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лрограNи

) Двiлровськомr налiо а]lьно!) \lIisсрсиlеli ilcHiОлсс, Голча!а
Вiлповiдяо до пiдпунtту 20 пунюу: роrдiлу Хv (Пр!кiяцевi та
лерехiдli по]оr(еяня> Закону Укра]flи (Про вищ} ocBiтy, та пуяюу 4

J,liB с е lld J о" е; J
П. онеl D lго акре,иlаJilU виши\
ах та вишпх професiйних }чилпtrlахl затверхженого
посlановою Кабiнету MiяicTPiB Украiяи вiд 9 серпвя 200l р, Nq 978 (Про
,J",o,id i
ь UJ\ ]1вчдLли,
про dNр.lиlаlllо
f,вrр,lуен о ll,, o,cll9

вицих професiйних
спечiаrьностей у вищих навчаlьни!
учпlищаt, та яаllаз} MilicтepcтBa освiти i наушj Украiни вiд 12.12.]018 р, N!
30lЕ-л (Про провепсня' акредитаuiйllоi експерти]иD освiтньо-професiйЕоi
програми (xiMi,D) зi спецiальностi l0] xiMi, ra др)ги!l (магiстерськиN0 piBHеN1
вищоi освiти у Дяiпровсько!у налiональноNу yнiBepclтeIi ileнi Оjеся Гончара
(ДНУ) комiсiя експертiв у скпадiI

викон}ючий обов'язки

0]е(саллр Микоrайович

директора
xiMi]

навчально-наукового iнсlитут}
До!ець(оrо хац нf,tь!ого yнiBepo]leTy iмeнi
Васиf,я Стуса. доктор хiмi'tвих наук, професор.

Олександр Миколайович

-

завiлувач кафсдри oxopoнl l]рацl та
еео]огiчно'l бетlеки навчаlьлоjlаl]Фвого
професiйl]оjIедагогiчного
yKpaiнcbKoi iнжепер]Iо-педпr'огiчяоi

(!, Бах!\т). nofiop хiliчних

наук.

2] гр}дня ]OlE рок} включно здiйс]Iила лервинн),
акрсдитацiЙву сксIlсртrзу освiIнk!професjйноi програми (Хiмiя, зi
слец]мflостi l02 XiNli, за другим (Nlагiстерським) рjвнем виtrlоi освiти у

у

перiод з 20 грулня до

Длiп!овському яацiопапьномуунiверсшетj iMeHi ОлссяГончара,
виirог, переJбачсни\
Ел(лерrйl} провеjеll0 вilлов jHU !0
акредитацiЙrlици вимогамл та лiцсlRiйяиvи у!оlаv !|аrLанвя освпriх послу] у
сферi вицоi освirи. цо ]tlвсрlжепi ЗаконаNпI yKpail], (Про ocBiT), вiд
Г,,п ва,\сперl Hol ь1,li.ii

0701.2014 р,. постанова!и l(абiцсту Miilicrpiв Украiяи вiд 09 серпня 200lP,

,\1о-8 ,Гро blBepдyelHq llo,,o,-e,,,lq ,о, dl лrиlа,iF

засrадiв iспсIliеlьностей } вищих Ilавчалыlих rakilцax п вицлх професiй!их
lUеllj lJ, )!оь ,ooBoJlcj ,l, U.B роо]
)r,lk о\, ,Про ,а п,г".||я
дiялъяостi закlаiiв освilи, вiJ ]0.12.2015 р,, N! 1]Е7, (llpo Bl]eceHH' rMiH до
Поставови Kaбilleтy MiBicIpiB У(раl'ни вiд ]0 грудня ]0t5p. ),t! ]l87, в]д

,)Kr, !олоli J jlloo \
l00(,20,8 р. N ,j/. Har",, \4i,li,,, ,,% ".j у
УкраП]и вiд l],06,]012 р, Лi 689 (Г'ро ]агвердженяя Дерr(авяих виitог до

акредитац]lнапря!)пi]готовки.с]Iеlli!trы]осri*LвищогонавчаJьногозак]!д},,
накаюм МОН вiд 14,0l,:002 р N! l6,
jU\ trlc l(,JB,p,
) проJt,,.л.,lFрlи,и
- копiю Вiдомостей щодо rдiйсненвя ocBiTHboi лiя]ы]осrj у сферi вицоi
освiти ДНУ ( стапоNt ija l0,08.20]8p.)i
- копiю серти4,iк.та про LlФелиrацiю ri спецiальпостi l0] Хiмiя НД ,l,t!
04952l9 вiд ]9 жовтня 20]7 р, TepNi! дii сертиф]кату до 1 лип!я 20]З р,:
,ajpl ,,юl 9,1lопю Пере,'l) l.p,,ololo
lcpliB
l,гаj
lo.-olap,ыoo
вlkll,
!
Д,,,п|.,п ,р,,ь,, ]\
}нiвс!ситето\1 iмeвi Оlеся Гончара (згiдно яа]iазу МОН Украiяи вiд
2З.06.20l7 р. N! 9l2):
, loJll вllповiJlо
J
- lB _саYJd1,4 i, ,а ге,\ lb J,dT
звiтяого !авча]ьлого пl!нI Ja ос Bi ] н boj lрофес iйноIо програмою <xiM iя,:
,l. ll с 1,1\ \ора,, (pn. lиl
fl|_, вUи,, ву!о,ат
] , Bi ,л,,а,ll . ь
lliдготовки фа\iвцiвi

:.,оlи-в])lр,Ll "п".ис,е., ..; t< ь '''o.1io,,BilJ:
]l-ep.l laiB,lvel "ко po,1oo,1,1\l1,,r,lll- _\пlи,l)),) ? чq:
,1) оргаЕirацiйле
забсзtlсчення освiтнього
5) кадровс забсзпсчснlIя освiлlього процссуi
6) !атсрiа]ьно-техIliчuе

зlбепlсченн' освiтнього процесуi

7) ilrфор!ацiйне забсзпсчсння освiтп!ого лроцесt:
8) декларуван!я влконання виIlог пiцелзiйнлх умов,
У гроUа' геревlрrу _ ь1 ,)ва lи q l,tl, ,ь, lоl)!сtslll

,,1с ,illo,oBKl,

]лобува!iв вищоi о.вiти o.Bitнbo tрофесiйно] програNlи (хьjiя) lliлфтовtи
здобувачiв виUlо; освi]и сilецiшь!остi l0] Хiмiя др)гого (магiстерського рiвня),
яка акредит}стъся в]Iсршс]

освiltlьо_профссiйна лрограма
(магiстерського рiвня);

(Хiмjя, спецiальностi l02 ХiNtiя друго.о

яавчФl],ний плая пir]оIовки здобувачiв вищоi освiти освiпlьо_
пrrофссiйпоi проryеми (Хiмiя, спецiаiьностi l02 ХiNliя другого
(уФiстерського рiвп,) j
робочi яавч:цьпi планиi
графiк освiт!ього процес} та роlклал заllяLь,
о ичн, lо ,,б(l lечен

ьiлмU.liпоопго.о,.р
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якiсlIий склад ви!ускових кафедр| Аналiтичноi xiMiii Орlднiчноi xiMi]i
ФЬичноiта Heopl хн iч!оi xi!iji
ДоJатково аны]i]}паlися чин!i у ДНУ Г|оtrоження. що регламеяrvють

oloeli ! ъ ов l,UB:,)(ellr o.ni,,lLo:

