 104 радіатори опалення, майже 300 п/м пластикових труб 

«подачі» та «звороту» Д50мм у підложному просторі навчального корпусу 

№2. При цьому роботи проводились у вкрай важких умовах, адже у цій 

будівлі не було опалення майже з моменту отримання Україною 

незалежності. 

До першого вересня ми виконали капітальний ремонт поки що одного 

поверху навчального корпусу №2, при цьому було підготовлено та 

пофарбовано 1450.8 м.кв. стін, 483.6 м.кв. стелі. Відремонтовані відкоси 

навколо 16 віконних отворів, встановлено 27 дверей, в ході виконання роботи 

з ремонту підлоги було використано 579 м.кв. лінолеуму, 265 м/п плінтусів. 

Загальна площа засклених віконних отворів склала 235,35 м.кв. 

В процесі виконання робіт з підготовки до нового навчального року 

було використано: 

фарби на основі олії – 131,6 л 

ґрунту для бетонних поверхонь – 290 л 

клейової суміші для плитки – 225 кг 

Стартової та фінішної шпаклівки – 2735 кг 

Гіпсокартону – 146,88 м.кв. 

Фарби водоемульсійної – 320 кг 

Встановлено 148 світильників та багато інших компонентів та 

комплектуючих 

У 2016р. до виконання робіт, крім власної будівельної групи, було 

залучено сторонні підрядні організації для виконання спеціалізованих робіт з 

ремонту електромереж з встановленням окремих вузлів обліку електричної 

енергії та ремонту зовнішніх теплових мереж з встановленням вузла обліку 

теплової енергії на загальну суму– 72 тис. грн.  

На сьогодні для навчального корпусу №2 замовлено метало-пластикові 

вікна у кількості – 26 шт. Встановлення цих вікон дозволить нам завершити 

скління фасаду будівлі та надасть можливість продовжувати ремонт 

навчальних аудиторій 3-го та 4-го поверху. 

Інститутом отримано в якості грантової допомоги: 

учнівських столів – 354 одиниці; 

однотумбових столів – 96 одиниць; 

стільців з м’якими сидіннями – 1079 одиниць; 

учнівських стільців – 20 одиниць; 

кафедр – 3 одиниці; 

книжкових шаф – 60 одиниць; 

шаф для одягу – 8 одиниць; 

класних дошок – 60 одиниць; 

столів для ноутбуків – 36 одиниць; 



столів для комп’ютерів – 8 одиниць; 

столи для перемовин – 17 одиниць. 

Меблі для бібліотеки (ресепшн, стелажі різного типу, виставкові 

стелажі, шафи для картотеки, столи-кабінки для читання, студентський 

гардероб, камери схову, диван та крісла, крісла-мішки для зони читання у 

загальній кількості – 50 одиниць). 

В рамках гранту для бібліотеки закуплено 1736 примірників 

аутентичних підручників з англійської мови та перекладу, як гуманітарну 

допомогу отримано біля 1000 примірників аутентичних підручників з 

німецької та французької мов. 

У 2017 році заплановано продовжити роботи з ремонту внутрішніх 

приміщень навчального корпусу №2, а саме: 

- Ремонт актової зали з облаштуванням сцени, утепленням стін та стелі 

- Ремонт та облаштування трьох ресурсних центрів, мультимедійного 

класу 

- Ремонт та облаштування бібліотеки та комп’ютерного класу 

- Ремонт та облаштування приміщення пункту харчування 

- Ремонт та облаштування приміщень деканатів 

- Встановлення вікон на фасаді будівлі 

- Ремонт та облаштування навчальних аудиторій 3-го та 4-го поверху 

- Облаштування ще двох санвузлів на 3-му та 4-му поверсі 

- В літній період – упорядкування території навколо будівлі на 

Петровського, 78-а. 

Заплановані роботи вже на 50% забезпечені будівельними матеріалами, 

виконання інших робіт буде залежати від фінансування. 

Кадрова робота 
 

   Станом на 20 грудня 2016 року чисельність працівників ГІІМ ДВНЗ 

«ДДПУ» складає  - 147 осіб, з них: 8 зовнішніх сумісників, 8 осіб 

перебувають у відпустці по догляду за дітьми і 6 осіб у відпустці без 

збереження заробітної плати до закінчення АТО. 

В загальній чисельності працюючих : 

-професорсько-викладацький склад – 74 (в тому числі : 8 зовнішніх 

сумісників, 8 у відпустці по догляду за дітьми і 5 у відпустці до закінчення 

АТО); 

- педагогічних працівників -10; 

- співробітників – 63 (в тому числі одна особа у відпустці до закінчення 

АТО). 

Штатний розклад станом на 01.12.2016 року затверджений в кількості 

186,6 посад, в тому числі по загальному фонду -145,2 і за рахунок 

спеціального фонду -41,4. В штатний розклад з 01.10.2016 додатково введено 

13 одиниць робітників (9 по учбовому корпусу № 1 і 4 по учбовому корпусу 

№2) по загальному фонду бюджету . 



За період з 01.01.2016 по 20.12.2016 : 

-прийнятіо працівників – 35, 

-звільнено працівників – 21. 

 

 Навчально-методична робота 
 

Основними завданнями навчального відділу, деканатів та кафедр 

інституту з навчально-методичної роботи було продовження процесу 

відновлення масиву обов’язкової документації та підготовка акредитаційних 

справ для проведення акредитаційної експертизи в МОН України, 

запровадження та ліцензування освітньо-наукових програм (аспірантура) та 

освітньо-професійних магістерських програм. 

