ПРОТОКОЛ № 2
засідання Відбіркової комісії
відокремленого структурного підрозділу
«Горлівський інститут іноземних мов»
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
від 11 грудня 2020 року
ПРИСУТНІ:
Бєліцька Є. М., Гордєєва Ю.М., Кокоріна Л. В., Горлова О. В., Андрущенко В. О.,
Борозенцева Т. В.,
Докашенко Г. П.,
Жарикова М. В.,
Колесніченко О. Л.,
Комаров С. А.,
Мараховська В. Г.,
Марченко Т. М.,
Морозова Л. І.,
Муратова О. В., Потреба Н. А., Радіонова Т. М., Суховецька Л. В., Ковтун О. В.,
Коханова К. В..
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про перебіг профорієнтаційної роботи Горлівського інституту іноземних
мов ДВНЗ «ДДПУ».
2.
Про Правила прийому до ГІІМ ДВНЗ ДДПУ в 2021 році.
3.
Про склад Відбіркової комісії ГІІМ у 2021 році.
4.
Про затвердження складу фахових атестаційних комісій на 2021 рік.
5.
Про затвердження складу апеляційних комісій на 2021 рік.
1. СЛУХАЛИ:
Фахівця відділу профорієнтаційної роботи Ковтун О. В., яка ознайомила
присутніх зі звітом про проведену профорієнтаційну роботу: проведення
зустрічей з активами випускних класів, членами батьківських комітетів, студентів
коледжів та ліцеїв.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома. Продовжити профорієнтаційну роботу.
2. СЛУХАЛИ:
Заступника відповідального секретаря Відбіркової комісії Кокоріну Л.В.,
яка ознайомила присутніх з Умовами прийому на навчання до закладів вищої
освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 09 грудня 2020 р. за № 1225/35508 та розробленими на його основі
«Правилами прийому до відокремленого структурного підрозділу Державного
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
Горлівський інститут іноземних мов у 2021 році».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати «Правилами прийому до відокремленого структурного
підрозділу Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний
педагогічний університет» Горлівський інститут іноземних мов у 2021 році» до
розгляду на Вченій раді інституту.

3. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Відбіркової комісії ГІІМ Бєліцької Є.М., яка ознайомила
присутніх із проектом наказу про затвердження складу відбіркової комісії для
проведення вступної кампанії 2021 року з метою належного забезпечення
якісного набору здобувачів на навчання за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнем ВО денної та заочної форм здобуття освіти у 2021 році, у
томі числі й завчасної розробки та апробації відповідних програмних засобів та
координації профорієнтаційної роботи. Відбіркова комісія створена у
відповідності з «Положенням про приймальну комісію вищого навчального
закладу України» № 1085 від 15.10.2015 р., зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. та «Положенням про
приймальну комісію ДВНЗ ДДПУ».
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію голови Відбіркової комісії Бєліцької Є.М. взяти до відома.
2.
Затвердити склад ВК та розподіл обов’язків згідно наказу по інституту:
Голова Відбіркової комісії – директор ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, к. філол. н.,
доцент Бєліцька Є. М.,
заступник голови – заступник директора з науково-педагогічної та
навчально-методичної роботи, д. філол. н., професор Марченко Т. М.,
заступник голови – декан факультету романо-германських мов, к. філол. н.,
доцент Жарикова М. В.,
заступник голови – декан факультету соціальної та мовної комунікації,
к. філол. н., доцент Мараховська В. Г.,
відповідальний секретар Відбіркової комісії ГІІМ ДВНЗ ДДПУ –
Гордєєва Ю. М.,
заступник відповідального секретаря Відбіркової комісії ГІІМ ДВНЗ ДДПУ
– к. пед. н., доцент Кокоріна Л. В.,
заступник відповідального секретаря – керівник освітнього центру «ДонбасУкраїна» – к. філол. н., доцент Горлова О. В.,
Члени Відбірокової комісії:
завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, д. іст. н., професор
Докашенко Г. П.,
завідувач кафедри світової літератури, д. філол. н., професор Комаров С. А.,
завідувач кафедри англійської філології та перекладу, к. філол. н., доцент
Андрущенко В. О.,
завідувач кафедри психології, к. психол. н., доцент Борозенцева Т. В.,
завідувач кафедри мовознавства та російської мови, к. філол. н., доцент
Колесніченко О. Л.,
завідувач секції німецької мови кафедри германської філології, к. філол. н.,
доцент Морозова Л. І.,
завідувач секції української літератури кафедри української філології,
к. іст. н., доцент Муратова О. В.,
завідувач кафедри французької та іспанської мов, к. філол. н., доцент
Потреба Н. А.,

завідувач
кафедри
української
філології,
Радіонова Т. М.,
завідувач
кафедри
германської
філології,
Суховецька Л. В.,
Технічні працівники:
адміністратор ЄДЕБО – Зоз К. М.,
секретар відбіркової комісії – Днєпровський М. О.,
секретар відбіркової комісії – Коханова К. В.,
секретар відбіркової комісії – Ковтун О. В.,
секретар відбіркової комісії – Муромцева А.Л.,
старший інспектор відділу кадрів – Шемякіна Н. О.,
юрист – Васьковський С. П.,