пlФ lр.rlиlli}

лiдготовк} здобуваqiв вицоi освilи ra спеuiаtrьнiстю l02 Хiviя, oKleNli скпrдовi

Е,,;u ,llcJl ч,

о ичl t.l.PiФn

до вавqшLlIих дисциплill, виробяичих практик, uиконання KypcoBoi та
диплоNlно'iробiт, вiдповiлвiстьзNliсту курсовихта,l|Ilло!лlих робir геNlатицi,
Вп(trовок: J, |,...\!,,o1,r сп, l-p, . п .,lir,Usa] чq, Jv r,ч ýw,tr,d,)l :
rrocToBipнicтb !]фор!ацii, що лохана лнiпровськи}t нацiональниN1
ylliBepclтeтoN1 iмeнj Олеся Гончара ro NliнicтepcтBa освiти iнау(и Укра]'ни.
перевiрено на пiдставi оригiналiв itonaij!x док}уенriв та вiдповjдноj iнФор\lацii
JUдo fo,P,,bU,U. !J,(pi, ьчU lечts' ,U,v, lboPT Llj |,U

Матерiаjл акрсдитацiйвого саNоалаiЬ) ]а l]epe]ifio!, обсяло! та llоsfiотоrо
ер!2в],и,, oJ,lr-v
on, dl гс ,Jld ,i Jcbi,| '\ -г,r!d! ,о
-i ,.h,i, ,ll :, )!ов: т -p,,d.

l. З!гrпьпа

iItформiцiя щодо ocBilrIboi дirJrьпостi дпiпровського

нацiо!fuьвого уuiверс!гсту iуеяi Олеся Гончара

з!

сп.цiальпiстю

Гlовна назва ]акпад) вищоi освiти (ЗВО) Днiпровський нацiон.iьвий
lпiверситет iмеяi О]еся 1Ънчара
Iдевтлфiкацiйнпй код
0]0a67:l7
Органiзацiйно-правова форIlа, ко! Kol lФГ 1:) lrK ll,t
Код у СДЕБО
ш

jlJаIа]ыrоJеDхавя.
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ч
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КерjвllиЕ raI Oal) освiти реь гOр ПоtrлQr \Iпкоlа Вi{Iорошlч. j(опор
,
qIrико_!ате!стllчiиь на)ь, проllвсор. lIjclr Kopccl ояfеl ] l]]\H yKpa]Hl.
.

заоrужений лiяч вауки i rexнik, ykpanlr.

._ Днiпровський нацiоЕшьний уяiверситет iMeIlj Олеся t овчара (ДНУ)
здlисlюс освlтlпо дlяJьнrсть вiдповiдпо до вимог констиl}цii УкраilJи, Законiв

vlpJn,/

Iloo

o\Bil\,

Пго в,шу U.B

),,

Ii:ечliилrх 1м,в'проваrьенrч
l ГIоlоlеl " loo JKpc {al ю виLиr
навчаiьi|их заюадiв i спецiаlьностей } вищих навчмьних

професiйних учиjйlцах.
о, ов l, 1о-rltенlи

,

l9 жовтня 2017 р, Tepyiн

сертифiкат} ло ] ]ипля 20]3 р

р.,в] а ,,jпр l . ql,Hb, i _ 9.|Llloc,i
о )"iвco. 1,1e,) \ е l; o,|ccq' оh,jрl
BiOov,tli шо-о,lilc,(,,Hq o.B',l,"oi ,iялыосli сф.р, вишо
".uilц
]1нiпро]]ським нацiонаJыlи л увiвсрситето! (станом ]Ia 10 08)0ls
р,)]
- Сертиiriкfiа лро акредитацiю з] с|iецiмцlосli ]02хiуiя ндй'0,1952l9 вiд

л f po".-ro,.,lJl io l,,,,tsо

l1eDe

дi"l

;

lib ьсо)\от,{о л.глJвноlо !о, lJ Lo trр'

,,el

U ,а

пр_в, \

господарського вiда,lня ]! ДяilIропеrровсыlим ]Iацiоl]dьi|пtI
iMe!i Олес, Го!чара (згiп]]о яаказ! Mo]J Украiни вiп:].0б,20l7
р, М 9I2);
ГlJ, оъ."н9 looc( с!\ s,J|ршь,, о,,L;rпе?
ьчr!о, l

Пiдготов(а Фах]вIliв в yнiBcpclтeri
ф.рмаNJ! Jlавчанн, lla ]4 фац]ьтетах. s4
акредитовано за lv piвHe!,
l,], о ,,o"|,!l Lcpl l1,1,, ,!l \ ДН\ _ ос,

1

аюва с&перлп@1 KoulLii

,у

vbdloo .,c,klbн:.l"

.

L] Л1-IУ (cтalloNl lla 01,10,20l8

р

) навчасться 9867 осiб

на

першо!у (бакаlаврсько\у) та другому (магiстерському) PiBlBx та ]?9 осiб - на

третъоNJу (ocBiTBbo_HayKoBoIly) PiBHi.

tsiдловiдяо до лOч узгоrження перелiх} спечi lыtосIсй, за якими
здiйсЕIо€тъся пiдлоrовка lrrоб}вачiв виtr(оi освirи за ступсняNlи (окР)
,,l . l,, ;, ,d lbp:
,! га la ll el ова,о о
обсягу Д]-lУ i! О Гончара (,]iцензiя: Серiя АЕ Л-15]7895 Bi] 09.0].]0l5 р,) у
20lб !оцi здiйснIовався набiр вi,rловiдяо до новоlо ]lc|c!iKy спеuiеrьпостей
(20l5 р,)
I lИI,отовка здобувачiв вищо] освiти ra слецiальнi.тю l02 Хj!iя ra дру]иу

(уагiстерськиv) рiвнем здiйсlllосться

за onнjclo

освiтньолрофесiйною

Вип}ск фахiвцiв здiйсню.ться на пiдставi Ссртлфiкаld iPo акрехитаIliкr
НД Nr 0495219 вiд 19 жовlня ]0l7 р (TepNlilt дii сертифiкат} до 1 lипня
202] р,), ,кий був l]ероофо!!пешй ла пiдставi сертифiката r акре!иlацii ri
спецiа]ъпостi 8,04010l01 Хiм]я (НД,Iv ),r!04572]5 вiд 5 чсрвня ]0l] р,),

Лiцевrовляий обсяг склапас Е0 ос]б,
MiпicTePcTBoN1 освiIи та на)ки yKpal} i !ака]ом вir 2].06,]0]7 р, Nl) 9l]
на правах господарського вiдапп, ra ДНУ JaNPil]trcHo нсрухоме \айпо (до]аток
1 до нака]у). зокрсvа ]7 ]Iавчлlьних корпусiв, 8 ryртояптkiв! наукова
бjблiоIска ЛtlУ, па]ац спорry, л.лац сryленIiв, Заlальяа лlоца власIlих

lриYLе,о
йв,,lbнo,o
lгl,,lJ,-hпq
,d i,шJ\
лр,!i,снь,
в',ори. ^в) U,йя } |,JвчJ,oboY) п|,о |c.]-r.|Jд,,, кв, !e]plo,

.]88 ]]..1.1

,10з89.51

5]Е7.5
з ljб.:1
L852:l.E5

60872.59
1,1l l 1.5

з111.2.

4б511,7
]] ]5,1б
23,9

91]2,96

С.ulшь tt tфр.кrрlrrlрi /(Ht cl]araLoтb:
Гаов! tкrпег

наl ко\lLl1

8 студеЕтськ!х ryртокиткiв. в яких Hr ] мешк,анця Ilрипlцас б кв. ye]pis
- l2 iдальньта буфетiв, ) яких на 2 студентiв припадас 1 viсче]
8,,, ови, и iB ,J а lььJю ,,l(.,]]88.,6,B,!epiB.
,] . ог
r
е,о l l ,о, l rB .,elp в:
"а
_ l lUIавмьний басейя площею l]50 кв, leTpiBi

I стадiон пjоцею 15750 кв leтpiвi
З с]lоргивних Ntайrа,mlк
1.18]5 Iв, leтpiвi
(),лы,)ри
- ПФац
cT}]eнr]B iM ]О, Гагарiна площею 69l7..1KB, мсгрiв
Пр lli el lq, о виьорl,, ,Jol ,, ,, ,
i l
, , ,ав
_

професiйною

lpollatlolo (Хi!Iiя, слецiаlьностi l02 Xitliл ra
,вре!