У  2016 році затверджено нову редакцію «Положення про організацію 

освітнього процесу в Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ 

“Донбаський державний педагогічний університет”», «Положення про норми 

часу для планування та обліку навчальної та іншої роботи науково-

педагогічних працівників Горлівського інституту ДВНЗ “Донбаський 

державний педагогічнийуніверситет”», розроблено «Положення про 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ “Донбаський державний 

педагогічний університет”», внесено зміни до «Положення про організацію 

педагогічної практики в Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ 

“Донбаський державний педагогічний університет”», «Положення про 

оцінювання залишкових знань студентів в Горлівському інституті іноземних 

мов ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”». 

Відновлення обов’язкової документації кафедр, згідно із затвердженою 

«Положенням про кафедру» номенклатурою,в цілому завершено. Про це 

свідчать результати перевірки кафедральної документації, яка проведена у 

листопаді 2016р. 

Протягом року в інституті працювали 5 експертних комісій, 

призначених Міністерством освіти і науки України і 

Акредитаційноюкомісією України для перевірки якості підготовки фахівців 

за ОКР «бакалавр» та відповідності освітньої діяльності ГІІМ існуючим 

акредитацій ним  вимогам (спеціальності «Історія», «Українська мова і 

література», «Французька мова і  література», «Німецька мова і література», 

Філологія* (переклад), «Англійська мова і література», «Іспанська мова і 

література», «Російська мова», «Психологія»).  

Інститут отримав ліцензію на підготовку фахівців за ОКР «доктор 

філософії» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» та, спільно із 

кафедрою слов’янської та германської філології головного вишу, зі 

спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізації «Загальне мовознавство», 

«Російська мова», «Германські мови», «Російська література», «Теорія 

літератури», «Українська література»).  



Триває активна робота із підготовки до ліцензування освітньо-

професійних програм підготовки спеціалістів за ОКР «магістр» за 

спеціальностями 053 Психологія, 035 Філологія, 014 Середня освіта. Мова і 

література (англійська). 

Навчальною частиною інституту, спільно з деканатами і кафедрами 

скореговано навчальні плани на 2016-2017 навч. рік, у тому числі - для ОКР 

«спеціаліст» за неспорідненими спеціальностями. 

Деканати та навчальний відділ інституту проводять моніторинг якості 

знань студентів за всіма спеціальностями, відстежують відвідування занять і 

своєчасність заповнення академічних журналів. 

 

Організаційні питання 

 

Розроблено та затверджено: 

«Положення про норми часу для планування та обліку навчальної та 

іншої роботи науково-педагогічних працівників ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ». 

 

Планування та організація навчального процесу. 

 

Розроблено сумісно з деканатами навчальні та робочі навчальні плани зі 

спеціальностей інституту (рік вступу – 2016):  

Галузь знань 01 Освіта  

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська/ 

французька/німецька/російська))  

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність 035.04 Філологія: германські мови та літератури (переклад 

включно)  

Спеціальність 035.05 Філологія: романські мови та літератури (переклад 

включно) 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 053 Психологія 

Здійснено розрахунок ставок професорсько-викладацького складу на 

2016-2017 навчальний рік по інституту. 

Здійснено розрахунок навчального навантаження на 2016-2017 

навчальний рік по інституту та по кожній кафедрі. 

Оформлені картки навантаження для НПП інституту. 

Взято участь у формуванні штатного розпису інституту на 2016-2017 

навчальний рік сумісно з планово-фінансовим відділом.  

Підготовка наказів про зарахування, відрахування, поновлення та 

переведення студентів з ВНЗ у ВНЗ та в межах інституту. 

Постійний облік руху контингенту студентів по курсах, спеціальностях, 

складання підсумкових даних. 

Постійна робота з базою ЄДЄБО з метою її приведення до відповідності.  



Здійснено розрахунок потреби інституту в погодинному фонді сумісно з 

планово-фінансовим відділом.  

Постійно здійснюється облік погодинної оплати праці викладачів та 

контроль за звітністю з цього питання. 

Укладено плани-графіки занять академічних груп; щотижневі 

персональні картки зайнятості НПП інституту. 

Постійно укладається розклад навчальних занять в інституті: очна та 

заочна форма навчання; розклад заліків та екзаменів; розклад виконання 

ККР. 

Створено банк контрольних робіт залікового модулю для студентів I-V 

курсів денної форми навчання з дисциплін, за якими передбачено складання 

іспитів. 

Постійне забезпечення навчального процесу аудиторним фондом 

сумісно з адміністративно-господарчою частиною. 

Укомплектовано три групи студентів, які вивчають третю мову 

(німецьку та іспанську) на договірній основі.  

Укладено контракти зі студентами, які вивчають третю іноземну на 

надання послуг з боку інституту сумісно з юридичною службою інституту. 

Участь у плануванні кількості груп на курсах  факультетів. 

Створені разом  з  деканатами  та  випускаючими  кафедрами Державні  

екзаменаційні  комісії. 

Проведення виробничих нарад  з секретарями деканатів, секретарями 

ДЕК з питать організації та контролю навчального процесу. 

Координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів 

інституту щодо забезпечення навчального процесу. 