к. філол. н.,

доцент

к. філол. н.,

доцент

4. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю. М. з
інформацією щодо кількісного складу та графіку роботи атестаційних комісій на
2021 рік. Завідувачі кафедри та декани факультетів внесли пропозиції щодо
якісного складу фахових атестаційних комісій на 2021 рік.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити склад фахових атестаційних комісій на 2021 рік з урахуванням
пропозицій та рекомендацій завідувачів кафедр та деканів факультетів наступним
чином:
За спеціальністю 014.01 Середня освіта Українська мова та література
Голова – Мараховська Валентина Гаврилівна, к.філол.н., доцент кафедри
української філології,
Члени комісії:
Муратова О.В., к.іст.н., доцент кафедри української філології,
Тітова О.Б., к філол.н., доцент кафедри української філології.
За спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова та література)
Голова – Суховецька Людмила Валентинівна, к.філол.н., доцент кафедри
германської філології,
Члени комісії:
Старченко О.А., к.філол.н., доцент кафедри германської філології,
Круть О.В., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології та перекладу.
За спеціальністю 014.03 Середня освіта Історія
Голова – Докашенко Галина Петрівна, д.іст.н., професор кафедри вітчизняної та
зарубіжної історії,
Члени комісії:
Докашенко В.М., д.іст.н., професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії,
Концур В.В., к.іст.н., доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної літератури.

За спеціальністю 035.041 Філологія Германські мови та літератури, переклад
включно (перша – англійська)
Голова – Круть Олена Володимирівна, к.філол.н., доцент кафедри англійської
філології та перекладу,
Члени комісії:
Ситняк Р.М., к.філол.н., доцент кафедри германської філології,
Корольова О.Ю., ст. викладач кафедри англійської філології та перекладу.
За спеціальністю 035.043 Філологія Германські мови та літератури, переклад
включно (перша – німецька)
Голова – Морозова Людмила Іванівна, к.філол.н., доцент кафедри германської
філології,
Члени комісії:
Шарко А.А., ст. викладач кафедри германської філології,
Бірюкова І.П., викладач кафедри германської філології.
За спеціальністю 035.055 Філологія Романські мови та літератури, переклад
включно (перша – французька)
Голова – Потреба Надія Анатоліївна, к.філол.н., доцент кафедри французької та
іспанської мов,
Члени комісії:
Чурсінова О.О., викладач кафедри французької та іспанської мов,
Чабанова І.В., викладач кафедри французької та іспанської мов.
За спеціальністю 053 Психологія
Голова – Борозенцева Тетяна Валеріївна, к.псих.н., доцент кафедри психології та
педагогіки,
Члени комісії:
Кошелева Н.Г., к.пед.н., доцент кафедри психології,
Кузьміна В.Ю., викладач кафедри психології,
5. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю. М. з
інформацією щодо кількісного складу та графіку роботи апеляційних комісій на
2021 рік. Завідувачі кафедр та декани факультетів внесли пропозиції щодо
якісного складу апеляційних комісій на 2021 рік.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити склад апеляційних комісій на 2021 рік з урахуванням
пропозицій та рекомендацій завідувачів кафедр та деканів факультетів наступним
чином:
За спеціальністю 014 Середня освіта
Голова – Марченко Тетяна Михайлівна, д.філол.н., професор, заступник
директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи,

Члени комісії:
Андрущенко В.О., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології,
Потреба Н.А., к.філол.н., доцент кафедри французької та іспанської мов,
Ситняк Р.М., к.філол.н., доцент кафедри германської філології,
Концур В.В., к.іст.н., доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії,
Михайлицька К., здобувачка 1 курсу.
За спеціальністю 035 Філологія
Голова – Марченко Тетяна Михайлівна, д.філол.н., професор, заступник
директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи,
Члени комісії:
Жарикова М.В., к.філол.н., доцент кафедри мовознавства та російської мови,
Комаров С.А., д.філол.н., професор кафедри світової літератури,
Мараховська В.Г., к.філол.н., доцент кафедри української філології,
Суховецька Л.В., к.філол.н., доцент кафедри германської філології,
Михайлицька К., здобувачка 1 курсу.
За спеціальністю 053 Психологія
Голова – Марченко Тетяна Михайлівна, д.філол.н., професор, заступник
директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи,
Члени комісії:
Мараховська В.Г., к.філол.н., доцент кафедри української філології,
Муратова О.В., к.іст.н., доцент кафедри української філології,
Степанова С.С., викладач кафедри психології,
Михайлицька К., здобувачка 1 курсу.
Голова Відбіркової комісії:

Є. М. Бєліцька

Відповідальний секретар
Відбіркової комісії:

Ю. М. Гордєєва