другlrNl

l!o !lегс,ки",
::8o,n lB, ч( гiв. 1 ,Jt,, ,,Jtл, лрпliJе,ll9
вавqалъвого прtsзначенпя у KoP]Iyci N, lб (хiNiчний Факу]ьтет) _ 7]0 кв, MeтpiB.
а також Ilayкoвa бiб]jотска l4l] 1.5 кв, leтpiвi Па]ац слорту ДНУ l0555.2
кв, McTpjB. Палац к!льт}ри ст\дептiв 6917.4 кв, Melpiв, ])рrохигок N! 7
аисновок: Пеоевоlвши l,,oг'i,, l, U.lolpri.lD ,o,)Jcl IiB, _о
,.,6е,lеч:ю,"
_:q,J,oL iДН}, с. cpl lJ,о!i-,ч ,а на ,,, Lо
Днiпровський llаUiональний )нiверсиlет Пlенi Олеся Гоячара с сучасн,lм
навчальни\1 закладоNj. де здiйсяю.]ьс, освiтнiй пPoIlec ]]inlIo ,rliцеязiйних та
акред!тацiЙних виN]оI ]цтвапхея!я ocвiTxbo] пiя]ьяостi у сферi вищоi освiIи.
Вважа.лФ. цо освiIня дiяльпiсть за ocBiTHbo професiпяою прог]rамою (xiMi,,
]i спецiа]ьлостi l02 xiNli, за ллугим (магiстерськиrl) piBпeN, } даяо!у закладi
вищоi освiти с доLljrь]оо,

Гаюва l,кlлLгпlн, l na1llcli

Систеуп л]I)трiшUього ябе!Iечснl]я rкосii освПи
переrбача. lloрiчвrй чопiторинг та перiо]ичяе оIIовjевня

лiдIотовкй rлоб)вачiв вищоi освiIи
На пiдстав] ocвiтпbo'l програilи з Kon(Hoi спецiшьяостi i спецiбr]iзацii
розробляrоть навqФьнйй план окрс\lо l]л KorKHoj з {]DpNl ваьчання на увесь
лоруа,tивпиЙ TepNJill вавчання, НавчuьниЙ пла! обговорюlоть на ,racinaвH]
шп)скоюi @фсдри, вче]jiй радi факуJьтету (цеятра) i затвердхуIоть на вченiй

Дrя конкретизацii плаяуваl]вя ось]тнього процесу l]a ко)к,ниt:i вавчаJы]ий
piK сшадаlоть робочий навчаiьниi, пIrн, який заrвердкr(
рсктор !нiверситету,
Ko|,|po ь ъ вk(.чЁl,iяv
a,ib l и.hл, *",-,,," ,i.,_l,, i,,
JIроректор ] яауково-педагогiчноi
роботи,

"

навчапяя,jдобувачiв вищоi освiти ]riйснюють за iнlивiдуФьними

i]aтBepfiIc лроректор

з наугово педагогi.,яоl роботи
лротягол, лерIr]их трьох l llrGiв з лочатку iавчФьного
року.
для здобувачiв вищоi освiти, яki вi!повiдtsо до \liжllаDолвих akтiв або
lo,o&,D,B, )ллоде,ич ,, iвег.п,с о! ., г.в ."i о
заk]ад]в (roкpc\la, й iнозепJних nepкaв) u. наsчання хротяго! семеструj мож)ть
б}ти Bcl al toвleн i iнп!вiду.шьн i графjки навчання,

коваоль за реалirацi€lо iндивi,rуыьних яавчмьвих пjанiв rдобувачiв

вищоiосвiти здiйсIпоюгь випуско!i кафеJри тадеканат!
ф;Llir]ьтетiв (цеятрiв].
,l
Чd , llc ав'
,lч
,i
,lJB а
l рлlр",,J и.rrl|л.|, :и ,|о
"ав
кож!ий навчеlьл!й piк ск,lада!)ть робоч) Ilporya!} навчаrьноi лисч!л!iни, яка
гонкретяоIо з tiс1} навчаль]Iоi дисципл]ни, tlос]iдовнiсть.
о!mвiзацiйнi форvп ]'i вивченая та обсяг. виrнача€
форNlи та lасоби поточяого
й лiдсумft ового контролlо,

Робочi проrрауи навчальних лисllдплiн розробляються

кафедрами.
обговорlаIоться lla засiданlli каФелр. ухвшкпоться вченою
ралоIо фаk)тьтету та
затвердж}lоться прореkто!ом з науково_ледагогi.lноi
роботи,
Оцiяюваняя знапь здоб!вачiв виlцоi освiти зjtiйсню.ться вi]ловiдяо до
полоr(ення лро ор.анiзацiю освiгньоlо лроцесу та [tо]оr(ення про атесiацilо

здобувачiв вищоi освiти та роботу екзл!еяацiйноi KoMi.i' в
уяiвсрситетi,
KoHTpo!*li заходи в(лючаJоть поточний та пilсу!ковий KoHTPoJb,
Вiдповiдfulыliсть ]а органiзацiю ln лроведен]Iя сесiйлого конIpолю lнaнb
]добувачiв вищоi освiти не.уть деftпи фак)Jьтетiв (директори центрiв),
Ковтро]ь за оргапiзацjсю та лроведеяняN, сесiйного ковrро]ю знань здобувачiв
uиш.' ocвil J l,il с, лф," ) -.гьJ] ), о,иr ы,,lld,,
рFкlог, l вер(иlеl)
РекIорсьхий KoнTpojlb яkостi Iliдгоrовки здобува']iв виlLоi ocвinr
п!оводиfься що!]чЕо у uиг]ядj ректорських контропьних
робir, за,киl,и
Гоlлвu екслегh|нD1 ка |nh

/

оцiнюсгься заIишковий рiвеяL зЕань cryleвTi! та
абсолIотноiуспiшвосIi та якостi ус!iчllюстi здобувачiв вищоiосвiти,
дтестацпо особи, яка rдоб}впс cl}лiHb бакаJавра чи магiстра] зJiйсяюе
ек]аNlенацiЙна коNliсiя пiспя успilUного ]!лершеjlliя особою теореmчноi
та
прамичяоi lliдготовки па певному р]внj вищоi освilи складдlня комli.lексних
(проектiв) лроводять

!а вiдкриrому засiдаfl!i екrаменацiйноi Ko!icii.
Дlя зlбепечеяя, налФкного рiв]Iя якосгi випусгliих кв&rjфjкацiй]Iих
робiт (]IpoeKTjB) i пiдгоJовки j]rоб),ваqiв виurоi освirи до ix захисту випусkовi
(. Ьr l, J прпво_я,L [,1,о jочlр^, о, l. .,s о
; \,!.,l), o,.,olid,
Аrестацiя в!Il}сruикiв лровопиться ra акредиIованиIи слецifu]ьлостями
,о. . l Ml lpo pdlJv, , J ,1вёрш\, lb,{ BllJJ ёю lo,)!, bliB
). Jllов, ePJlo
rразка лро лрисудження вiдловjдлого освiтIIього стIпепя та лрясвосl я

злобутоi fiвФ iфiкdцii.