Створено банк графіків поточного контролю та графіків та завдань для 

самостійної роботи студентів. 

Організація контролю самостійної роботи студентів протягом 

навчального року. 

Створено банк паспортів кафедр інституту. 

Організація, проведення та контроль за проходженням практик 

студентів, передбачених навчальними планами.  

Постійна перевірка журналів виконання навчального навантаження НПП 

інституту. 

Постійна перевірка журналів академічних груп. 

 

Впровадження в діяльність навчальних підрозділів ісиитуту  нових 

підходів до організації навчального процесу. 

Координування підготовки кафедрами комплексних контрольних робіт, 

організація та проведення комплексних контрольних робіт в інституті, 

завдань для директорського контролю знань з метою визначення рівня 

теоретичної та практичної підготовки студентів. 

Створено банк ККР. 

Координація підготовки кафедрами студентів до студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін. 



Підготовлено пакети документів для стажування НПП інституту. 

Укладено план видання наукової та науково-методичної продукції 

науково-педагогічними працівниками інституту. 

 

Контроль ефективності та якості навчального процесу. 

 

Участь у контролі за виконанням наказів, розпоряджень, інструкцій та 

вказівок вищестоящих організацій, рішень ради інституту та директорату з 

питань організації і забезпечення навчального процесу. 

Контроль за складанням розкладу навчальних занять, консультацій, 

заліків, іспитів та контроль його виконання викладачами інституту. 

Аналіз і узагальнення даних з навчальної, навчально-методичної роботи 

кафедр і кадрового забезпечення навчального процесу на підставі щорічних 

звітів кафедр і деканатів. 

Контроль за станом навчальної документації на кафедрах, факультетах 

інституту. 

Аналіз виконання кафедрами і кожним викладачем окремо 

запланованого обсягу навчального навантаження. 

Контроль за виконанням індивідуальних планов роботи викладачів. 

Аналіз ходу навчального процесу та результатів заліково-

екзаменаційних сесій за даними деканатів факультетів. 

Контроль за ходом захисту бакалаврських, дипломних та магістерських 

робіт і складанням державних екзаменів, оформлення звітної документації. 

Контроль за ходом ліквідації студентами академічних заборгованостей. 

Контроль за роботою навчальних лабораторій, кабінетів, медіатек. 

Аналіз успішності студентів. 

Контроль     за   своєчасною   розробкою   плануючих   та   навчально-

методичних   документів   факультетами   і   кафедрами,   а   також   за 

поданням відповідної звітності щодо навчального процесу. 

Контроль за трудовою дисципліною викладачів, студентів, організація 

періодичних контрольних перевірок відвідувань навчальних занять 

студентами. 

 

Запровадження сучасних вимог до діловодства. 

 

Координація підготовки та оформлення документації для отримання 

дипломів випускників, студентських квитків.  

Видано дипломів «магістра» у кількості 2, «спеціаліста» - 75, 

«бакалавра» - 135, перепідготовка «спеціаліста» - 15. 

Видано студентських білетів: 2015-2016 н.р. у кількості 249.   

Складання академічних довідок оцінювання знань студентів. 

Ведення обліково-звітної документації з видачі академічних довідок 

оцінювання знань студентів. 

Оформлення   замовлень   на   виготовлення   бланкової   документації, 

необхідної   для   роботи   відділу,   деканатів,   кафедр;   контроль   за  



своєчасним   оформленням   деканатами   замовлень   на   виготовлення 

бланкової документації. 

 

Координація роботи підрозділів інституту з ліцензування нових 

спеціальностей та акредитації. 

 

Координація роботи підрозділів університету з ліцензування нових 

спеціальностей та акредитації. 

Підготовлено ліцензійні справи з підвищення кваліфікації спеціалістів, 

підготовки до вступу іноземних громадян. 

 

Робота з підготовки статистичних та інших звітів, звітних 

доповідей директора, заступника директора з науково-педагогічної та 

навчально-методичної роботи. 

 

Підготовка проектів відповідей на листи з питань навчальної роботи. 

Складання звітів за результатами навчального процесу.  

 

Організаційне та загальне методичне забезпечення навчально-

виховного процесу. 

 

Участь у складанні оперативного плану видання навчальної та 

навчально-методичної продукції. 

 

Наукова робота 

 

Організація наукової роботи в ГІІМ ДВНЗ ДДПУ здійснюється 

відповідно до «Положення про виконання колективних тем наукових 

досліджень у Горлівському інституті іноземних мов», «Положення про 

рейтингову оцінку наукової діяльності науково-викладацьких кадрів, кафедр, 

факультетів Горлівського інституту іноземних мов», «Положення про 

організацію наукової роботи студентів у Горлівському інституті іноземних 

мов».  

Відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук Мальцевої Л. В. 16.06.2016р., 

спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство,у спеціалізованій вченій раді 

Київського національного лінгвістичного університету.Науковий керівник – 

д. філол. н., професор А. Р. Габідулліна. 

За результатами виконання міжкафедральних тем наукових досліджень 

опубліковано 97 статтей, з них 18 – у іноземних виданнях, 16 – у фахових 

виданнях України, 28 – у нефахових виданнях, 35 – тези доповідей на 

науково-практичних конференціях різного рівня.  

Наукова активність викладачів характеризується наступною 

статистикою: зроблено 82  доповіді на науково-практичних конференціях, з 



них, закордонних – 2, міжнародних в межах України – 43, всеукраїнських – 

30, регіональних – 7. 

Видано 4 монографії:  

1. Андрущенко В. О. Типологія текстової зв’язності : монографія / 

В. О. Андрущенко. – Дніпропетровськ : Вид-во «Літограф», 2016. – 

249 с. ( 12 др. арк.) 

2. Блинова І. А.Мовна особистість письменника-прозаїка у взаємодії 

композиційно-мовленнєвих форм : Монографія / І. А. Блинова. – 

Дніпропетровськ : «Літограф», 2016. – 280 с. (13,7 др. арк.) 

3. Євсеєнко С. А. Історія Горлівки з найдавніших часів до 1917 року: 

Історичний нарис  / Євсеєнко С. А.– Бахмут, 2016. –  188 с. (7 др. ар.) 

4. Писарева О. А. М. Горький – историк русской литературы / 

О. А. Писарева. – Славянск: изд-во Б. И. Маторина, 2016. – 182 с. (13 

др. арк.) 

Упродовж року  проведено 7 наукових конференцій, з них 4 – студентів 

та молодих учених:  

V Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих науковців 

«Україністика: нові імена в науці» (24 березня 2016р.);  

ІІ Міжнародна заочна наукова конференція «Сучасні лінгвістичні 

парадигми» (12-15 квітня 2016р.);  

ХІV Міжрегіональна конференція молодих учених та аспірантів 

«Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук» (29 квітня 

2016р.);  

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих 

учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих 

систем» (12 травня 2016р.); 

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Східнослов’янська 

філологія: від Нестора до сьогодення» (16-21 травня 2016 р.);  

ІV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тоталітаризм у 

повоєнній Європі» (15 листопада-15 грудня 2016 р.);  

Всеукраїнський скайп-семінар студентів та молодих учених «Складні 

питання лінгвістики та літературознавства» (07 грудня 2016 р.)за підтримки 

Української ініціативи зміцнення громадської довіри (UCBI), що 

фінансується Агенцієй США з міжнародного розвитку (USAID).  

Серед учасників цих конференцій – науковці з Германії, Болгарії, 

Польщі, Казахстану та Росії. У 2017 році планується проведення 4 наукових 

конференцій, 2 з них – студентів та молодих вчених. 

За результатами досліджень видано нефахові наукові збірки:  

1. Лінгвістичний вісник: зб. наук. праць; [наук. ред. А.Р. Габідулліна]. –

Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – Вип.5. – 169 с. 

2. Лінгвістичний вісник: зб. наук. праць; [наук. ред. А.Р. Габідулліна]. –

Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – Вип.6. – 164 с. 

За матеріалами конференцій сформовано електронні наукові збірки: 



1. Україністика: нові імена в науці:Збірник матеріалів V 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і 

молодих науковців. – Бахмут, 2016. – 211 с. 

2. Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук: 

Збірник наукових праць : У 2 т. – Бахмут, 2016. – Т. 1. 

Мовознавство. –119 с. 

3. Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук: 

Збірник наукових праць : У 2 т. – Бахмут, 2016. – Т. 

2.Літературознавство. Педагогіка. Історія. – 181 с. 

4. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту 

іноземних мов : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі 

різнорівневих систем». – Бахмут, 2016. – Вип. 2. – 111 с. 

5. Тоталітаризм у повоєнній Європі : Матеріали IV Міжнародної 

наукової Інтернет-конференції, м. Бахмут, 15 листопада-15 грудня 

2016 року / Упорядники В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко, 

В. В. Концур. – Бахмут, 2016.  –  80с. 

ГІІМ має членство у спеціалізованих вчених радах: заступник 

директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи проф.. 

Т.М. Марченко є членом спеціалізованої вченої ради Д. 64.053.03 із захисту 

докторських дисертацій у Харківському національному педагогічному 

університеті ім. Г. С. Сковороди; керівник навчально-наукового центру 

сучасних технологій формування професійної компетентності проф. 

В.М. Алфімов – член двох рад: спеціалізованої вченої ради із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» та спеціалізованої вченої 

ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 29.051.06 у 

Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. 

Вчене звання доцента кафедри мовознавства та російської мови 

присвоєно Колесніченко О. Л. (атестат 12 ДЦ № 045769, рішення 

атестаційної колегії МОН від 25.02.2016р., протокол № 1/02-Д). 

Викладач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, к. іст. н. Я. В. Комар  

взяла участь у роботі Літньої школи «Безпека в небезпеці» (Фонд 

ім. Фрідріха Еберта спільно з Дипломатичною академією України, Україна, 

м. Київ) 15 червня-17 червня 2016 г.;Літньої школи «Політика пам’яті. 

Східно- та Західноєвропейський досвід» (Центр досліджень конфліктів, 

Університет Марбурга в співробітництві з Національним Університетом 

ім. Каразіна, Україна, м. Харків 26 вересня-2 жовтня 2016 г.). 

Керівництво науковою роботою студентів та молодих вчених у 

Горлівському інституті іноземних мов здійснюється Радою студентського 

наукового товариства (куратор – доктор філологічних наук, професор 

А. Р. Габідулліна) та Радою молодих учених та аспірантів (голова – кандидат 

філологічних наук В. О. Андрущенко). Під керівництвом зазначених Рад у 

2015-2016 н. р. було проведено 4 конференції студентів та молодих учених. 