В _lllv _ooi,l|.o

|i Dc, |||iB ba\^oвll
пе ,llo,i|, l\
p.l U, лh L, о
l,,,b
Hl.,poBo, Bl ,]
професiйноi д]яльЕосri працiвника: нпвчаJь!о_rlетодичllаj науково_iвноsацiйна
та органiзацiйfl о-виховяа робота.

днfuIiз резуiьтатiв рейтиягового оIlплов.н!я лрофесjйноi riяльносi
пау{ово_пелагогiчних лраtliвЕикiв Iнiверситету Ia ]х уrа].аiьяеIlllя здiЙсяю€

е{спертfiа коуjсiя. склад я(оiзатвердхlусlься
ректоро\ унjве!сиlет}, Ек.лерп]а
l,о!l.iя ,а 1.ou\l(lo.
lег,вiря, lо, lовгl:,," BB.,lbr\ ,J ос и ,lJlJ\
i] |о|,vd l lui
lо(d, и/lв l9\oy rcp(Blprl
первлнвлх \,атерiалjв п первивноiiвформаlli'l на iЬаkультета\ (у
центрах)

З \,етою пi](вищенвл квfliфПQцi"l на),ково_пеrа] огiчнлх
,
)л,kр-иl(l ,,,l]e,l,. ) ,r,,Blbll,q l Pil,Ur l:, о lл t-, ll,

lIрацiвникiв
,]q " г,ьв,
працiвники лроходять павчання/'стажування на базi навчаlьно_метоrи;л
ol о
цевтр)- пiслядипломяоi освП.и ra п]!вищенl|, квапiФjkацii ДНУ або ч illших
yкpa'iяi, так iза

U.B

1]

в, lloвi,ltsi\

мехами,

lo

oI

l,, - | ,х яь

ь

{ cc]"li9 lel,,lo l,H \ пр,,,iu,лrв }d,sер.и,(l! ,podJlLlb.q

]1,o
Поrlохеннlо про аrестачiю ]Iедагог]чнлх лра]liвнlkiв
ДНУ. Умовою черговоi

poкiB пjлвищсн!я квмiфiкацii яа ]acd,lax Bi|}llo]o вибору
Форм швашп.
програм j навчФьних rакла]iв.
дllу придiлr. rllачну увагу jлопо ваявнос]i та постiйного оtsовленя'
ресурсiq веобхiднихrrtrяоргаяЬаuiiосвiтнього ]Iроцсс}.
Маrерiаль!о_rcхяiчflа баlа повнiстю л|истосована дл, лiд]отовки
зj(обувачiв виlцоi освilи вi:lповj!пс саяi1,1рl,и! нор!а!, ви!Iога ,
правип
Гаlава tItперrlнD1 Ka\Li1

поilе,квоi бс]пеки. ,,lотри\lано нормй r охороllи працi, З.безпеченiсIь
Ia ковтрольяих заходlв
прuмiщеяяrN!и ;l], прове!rення
вiдловiлас яорrm] вам, визllаченим } iiцеязiй!дх умоsах, ]0% навч ь!их
аудиторiЙ обладнано для використаяня ыульти!елiЙIlих проекторiв, В

унiвсрсиrетi ваяuпа розвиllута чережа соцiаlьво-побуft]воi iнфраструкIури. що
бiбiiоlек, чита]ы]их ratriB. l]}HKTiB харч)вання. ме.liч иt
пу!ктiв, папаllt спорту. стадiонiв Ia споргив!их майдfu]чикiв. rliJaцy cTyxeHTiB
тощо Забеrпеченiсть здоб}вач]в вишо'i освiIи г),рIо)(ит(а\,и скtrада' в
,lл,п'ю .гi ,,J
. ,редj "о!} 600о,
об, J ,dd ,рl'j,
l,,ic,Ie е l. ь
]Jоога|Uг'я!J,
чор"J!,
aHiB, складас l00%,
}ста]kуваяяя!, веобхiдниtlи дrя
В yl]iBeporтeTi створено уItови j(оступу до lHTеPHeT),
та пауковоIо
ОсвiтЕiй процес забезпечсно навчалыюю
,lo,, о\ оо,ооо, l la
] epd,),Ulo ь
впровадхелня в освiтlliй llроцес елс]орохIlих ocBilHi\ pec)PciB регуrюсться

.-о, е| l,! У l'Bep!,llc,\ _.е erlD,{,,o,B j,осlг,и,
,ъu,,i,
9l ,lровJl lе ля
] ,pel lив , !: \l
'верс.,е t
idloгT,Urll .o пoo,: ) U.fi.. tl,' _1,1] о,в. ,,,о iо_i, I J о,o,U \

i!евiО]еся I'олчара,
Досцп до ]Iуб]jчноl iнфорNjацii про riлльнiсIь ДllУ забепrечу'ться
ш]яхом| оприJюднсняя публiчноi iяфор\!ацii в rасобах Nlacoвoi Пlфорitацii.
розNliщеflЁя пубJjсноi iяфорNIацii яа офiIl]йному веб-саiJтi у!jверситет},
D)loвdhJv) в, Jl"
po,w, еь,я lJб lчlо: 'loopvJJil u ,ell ,ил.t\
,вiверситету гаrетi (Дlliпровський унiвер.птет,, в Iяфорлtацiйl!ому вiсIlйку

-H},PJ?'

lql,,.,"г"lU],a,a,,||,w

|1,l'JPT,U,,

В!сповок: [олояення лро систем} в!уlрiшньоrc забе]печеtrпя 'Kocтi
вищоi освiти в Днiпровському паlLiонаrьяом) уяiвсрситеIi iMeli О]сся Гоячара
)Iгd'ts, ПDп,,Bl,),, -ll|o вJш, ol , )"
lo l,
lo,po(,,le

Статут} Ляiпровсь(ого Haцioпatrbнoful унjвсрситеlу bleri Опесл Гончара та

Поjох(е!!я про оргапi]аuiю освi]вього лроцесr в Днiпровсь,iом}
,,...,ol,,lL,lw,|} ),| bepJ .: '\с l Оп1, l,,| 1г- l. говl ,!,4 LllloB'a
iq olвl1,1:\ -о\ )|
а,р, lJ,4H,! ви!,{,,! la,li.cР,l,Jl

]. Форм}вдвяя коп,!лгсят} за освiт!ьок!професiйЕою програмоlо
(Хiмiя, зi спеUiх!ьностi 102 Хiмh за ]Pyl п! (мд| iclepcbкпD0 piRHcD, вlulоi
У

.,о!,(р'4

перiод з ]0]6 до 2018 рокjв у

L.я

l o1o,-1.Itп.|r1lIl I t, Iiil

,,j,td

ЛНУ, вi:(Ilовiд!о ло покзникiв набор).
1oD,)Bdb l

o1,4l, ,l||)

,об\чil|'в

ви!{оi осв]ти за о.вiтньо-лрофесjйIlоIо проlраtIою
l02 xiм], r!други! (магiстерськиNl) piBle\I:

Таблиця

(хj!iя, зi

с]Iецiаrы()сri

],]

Показни(и формуванля llонlиl]гент) .T)jlclTiв та i(и|]амiка йо|о
rM]H ]а спецiшьяiстю l0] Хi\liя за пругйм (магjстерськи\' p]BHe!
]п пп,
]

l

JIiuел фвпяиil оijслг пirготоfuк
]