В конференціях в межах нашогоінституту та за його межами у 2015- 

2016 н. р. студентами зроблено 205 доповідей (у 2011-2012 – 1286, у 2012- 

2013 – 945, 2013-2014 – 1024, 2014-2015 - 148), середяких на 

регіональнихконференціях – 124 доповідей (у 2011-2012 –794, у 2012-2013 – 

577, 2013- 2014 – 475, 2014-2015 -121), всеукраїнськихконференціях – 78 

доповідей (у 2011-2012 –142, у 2012-2013 – 138, у 2013-2014 – 203, 2014-

2015- 14), на міжнароднихконференціях – 3 доповіді (у 2011-2012 – 350, у 

2012-2013 – 230, 2013-2014 – 346, 2014-2015-13), з них – за кордоном – 0 (у 

2011-2012 – 82, у 2012-2013 – 46, 2013-2014 – 52, 2014-2015 – 3). За 

матеріаламиконференційрізногорівняопубліковано тез доповідейстудентів – 

173 (у 2011-2012 – 867, у 2012-2013 – 521, у 2013-2014 – 589, 2014-2015– 

118), з них самостійно – 173, у фаховихвиданняхУкраїни – 0.  

Вперше за весь час перебування у м. Бахмутстуденти нашого інституту 

взяли участьу ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015-2016 н. р. 

11 студентів виступили у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2015-2016 н. р. за наступними спеціальностями: 

1.Завгородня Альона, ф-т соціальної та мовної комунікацій, 4 курс (Історія 

України, ДВНЗ «Криворізький національний університет», 24-26 березня 

2016р.) 

2. Скакун Дар´я, ф-т соціальної та мовної комунікацій, 4 курс (Історія 

України, ДВНЗ «Криворізький національний університет», 24-26 березня 

2016р.) 

3. Булачова Олеся, ф-тромано-германських мов, 3 курс (Німецька мова і 

література, Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, 13-14 

квітня 2016р.) 

4. Потреба  Марія, ф-тромано-германських мов, 4 курс (Німецька мова і 

література, Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, 13-14 

квітня 2016р.) 

5. Швачка Ангеліна,ф-тромано-германських мов, 3 курс (Французька мова і 

література, Східноєвропейський національний університет ім.. Л. Українки, 

13-15 квітня 2016р.) 

6. Літовченко Ольга, ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс 

(Українська мова і література, Полтавський національний університет ім.. 

В.Г. Короленка, 19-23 квітня 2016р.) 

7. Жихарєва Юлія, ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс (Українська 

мова і література, Полтавський національний університет ім.. В.Г. 

Короленка, 19-23 квітня 2016р.) 

8. Клименко Єлизавета, ф-тромано-германських мов, 2 курс (Переклад 

(французька мова), Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, 

20-21 квітня 2016р.) 

9. Декіна Євгенія, ф-тромано-германських мов, 4 курс (Переклад (французька 

мова), Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, 20-21 квітня 

2016р.) 



10. ГузаіроваСоф´я, ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс (Переклад 

(англійська мова), Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, 

20-21 квітня 2016р.) 

11. Верхацький Владислав, ф-тромано-германських мов, 3 курс (Англійська 

мова і література, Київський національний лінгвістичний університет, 19-22 

квітня 2016р.) 

 Найбільш вдалою була участь в олімпіаді з перекладу (французька 

мова)Клименко Єлизавети, студентки 2 курсу  ф-туромано-германських мов, 

яка посіла 8 місце. 

 УІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

2015-2016 н. р. нашими студентами та їх керівниками було представлено 3 

наукові роботи: 

- З напрямку «Романо-германські мови і літератури» (на базі 

Херсонського державного університету) 

1. ГузовськогоВячеслава, студента 4 курсу факультету романо-германських 

мов («Інтерпретація роману М. Шеллі «Frankenstein, 

orthemodernPrometheus» у книзі Б. Олдісса «Frankensteinunbound» (шифр 

«штучна людина»). 

Науковий керівник – доцент  Комаров С.А.; 

- Наукові роботи іноземною мовою за професійним спрямуванням з 

гуманітарних наук нефілологічного профілю (на базі Національного 

педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова) 

- з розділу «філософські науки»: 

2. Концур Миколи, студента 3 курсу факультету соціальної та мовної 

комунікацій («Античні витоки сучасної європейської вищої освіти» під 

шифром «Європейська освіта»). Науковий керівник – викладач 

Куліш Ю.О.; 

- з розділу «психологічні науки»: 

3. Завгородньої Альони, Колодій Лариси, студенток 4 курсу факультету 

соціальної та мовної комунікацій («Психологічні особливості 

посттравматичного синдрому у студентів переміщених ВНЗ внаслідок 

пережитих травмуючих ситуацій в зоні бойових дій» під шифром 

«Синдром бойовий»). Наукові керівники – доцент Грицук О.В., викладач 

Загребельна О.О. 

Наукова робота Гузовського В. посіла почесне ІІІ місце, Концур М. 

отримав сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з 

гуманітарних наук нефілологічного профілю. 

Аспірантура ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ» здійснює підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії за наступними спеціальностями: 

011 Науки про освіту (загальна педагогіка та історія педагогіки) 

 032 Історія та археологія (історія України) 

033 Філософія (соціальна філософія та філософія історії) 

035 Філологія (теорія літератури, германські мови, загальне 

мовознавство, російська література, російська мова). 



 На 01.12.2016р.  ГІІМ має 13 аспірантів, 2 здобувачі. Цього року до 

аспірантури вступив 1 аспірант на денну форму навчання, з відривом від 

виробництва за спеціальністю  032 Історія та археологія (історія України). 

 

Робота з організації виховної роботи студентів 
 

Основні напрямки виховної роботи Горлівського інституту іноземних 

мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет»: 

- сприяння розвитку системи студентського самоврядування; 

- сприяння в організації діяльності молодіжних і студентських громадських 

об’єднань, творчих клубів, секцій і гуртків всередині інституту; 

- регулярне проведення різних позанавчальних культурно-масових і 

спортивно-оздоровчих заходів зі студентами; 

- регулярне проведення заходів, спрямованих на реалізацію завдань з 

громадсько-патріотичного і духовно-морального виховання; 

- організація підготовки студентських і молодіжних лідерів, проведення 

зборів студентського й молодіжного активу; 

- інформаційна підтримка виховної та позанавчальної роботи, налагодження 

зв’язків із громадськістю й засобами масової інформації; 

- організація й допомога студентській молоді з метою  участі у міських, 

міжрегіональних і всеукраїнських молодіжних програмах і заходах. 

Відділ виховної роботи активно співпрацює та забезпечує належні умови 

для діяльності органів студентського самоврядування.  

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, 

морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як 

всебічно розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у 

громадському житті інституту та міста Артемівська, студенти самостійно 

готують та проводять концерти, флешмоби, зустрічі, вечори, беруть участь у 

наукових конференціях, факультетських тематичних заходах.   

Усі заходи, організовані та проведені відділом виховної роботи протягом 

звітного періоду, проходили за  участю активних студентів та за сприяння 

Студради.  

З метою: 

- формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис 

громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-

естетичної, правової, трудової, екологічної культури; 

- набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

взаємин; 

- переорієнтація на розвиток здібностей студентів, істотне підвищення 

престижу інтелекту і загальної культури особистості, формування 

високоморальної і громадянської позиції і національної свідомості; 



- формування гармонійно розвиненої особистості, яка поєднує в собі духовне 

багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, професійне становлення. 

були проведені наступні заходи: 

Місяц Захід 

Січень - Різдвяні свята 

Лютий - святковий концерт до «Дня Святого Валентина»; 

- «Міжнародний день рідної мови» -  пізнавально-

розважальний захід; 

- заняття на тему «Уява, як творчий процес» для студентів 1-

го курсу; 

- тренінг «Формування толерантної поведінки» зі студентами 

1 року навчання. 

- індивідуальні консультації студентів з особистих питань. 

Березень Свято «З першим днем ВЕСНИ!!!» поетична естафета 

весняної тематики серед студентів та викладачів 

- «Українські вечорниці» за участю переселенців та громади 

м. Артемівську 

- святковий концерт до Міжнародного жіночого дня; 

- «День французької мови» пізнавальна програма, вікторина; 

- «Вечір пісенної поезії» із залученням міської творчої 

інтелігенції, авторів та виконавців. 

- цикл групових занять зі студентами по поліпшенню пам’яті, 

уваги, мислення. 

- індивідуальні консультації студентів з особистих питань. 

Квітень - «Свято Калини». Біля головного корпусу інституту були 

посаджені кущі калини із західної України. Проведено 

прибирання території інституту; 

- «Тиждень англійської мови»; 

«Студвесна-2016» фестиваль-конкурс за участю 1-3 курсів. 

- інститутські заходи з нагоди 30 річниці Чорнобильської 

трагедії. 

- участь студентів у міському мітингу-реквіємі до річниці 

Чорнобильської трагедії; 

- бесіда «Страх та фобії»; 

- тестування студентів 1-го курсу на визначення рівня 

конфліктності. 

Травень - Благодійна акція «Від щирого серця» . Допомога ветеранам 

Другої Світової війни, спілкування з метою патріотичного 

виховання студентської молоді. 

- Мітинг  до Дня Перемоги за участю студентів та колективу 

ГІІМ 

- «День вишиванки» участь студентів та викладачів у 

міському заході; 



- святкування «Дня Європи», розважальна концертна 

програма; 

- тренінг «Прийми того, хто поруч», на адаптацію у групі; 

- індивідуальні консультації студентів з особистих питань. 

Червень - підготовка до літнього сезону СОТ «Альтаїр» (робота 

будівельного загону, культурно-оздоровчі заходи серед 

студентів) 

- участь у міських урочистих заходах по вшануванню 

пам’яти  загиблих у Другій світовій війні; 

Липень - церемонія вручення дипломів випускникам ГІІМ 

Вересень - «Посвята в першокурсники» яскраве свято 1-го вересня для 

студентів 1-го курсу; 

- участь команди ІНЯЗ у велоквесті, присвяченому 445-річчу     

м. Бахмут; 

- активна участь у святкуванні Дня міста Бахмут-

445;концертно-розважальна програма для жителів та гостей 

м. Бахмут 

- щорічний "Ярмарок професій", що проводиться в центрі 

зайнятості м. Бахмут, пройшов під лейбмотивом Гімну усіх 

студентів Gaudeamus. Учні старших класів отримали 

доступну інформацію про можливість навчання в нашому 

інституті; 