:

ltиliлято пl 0авчiп!, Bcbolo {осiб)
L\

р I ч, ra ren{rtrMlu kHH{N:
Попапо здв Haonrc viсце п фор\,ачл лавслнпs

iнабiр }, с,ецilпi ic, ь I0]

xi!i, ,],

J ц Ii л,r,

tнл

01

р.в ]ит !L L]]l 1р

Збilьшс]lllю кочтингенту ]rобувачiв вищоi освiJи за

друl и\1

(магiстерськиv) рiвяем сприяло 16iJьшеlltsя мiсць trcp,GвHo.o заitо&пення за
еllьою +iрvоlо , s,d lq, .4 )re нч ,о],,р, р iB la \!JsJ\ lере\рU.llоlо
встул). з iнш!х спецiшьяостей, вiдкрипя набор} на заочну
форrlу наsча!яя з
2017 р,. а також заrученн, до вступу за заочноk,
фор!ою навчання абir.урiсятiв
з iнших регiовiв. коякурс на tliсчя дер,iавного
d,iпаясуваlIня скл8 у ]0lб р,
]заявиi:0I7р, 2,4заявлi},20l8р,_ L.l lаяв lla l \ljcue. З\еншення ковкIрс}
r- 20l8 роцiзу!овлене з!еяшенlвI1 випуск} здоб}ьачiв влцоi ocBiT! за ocBiTпiM
piвl]eм бакшавра та збiльше],нялl обсrг! liclrb пержавного замовлеl,ня за
jlругпNJ (уагiстерським) piBHell

Днмiз динауiки

rNlill контингеяту ]добувачiв вищоi
лавчпються за liрограмо,о. яка бкJrедиr}.ться. свirчить лро

Гаlовl

cl сл|l,пl1.1 ка

|LiI

lr
I

освiти,

що

стабi]ьнiсь

].]

Дпна!i(. змiн liонrи]IгсlrI! fоб\вачiв вищоi освiти
лр} гим (NlлгiсIерськиNl) pibнe! ]а освiтrьо-профссiйною Ilpo.paMolo (ХЬ,iя,
спелiаlыlостi l0] хjуjя
lабrиця

]0]6/]0

7

]UL7

ВсьOго lт}дент в на спе liJ, ыл,tli
Всього студентiв заосвiтпьоIо професiйяо,о програмою
l(] ьь cr L lTy]eHTiB, зки\

за
зi

]l)]8 ]0l8,:0lo

]7

j_

Висповок: Експертва коriiсiя зазпачас. цо в лНУ iроводиться активяа
профорi€нтацiйла робота, За два роки яабору ла 1 бюпхtIнс мiсце денноi
(Хiмiя, r] сrlецiаlьяостi
фоi]ми навчанля за освiтньо-.рофесiйною програNlоlо
l0] Хiмiя за другпм (!агiстсрським) piBl]eM в cepe]HboNly бу]о подано ],8 Jаяв

lаrу{ "}чо!,

,l.

лерж,

в

,рп,lо,l}вJlUл.,о о"ч'.lю,

оргаtrьпцiйне

е ]дбсr,счсння освiтяього
(Хiмiя, }i спечirльностi l02

процесу ]а освilльоrtрофесiйною програ!оtо
\iчiя l! дпll п! o,!l i(|сп(ькпч) пiшнгtt впшоiосвi|п

Освiтнiй проIlес r! c]Ielliaj]bяicтk] l0] Хiуjя ]а лр)lri\I (Njагjстерським)
piвHe! вищо1 освir,и ) ]lIly ]лiйснfi .ьсл вiдповiдно ло осв]тньо профес iяоi
програIlи (Хiмiя,, Освiтльо-лрофес]йна ]lpolpaNla розроблеяа та внссена
робочою групою з розробки ocBiтпix лро]раtl ЛIlУ ]а слецiшь!iст,о l02 Хi!iя,
,J .P,lPU_ В"сlоF оl,оо Дl,ооlсров!о,,оJ
\HBepcl! )
r,h,aJdu.J
i!, Оrlсся lонqара ]0.0j,]0]7 р. протокол N9 lL, rlе!езатвердr(сна Вченоlо
радою Днiпровського llaцioнaJlbнo о )нjверситету iM, Олеся Гончара
26,10,20l7 р,. протокол N! 4, та введе!а в дiю 01.09,]0l7 р. Переrатверфкех!я
ocoll ьо lро,lеси,оt про pJll в o,Balo!9 ) l"ч к) ', lli l,ю 1,Bl
ЗNtiст ocвiTHbo лро{Ьссiйноi програ!и складасться з прсаIlбули i ocнoвHoj

частини, У лреамб!лi ваведе!i вiлоNjосl] llpo ]i'розробник;в Розробники
освi1llьоjrрофссiйпоi про.рам| ra всj!а критерirмй вij(повiдаlоть ЛiчензiйнлN

l|wвJll,,h,,я

)!UJ,!

U.J,го!:

(магiстерськиN0 рiвпсNl Dицо1 освjти.
Го 1оба

е ь

слерф Hal ка

\ l

ic

i

l

lir,lLll\,i

v,,,,

в о.в,,'

ь

о)lи!

У осЕовнjй чап.инi яавсJев] llкi Bj]loмoc] j:
загаlьна хара(теристика освiпlьо професiйноi програ!й \iститъ jlaпi
лро piвeHb i сrупiвь вищ()'i освilи. гUl)зь знан! та сrIецiФьнiсть, кваriфiкацiйl]i

до рiвIlя освil,й ос]б. цо Moжilтb розпочати l|авчаяяя! опис
loc ме,ноlwб
fl,", Jrфd,c.:rl"
,i,.,o.11, 1', н"ыlJ,l,,,g
"с,,об,trlив/в
,еlч.lчо ,6,dLll lo .j в ov..Ii_o|o
lr,р. 4,ии nj(
,_,,vill ,\.,pJB
м мо.{лизостей пра'lовлаштуванuя вилускликiв.

обсяг кредитiв cK'l'C, необхiдllий lля jiобIпя вiд]Iовiдяого ступе]Iя
в,щоi освiти за лр}г!м (Nlагiстерським) piBlieM ra освiтJll,о_профес]йноIо
програNою (Хiмiя) слецiальпостi l0] Хi!iя с]дновить 90 кредлтiв €КТС, Обсяr
дцсциппifl вi]ьлого вибор) ст),денJа становить не менше 25 % обсягу ocBiTBboi

перслk коNlпетснт!осrcЙ виl]Iскника скlадастьс, з iнтеграпьно]
(оупетентносгi, 7 rаlальних коllлетсн.носrcй та ]0 слецiапьflих (фахових.

прсiд!етн

ко\!l]етенrностеЙ]
]Micт пiл]отовки здобrвачiв sищоi ocBiTl сфорvу!ьованлй } TepMiHax
програмних реrультаIjв лавчаЕлrj якi згрупованi ]а катеlорiями вiдпов]дло
до
и х

)

дескрипторiв Нацiоншьноi раvки квалiфiкацiй: знанн, - 1] проl.!аIlяrх
результатiв] уtr iяня 20 лрограмплх рез).]ьlатiв, ко\l}fliкацЬ 2 l]рогра!них
реrу]ьтлlи] автоно!iл i вiдповij(Фьяiсть j Ilрогра!них результатиj
псрслiк навчальлrх ,lисциплill скtrадастъся ] цикл\ загаtrьноjпilrDтовки
i JиФ) ,.ооФс-lу,lоi l,, (lо , ькп I, чll| i ,,,,,,,.,,,,";"",,".",
,
"__ ",,
обсяl v кредитах СКТС та послiдовяiсть (се!естри) впвчеli]Iя, Обсяг писциллiн
вjjьлого вибор} студента становиlь ]7,8 9/0 грепи]iв СКТ(':
фор!оlо аIестацii здоб)вачiв влщоi o.Bitrl . t!блiчний ]ахист

,вrl]ful,, iи,о'робU,и l, loll ,i,",'U,и!, ,|., .q,op\.,"."",,
,.
"",,-,,,
,B*li,|ib"l Jln o"j,, ,Jo|o |.,,i,le\.|
,,1lJ ,llbo,o,1\P.l)
с4lорNryrlъоDаяi вш\юги :lo наявностi системи внутрiшнього
забе]irсчеян' якостi вl!{оi освiш та !авелелi iнструктлвно,!ор!ат!внi

докумсtlти ДНУ, якi релу]
В о. в' ,
пDо, , ,. '| lll
г,llоаlj
"о
доку!ентiв. па яких вона базу.lься.