- «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина» - захід з 

нагоди святкування Дня європейських мов та Дня 

перекладача; 

- проведено «Адаптаційна анкета першокурсника» (обробка 

результатів, формування зведеної відомості, складання бази 

даних студентів, які мають творчі здібності 

- обробка результатів адаптаційної анкети першокурсників, 

формування зведеної відомості; 

- складання бази даних студентів, які за результатами 

попереднього опитування мають творчі здібності. Види 

творчої діяльності при навчанні у школі; 

- формування бази даних студентів пільгової категорії; 

- індивідуальні консультації студентів з особистих питань; 

Жовтень - «День вчителя». Студенти ГІІМ організували святковий 

концерт для викладачів та співробітників інституту; 

- свято «День іспанської мови» (12 жовтня);  

- команда студентів ГІІМ взяла активну участь в проведенні 

спортивно-патріотичних змагань, присвячених Дню 

захисника України. Наші студенти зайняли 1-е і 3-е місця в 

окремих видах змагань; 

- на щорічному форумі " Веселка" в м. Святогорську серед 14 

команд ВНЗ наші студенти зайняли 2-е загальнокомандне 



місце і привезли декілька грамот за 1-і місця за окремими 

видами конкурсів; 

- Етичне свято «Halloween». Розважальне костюмоване шоу; 

- тест СПА (соціально-психологічна адаптація) К. Роджерса и 

Р. Даймонда; 

- обробка результатів тесту СПА; формування зведеної 

відомості; 

- формування групи для психологічних тренінгів за 

результатами попередньої діагностики;  складання бази 

даних дезадаптивних студентів; 

- індивідуальні консультації студентів з особистих питань. 

Листопад - Форум «Студентське самоврядування» Гостями на нашому 

заході були студенти інших вишів України. 

- розважальна концертна програма до «Дня студента». 

Студенти подарували море гумору та гарного настрою, 

надали змогу викладачам поринути у свої студентські роки; 

- участь у міському заході до "Дня Гідності та Свободи"; 

- перевірка умов проживання студентів у гуртожитку; 

- анкетування студентів 1-го курсу, які проживають у 

гуртожитку. Мета – визначити психологічний стан студентів 

в умовах проживання у гуртожитку (конфліктні ситуації, 

адаптація до нових умов); 

- психологічний семінар на тему «Гендер – це…» спільно із 

психологами-волонтерами Чеської гуманітарної організації 

«People in Need»; 

- лекція для студентів 3-го курсу по психологічній підготовці 

до педагогічної практики (лекційний матеріал, методика 

«Педагогічні ситуації», обробка даних); 

- діагностика з визначення типу темпераменту для студентів 

1 курсу (подальша обробка результатів діагностування) 

- лекція на тему «Вплив типу темпераменту та характеру 

людини на схильність до шкідливих звичок та асоціальної 

поведінки» (1 курс); 

Грудень - участь у міських та інститутських заходах до «Дня 

солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом»; 

- новорічне свято «Зимова казка» . Яскрава постановка  

студентського театру  «Стара казка на новий лад» 

- спільна робота із студентами 1-го курсу з написання 

наукової роботи щодо типів темпераменту людини на 

прикладі проведеного діагностування (обробка 

діагностування, створення діаграми, опис типів 

темпераменту та практичні рекомендації для кожного з 

типів). 

 



Виконання рішень Вченої ради Горлівського інституту іноземних мов 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
 

За звітний період вчена рада відокремленого структурного підрозділу 

«Горлівський інститут іноземних мов» ДВНЗ ДДПУ провела 11 засідань, з 

них 6 у 2015-2016 н.р. та 5 у 2017-2017 н.р.  На засіданнях було розглянуто 82   

питання, присвячених наступним напрямкам роботи інституту: 

- організаційна робота – 25 питань; 

- наукова робота – 20 питань; 

- навчально-методична робота – 16 питань; 

- профорієнтаційна робота – 10 питань; 

- виховна робота та студентське масоврядування – 2 питання; 

- міжнародна робота – 2 питання; 

- фінансова та господарська діяльність – 6 питань; 

- трудова дисципліна та безпека життєдіяльності – 1 питання. 

 

За рішеннями вченої ради виконано наступні ключові рішення: 

- пройдено акредитацію наступних напрямів підготовки і 

спеціальностей: 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія»* (англійська), 

6.020303 Філологія»* (українська мова і література), 6.020303 

Філологія»* (мова і література англійська), 6.020303 Філологія»* (мова 

і література французька), 6.020303 Філологія»* (мова і література 

німецька), 6.020303 Філологія»* (мова і література іспанська), 6.020303 

Філологія»* (мова і література російська), 6.030103 Практична 

психологія*;  7.02030201 Історія*, 7.02030301 Українська мова і 

література*, 7.02030201 Історія. 

- покращено матеріально-технічне забезпечення інституту; 

- проведено систему заходів, присвячених Року англійської мови в 

Україні. 

- активізовано міжнародне співробітництва інституту з іноземними 

вузами та організаціями. 

 

Присвоєно вчене звання: 
1. Колесніченко О. Л. –  доцента кафедри мовознавства та  російської мови 

(наказ МОН від 25.02.2016 № 160). 

 

Обрано 8 осіб на посади: 

1. Колесніченко О. Л. – доцент кафедри мовознавства та російської мови. 