,,\о|

l|JB! -

ll , сре,, ( р ,г!llив,

l.

Пояснювfurьна ?алиска ro о.вjпlъо професiйноi лрогрл\Iи Nliстить
Матриц|о вiдповiл|]остi компетентноц.ей дескрилтора! IlPK. Матопцю
d lповi,lьо. ] ,lpoloJ! lи\ р(l)л"1, |i]
, и, Мd,риllо
BllroBi lHocli l .s,,L

/Z
у

Гоlава.

л. пегп1

l

lп

Ёа l lc

l

l

лllу

унiверситет (Угода

.1н\,

N, 7:-З вiд

l:1,11,16. строк дii

Гаюво бLп!рпlноL \ovIli

/

до 202lp.). ТОВ

(МетаIурлiйяий завод (Дн iпростаr ь, (Уго,rа }'! l 7 | вiд 0 l ,09 1 7, поflоеш.ться
щорiчно_),Днiл!овськийrlолiтехяiчlIийкоtrедrк(УгодаЛ!l72вjд5.0],18,строк
дii - до 20]2 р,),
НаявЕiсть бФ практи( цiлком rадовольняс потреби спсцiальяостi. а такол
забеrIеч}€ викопа]Iня виvог освirньо_проdrесiйноi програ!lи цодо
ФорItування
комl,етентностей та програ!них Pcr)]bTaIiB лавча lп, влхояанля лрограм

Впсповок: З!iст освilllьо_професiйпоi llрограми (Хiмiя, ra дDчги\l

lvа сl.г.-l\i!,овF-

l.,,.L;lbbo,,,i ,U:\ ,l9

u,_

,,,

"",,.
""r,,,.
, ,,"."-",
ою l,готJ!оlо

llроводиlься зг]дно lагвердrlених в }cтalюBf,eHoIy ](jрялку l]авчалы]о]о план!.
,-aU:,\o.B
ьо . проU!.J ,J робоч^l loo р,,\и , ,l )(1,o, ,, .l ,пli"i B.l м]|

й,

ьъJи.U

llli ,а.и

,,L](n.,le iъq

Maтepiara!и вiдповiдяо до чияних нор!tативнлх виIjол, В lliroNrt. органiзацiйнс
та навчаfьно_методичllе забезпсченяя освiтнього п]rоцес}
ocBiTHbo лрофесiйною програNlою с ,rocTaTHi\I та вi)повiда( акрсдитацiйним
зиNlогам lа.]liцензiйпи! умовам !адання ocвiпrix лос])г сферi вищоl осsiти,
у

к.дрове !абелlсченяя освiтлього пролесl Ja освiтяьо_лрофссiiiпо|о
прогрlмо,о <Хiуiя> зi спецiальпостi t02 xiyb, ra д|rtги\t (уагiстсрськп ,)
рisпем вишоiосвilt
5.

В!пускови!и

кафедраNrи з пi!готовки здоб)вачiв вищо].освiтиrадругим

(vагiстерськиN) piBHeM ]а освilньоrtро{ЬесiйноIо програуоlо (Хiмiя, iз
слецiаlьлостi l0] ХiNliя с TaKi ка4rеj{ри: Лнаtrjт|чно] xiIiii Орlанiчноi xbtii]
ФЬпчноi та неоргаlliчяоi xiMji,
завiдувач кафед!и днаJiтичноi xi\lii _ Вишнiкiв дялрiй Борисович,
,о
lo , \i., l,чl \ la) , проl (.ог al ,) ocвll, о,г ,v,,в
(хi!iя,, ма. квалiфiка!iю xir!i(. викjr,'lач. Nla. Ilауковий ступiнь докlора
про4,есора за каФедрою аfiа,jтичяоi xilii, ]la}KoBo пе;lагогiчнлй сга,к ]З
роки, С cIliBaBToloN! понад ]00 ваукових праць, у ToNty чиспi l25 пYблiкац]й у

псоод, ,,,J\ фJ\пq,л

ll ,,, ,,,о,,w,,i,_.", ) 6",,, ,_,".
Scopus, а такоrк 2 vонографiй. ] пi]р!чвика. ] aBToIrcbKи\ сRiдоцтв СРСР та 6
паrентiЕ Украiни З 20]7 PoKJ' амде!iri Дха]lемj'l Ht\ к виllоi шкоIи УrDrП,I
Шl-, l,, |lе р, \l, llll dUi,\ i.,.b",
,,,;1 , r r r.B ,в,,,1,1елри

(д.х,!,. проф,);5 поцентiв (Lх,н., поц,)i 1 асистеяl кафсдри (0.5 ст,), який с
сумiсником, Частка виглллачiв (афедри il Ilа}ковими ступенями та впсllи!и
MiclreM роботи с(ладас l00 %. Ko)Kcl в!кlадач мас
Ilублi]Qцii, Ha}xoвi та вавчшьно_лlетодичfli розробки. якi в;дповiд.ють
l Ь,lова експерmп, коу n. i l

{

спсц;Фьностi та jисциплiнаNl, закрiплснпм r.
lгjl]'D,lи,Uч lJ.
l0] Хiмiя, мають бi]ьше

наугово_педагогiчниNI

,,,бёl Е,,\ ol" ,, ь' l lj гJ,(, l,LlсJiФыо!
i
.+ локазниjliв
рjвня на}fiовоl та професiйноi активностi

п)р,) t0 l'U.,|ly,l\ ),ов,ровогкеl lqо-в, l"oi lrlыо! i
закладiв освjти, Кохея влкf,лдач ка{Ьслрп ]J!отяго! останяiх п'ят! poKiB
] , .i\1 l,.,
прой ов -i lвлше нс \в l ,Ь \J li
лрацiвника!и }Kлarreнi трудовi fiоятракти,
Завiлубдq nu,p"oou opraнn,Eoj

xiMii

_l(iT , _, та
x\l,,,ll\,о),

l:Jl о \l r,
Ф 0,'r',UJ - ог,Jн]|,1 \!]я
jlolleнTa за кафеJрою оргаl]i,]rIоi \iyii. Науковоjlе!а]эгiчний .таж 20 poKiB. С
слiваDторо l понад ]00 наукових праць. ) то!у чифi 80 статей )r перiодйчних
фаюшх мдмшх. l ,ких бi]ьше 50 - rих. lro вхоrяlь до баrи Scopus. 2
\Iонографiй. 10 l|авчаrьпо+IсIоличних ро]робок та рею!енrацiй, ]З свiдацтв
про вlllахiд та патсятiв, Соросjвський стипсядiат. сти]Iеl]лid. l{абiпет)
YiHicTPiB Украiпи. Кращий моlод!й вчеяий Дяiпроl]еl!овulипи 2007 р.
штат кафсдри оргаяiчноi xi\lii скJада( б осiб: ] них t ]авiд}вач кафедри
(к.х,я,, доц,)i l лрофесор кафедри (;l х tt., проф,). .1 доцентu (] к,х,н,! доц, 1r l
K,x,jr., c,l]..), Ч!стkз вик,аjlачiв кафе]ри i] яа}кови!и ст}пен,ми ta вчеl]и!и
!iсцем роботи склада( 100 %, Котсн викладач !ас
публiкацii, HayKoBi га навчдьпо,\lетод,чвi розробkи, якi вiпповiдаIоть
,,,,пiп (,ll
J дr-Jl l ,р,!,
lоdu'в,lу,Ul R.
,,Ii. ,|.,. о|, о,в, , llj lpo le ,l \ le lll J о,
,

ва

Гарабара Iгор Миколайович.

ф

]02 ХiNIiя. NlaIoTb бirьше 4 покаrниNiв рiвяя Ha)Koвol1a професiй!оj активност]

., ln l:J(l,,и,,,l\,,,оо
роо, lжd lq U.D'l"ol -i,,".,'
за{ладiв освiти Кожен влкtrадач кафслри лрот,го! ocтalUlix п'яrи poкjB
п)l

працiвяпкаvи tкtrаделi трудовi контракrи, При мФедрi органiчноi xj!ii
фtнк оя}с llауково-дослiдна лабораторiя теореlи.iних la л|икtrадлих проблеI1
xiMil.

Завiдувач каФедри Ф]]ичяоi la llеоргапiчноi xi ,ii
Стечь Надй
BiKTopiBHa, кандидат хiмi,лIих пауl{..rоце!т ]]л!ý ocвiт! oItrllatra за
спецiалыliст!о (Хiм]я,. мас (валiфПQлiю xiNliK, вих]rа:(ач. !ас ла}ковлй ст}пiнь
канлидатл хi\liqни\ lla}]i за слецiаJьнiстю 0],0005 еiсJiтрохilliя та вчене
звання доцента Ja кафелрою неоргавjчяо'i xiMj'i, l lаIково_пс]агогiчвий стаж
27 poкiB, С слiвавтороNl пон:tц l]0 llayлoвrx праць. ) то\у чи.лi]5 публikацiй у
.l мо!ографiй, ] llаsчмьних
псрjо,lичхих фахових
Ilосiбнлкjв. 1 пiдручl,ика з x;!ii ]]] raJatrbнoocBn!boi lпколи, 1,1 навчально
Гаlов! l},лL! пlн,,l l, li,ii

,/

\lеlоJrчн!х розробо( та рскоNlен]ш(iй. ] свiхоц|в про винахiд, Мас грамоm
обллеркадмiliстрацii ra робоry ri сi}хача\lи }1a]oi акадеlii яаук, грамоти та
холяки Фl!i!ic1 рrцil }uiверсите1),
шrат кафеrри Фiзичяо'l Ia неоргдlliчво; x]llii скiада. 9 осiб] з них
]

завiдув.ч мфелри (к,х,я,,:lоч,)j l профе.ор каФе;(ри (],х.н,, проф.),7 доцсятiв
(к,х,п. поц ), часrка ви{ладач]в мфеlр| з яа}кочиtLи с]}псвяN]и Ia вчениr!и
NIiсце! робоrи cKn._lac ]00 %. Кожеi| викlадач мас

п).бiiмцii, яауковi та наsчФьно_\lетоrичнi розробк!, яьi вiдповiдаютt
спецjмьвостi та дисципjiнаt, r!крiп]с]Iим за наукоDо{lедагогiчвпNl

працiвlrкоNl. Bci викJа!ач]. що забе)rсч)юIь освiтнjй процес rj спецiаjlьrосri
]0] Xjtliл. мають бiльLrе 1 l]ока]яиNiв р]sня на}ково; та профсс!:ноi активностj
вiдловiпно Jо пJ"l](D, ]0 ,Iliuевзiйя!х }vов проваjlжевня ocBiTHboi
дiя]ы]остi
замаiiв освiтй кожеп викла,lач кафеrр! протягоN останяiх п.,rи poкiв

пройшов пiдвицення KBa]iфiK.lrii, З

lciмa

пауково-педагогiчнлми

лрацiвяика!и уfiла!ехi тр}довi кояlракти,
згiдно r надхцшNlи пiд час експсрrипj :Gяй!и та
розрахунка\lи, на
{,,,.в, l,pil"l пь:J пв п lo_1, L1.1ыо. .lplldJl
l0 здобувачiв освiпlього ступеня ltагiстра. а саме,l особи,
Bci чtrени лр}пи забезлечеяня ocвi п]ьо- ll рофесiйноi лроlраNи (xiM;D) с
,
працlвяикаNJ, випу.кових кафедр за спеl(iальяiстю l02 xiNJiя,
вi!повiдпо до напави\ розрахункiв. лiчепзjfuli ви!оги lloxo кiлькiсllог.
,а9]'.лU о.rл.ц
].ь,вlг)пJ,,б.,l
loo г,дlи в, (оч)U -lr
за розрах)нкаNlи, коятингент здо6),вачiв вицоi освir,и за слецiаrьяiстrо
стаповить: l]]особи, У rо!ччислi,бак.Llаврrl(1_]]i\рси) .17j Nlаг]стри (l.]
к}рси) 82. i,l ндх ]0 осiб заоч!а форшаi доft]ори фi,lософij (1-4 курси) _ 1
особи: тобто ]р}па ]абезлече!ня за слецiаJьнiпlо повилна сi:лаtrатися \liHilr\tr]
,а_\ U.io,
Група lабезпеченяя cпell]aJbнocтi ]0] XiMi, скj!fасть.я з б осiб: З.ц,х.я
професора (Ва!галюк В, Ф,. вишяiкill д Б,. о(овиlииii с, L)i 2 к.х,в.,
!о!е!тl
ldоао.рd l \4 ., ll,, ll, \4 j, l l,,l, - пши ,,.,,BrI (пiвр,6 ,il,
(ПФьчлков ts, О,)
KjnbKicтb здобувач]в Bпlloi осв]ти l]a од]Iого ]lлена гочли забезпечення

loomaTlle|ia,|Ho.|; ( lрррsиJ), lпч!d

,.: чосr ,, ,,,,цо

мають tауковий ступi ь та/або вчеl]е званн, псревицlус !орматив 60
%, а саме
скла:(а. l00 %, LlacтKa осiб з яауковим cтyIleHc! rro|.]opa я!},к
rля ]абслrеченIlя
о bil lю_]lоqrе, иli lpo,1J!1 ,1ll, oBl
nJ)bJ,bBj UU

t0 ""

t а юrч

фл

t ,l,

4сrеruнUl

l,lo!

^J

1

l

lc

l

,0 lч
)!l\

lo] \,\ iq

i
{

|Jo||

в ,, ьirи, в, ,r, еl ,|j irl
l:l с] , и,,/! \!Uu"I шU ,,

стажу науково педагогiчl]оi дiяльност] i rlоllазниfiв рiвlD llаукопоi

Ja

професil'iвоj актtrвяостi, перелiчених Y п) llKTi ]0 ,liцснзjйних умов:
l.].],:1,7.8.9,10,]1.12,i:1,15,17:
ОковитийСергiй lванович ]Iога]l]ики ].2.З.4,5,8 l0.1].1:,l4, 17i
1,2.З,:1.5.8.9.10.11,1],14,15,17j
СNiтюк Ilатмiя Михай!iвна ]ФNазники ]. 9. ]0 ]j. lil. l5. l7i
l'арабара 1гор lvl!колайович пока!!lки l. 8.9, l0. 1.1, lr. l7i
Паiьчиков Вiталiй Оле(санlрович показники L, ?. ].,1.
l:. 1,1, l7,

ВаргмюкВiкlорФедоров

ВишIliкiнАялрiйБорисов

ll.

xiMii]

Групу забезпечення спе|l]аrьностi скла;lаIоть визl]аl]i фа\iвцi
Варгаqюк BiKTop

ъ,ll-lри,:.tч-о:

Федорович lекан хi\liчного фаýльтету,

у lш}зi

професор

d-,oolo, lчноi\!i', lоtslJр\liчl l! f,)r Фсlelй.lJ clо
02,00,05 enenpoxiN!bl. tроФесор ra кафелрою неорганiчноi xi!ii, ма€ 1j
по,. ,ьигiврiв lч iJr,o"Ul 1. 1 р,lФ JhJ .blJd..