2. Писарева О. А. – доцент кафедри світової літератури. 

3. Ситняк Р. М. – доцент кафедри германської філології. 

4. Андрущенко В. О. – відувач кафедри англійської філології та перекладу.  

5. Ситняк Р. М. – завідувач кафедри германської філології. 

6. Мокра О. М. – завідувач кафедри французької та іспанської мов. 

7. Бірюкова І. П. – викладач кафедри германської філології. 



8. Дудніченко Н. А. – викладач кафедри германської філології.  

 

1. Рекомендовано до друку 14 одиниць наукової та науково-методичної 

літератури: 

Збірники наукових праць 

1. Лінгвістичний вісник : наук. зб. – Вип. 6. – Слов’янськ : Вид-

во Б. Маторіна, 2016. – 168 с. 

2. Лінгвістичний вісник: [зб. наук. праць / наук. ред. А.Р. Габідулліна]. 

Слов’янськ : Вид-во Б. Маторіна, 2016. – Вип. 5. – 169 с. 

3. Тоталітаризм у повоєнній Європі : Матеріали IV Міжнародної наукової 

Інтернет-конференції, м. Бахмут, 15 листопада-15 грудня 2016 року / 

Упорядники В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко, В.В. Концур. – Бахмут :  

ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2016.  –  80 с. 

4. Україністика: нові імена в науці: Збірник матеріалів V Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих науковців. – 

Бахмут : Видавництво ГІІМ, 2016. – 211 с. 

5. Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук: Збірник 

наукових праць : У 2 т. – Бахмут : Видавництво ГІІМ, 2016. – Т. 1. 

Мовознавство. – 119 с. 

6. Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук: Збірник 

наукових праць : У 2 т. – Бахмут : Видавництво ГІІМ, 2016. – Т. 2. 

Літературознавство. Педагогіка. Історія. – 181 с. 

7. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту 

іноземних мов : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених 

«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». – 

Бахмут : Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2016. – Вип. 2. – 111 с. 

Монографії 

1. Євсеєнко С. А. Історія Горлівки з найдавніших часів до 1917 року: 

Історичний нарис  / С.А. Євсеєнко. – Бахмут, 2016. –  188 с. 

2. Писарева О. А. М. Горький – историк русской литературы / 

О. А. Писарева. – Славянск : изд-во Б. И. Моторина, 2016. – 182 с. 

3. Андрущенко В. О. Типологія текстової зв’язності : монографія / В. О. 

Андрущенко. – Дніпропетровськ : Вид-во «Літограф», 2016. – 249 с.  

4. Блинова І. А. Мовна особистість письменника-прозаїка у взаємодії 

композиційно-мовленнєвих форм : Монографія / І. А. Блинова. – 

Дніпропетровськ : «Літограф», 2016. – 280 с. 

 Навчальні посібники 

1. Комар Я.В. Історія середніх віків. Методичні матеріали до семінарських 

занять / Укладач Яна Володимирівна Комар. – Бахмут, 2016. – 50 с. 

2.  Комар Я.В. Історія середніх віків. Практикум з організації самостійної 

роботи студентів / Укладач Яна Володимирівна Комар. – Бахмут, 2016. – 

35 с. 

3. Мокра О. М. Синтаксис речення у французькій мові : Навчальний посібник 

/ О. М. Мокра, З. Д. Сушицька, Л. М. Лєтченя. – Артемівськ : вид-во ГІІМ, 

2016. – 168 с. 



 

Висунуто кандидатуру к. філол. н., доц. Андрущенко В.О.  на 

отримання іменної стипендії Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених. 

 

Рекомендовано 14 студентів: 

- до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук 

нефілологічного профілю роботи 2 студентів (англійською мовою):  

1. Концур  М.,  ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс. (Філософські 

науки); 

2. Завгородня А., Колодій Л., ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс. 

(Психологія). 

 

 - до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 12 студентів 

за наступними спеціальностями: 

1.  Завгородня А., ф-т соціальної та мовної комунікацій, 4 курс (Історія 

України);  

2. Скакун Д., ф-т соціальної та мовної комунікацій, 4 курс (Історія України); 

3. Булачова О., ф-т романо-германських мов, 3 курс (Німецька мова і 

література); 

4. Потреба  М., ф-т романо-германських мов, 4 курс (Німецька мова і 

література); 

5. Швачка А., ф-т романо-германських мов, 3 курс (Французька мова і 

література); 

6. Літовченко О., ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс (Українська 

мова і література); 

7. Носкова Н., ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс (Українська мова 

і література); 

8. Клименко Є., ф-т романо-германських мов, 2 курс (Переклад, французька 

мова); 

9. Декіна Є., ф-т романо-германських мов, 4 курс (Переклад, французька 

мова); 

10. Гузаірова С., ф-т соціальної та мовної комунікацій, 3 курс (Переклад, 

англійська мова); 

11. Верхацький В., ф-т романо-германських мов, 3 курс (Англійська мова);  

12. Шевкун А., ф-т романо-германських мов, 4 курс (Англійська мова);  

 

Затверджено склад 4 методичних комісій для укладання творчих завдань для 

проведення Всеукраїнських конкурсів: 

- з французької мови «Галлус»;  

- з англійської мови «Гринвіч»; 

- з німецької мови «Орлятко»; 

- з українознавства «Патріот». 
Директор       Є.М.Бєліцька 