Оковитий С]ергiй lванович - прорскгор r Ha)KoBoi роботи. лрофесор
кафедри орган]чноi xiMii] доктор хiNr]чних наук за спецiальяiстю 0],00,0З органiчна хi\tiя, про4]есор за каdrедрою органiчноi
яауковоi та лрофесiЙflоi акти BuocTi]

xj!ii. !а.

l1

показн!кiв рiвня

Вишнiкiв Аядрiй Бори.ович завiд}вач кафеlри анUlilичяоi xiмi].

доюор хiNli!,нлх на),k rд спецi.]ьнjспо 0] 00 ()] анлIiIпчl]ахjмiя, про4,есор ]ц
кафедрою ана]iмчфi x]!ii] мас ]j ]IокаJникiв р]вня Ha)-Koвoi ra Ilрофссiйноi

rv,,loKll"l],,i9\4i\a

\lч] ll .ч й)к

t.,Te,p.o.,.l

а

с le l]a.lb l;cl о 0:00 0:
кафедрою аналiтично] xiМ]ii ма( 7 llоkаrнйкiв рiвня яауково; та професiйяоi

Тар.бара Ircp Миколайович

-

завiд)вач кафедрл орга!i.!lоi xi!i'i.

каl,дидат хiNIiчних на)к за спсцiаrьнiстю 02,00.0] оргаяiчна хiNliя. доцсят за
каli)едроlо оргалiч!оi xiyiij мас 7 показяигiв рiвня яауковоi та професiйtlоi

Пмьчиков Вiтmiй

Опександрович

]абораторii теореr]jчнll\,а rlрлк]tцjlи\ лробле!

оU!ч ,_|,- гl Upl,,,|:,,o 1!'

rавlд!вач на}ково дослlдноl

\j!ii

02,00,0] op]al!i,!Ia

jlафеlри оFганiчноi xjvir.

l,],

, ,,r lia о .I|

х]м]я] с]ар|rлй l]r)lФ!ий с]LiвробiIrlи( за спецiаль!iсIlо
органi!Gl! xiviяi !а( 8 лок! !]икiв I)]ul]я ll!)(опоi ]а rl!офес]йпоi активIIостi,
Я(iс!лй c'{,1&:l llауково_ljела]!гiчl]их IlрацiDпикiв. якi забетlечуlоть

е;.ы,\,j J"l,!вlшо

, bi|,|ia п|оU.с

]02 ХiNliя за освiтньоllро4]ссiйною лрограrшо (Хiмiя,. вiJпоsiпло Jо наданлх
пjд чdс скс!Iсртизи даних, вiдповiда. ,П iцен r iйв и! вимйа!,

Г| loba с\, пtгtпп

ц

l,,1lli

/

У цьоNу liавчшьЕоvу роцi вiдбуjися леякi

з\,i]Iи якiсного склад}

спецiаjrьяостi l02 ХiNliя ocBiTBbo llрофссiйнп проlрама (Хiмiя) } зs'язку Ь
звjlыlснням наутовоrrедагог]чjlйх працiвникiв або перебувл1ll]яу у вiдпу.тцi
по догляд) за дитивою BiKo! lo j-\ PoKiB. ЗокреNlа ]Iереб},вають
у вiдпустцi по
догjяду за дитrяою Bit(o! до j-x poкiBI IBaHllu ]1iliя ОлексаlI]рiвна. доцент
кафсдри аншirич!оi xiмii (вик]адпла в ]0t71]0l8 н.р,)] Дснисенко Тстяла
олсксандрiвяд. j(оцеят каФедри фiзичноi та неорганiчно'i xiNJji (виkлаjЕrа в

20l7120]Е

н.р

).

Звiльни]лсь

за власви{ бажання!

ДмjIрiкова Jlариса
Василiвна. доIrен I (!федрй оргавi.trlоi xiMji (впшадала в 20l7l20]8 я,р ).
Bci в|кладачi rцпrтягоI1 ocтaнHix _i poкiв l]iiвишtваjи ква]id,iкацiю iбо

проходи]й стажування,
.] показникiв рiвяя llayкoвoi ra
професiйноi апивно.Ii. псре!iченйх ), пункri ]0 -I]jцен]iйних }lloв. \,аюIь
Biacяi навчаtrьяо,уетодичнi розробки за длсцлплiнаilи,,к],]а(рiплев] ra
ld),oBU_le0llo,i,ll|n! lo]] iвl ,lbu.l, l, l(",iЙrи\ о,
lереJб,,l(,lи,
",
пiдготовки магiстрi ra спецLа]ьнiстIо l0: ХiNtjя, l00 %
llрдлада( на викладачiв з наIкови[lи сlупеilяllи ra Bt
ро)lяд роздiлу j акрепятацiiiноi справи та ознайоулення з наданиilи
еr-пе-1,1i; ьо!. i
,, r.,t,i-,ь,rи о.",:в, шо ьlrоь,педаJогiчвi прац]вники впп}скових кафедр, якi забе]пе!уlоть освiтнiй проllес
за лруги! (\lагiсIсрсь(,N0 PiBHctI вицоi acвiт, r. ocBiTHbo пFофссiйпоIо
проlра!ою (ХiNJiя, прий!ають ),ча(ь у lосло]арчих, rержбюдйеlних та

iнiцiативн!х на)ковоцослiднлх робо]ах. !аюIь Lонографii. навчаль!i
llосiбяпки. Nlеrохичнi вказiвки та рекоуснj(ацii.

Впс овок| ,lP L i, arpe,P d l' 1,1, ч ! (o,o.1 в Uо l, ,с lpoвJlU
забеrлечсfl!я ocвilнloi дiяхьнос]i свiдчлть лро Tel ll(o склад групи
забезпечсл!я,,кiслий скjад вил)скових кафсrр квшЦ,iкалiя та PiBeHb

проФссjйноi дiяrь]Iостi науковоr]едагогiчних працiвнлкjв. !lo забелеч}lоть
освiтнjй лроцес ]а освh,ньо,лрофесiйяою програ!ою (Хiмiя, зi спецiмь,остi
nj X!i1 G lo\,,! ,v_,,c|ep.,,.,|, рlви! .lusl,,cl о s: ,ов .ю
"
,rliце!зiйнимумовам проваJле!ня осв;т!ьоiдirльносгi r сферi sицо;освiти,

тсt

liбсrхсчеlIп, o.Bil bolo процссr
хрофссiй!ою програпол) (xbtb], ji cпeUirlbлocIi l02 Хiviя
6, fi'Iaтcpin.rbпo

(!,, iстсрсьNп},)

iчtrс

piBxetrl l}п|цо'i o.Bil п

ocв].Biil процес за

професiiiною пролраNlою (Хiмiя,

ocвiTнbo

у навчмьно!у корпусi lб \iмiч]lого фаkупьтету за адресою м
Лlliпро, вул, Каза(ова. буд.22, що зllаlопиться на баrансi ДНУ, Будiвля
викону€ться

/

корлусу роrrашована ]Ia територjiст}деlпськоr,о м]стечк. лоруч r rvртожитком.
науковою бjбliотекою, спорlивниNl ко\IплексоN] l басейно! та стадiоноN!, Bjlаle
розтащуваняя та наявнi.ть наJаго,lленоi навчально' та соцiа!ьно побчтовоi

]lФр,,,р}<)ои .пр,я, ,абе,,с,|сJню o.B],boolc проU/.} вiJювлю дw
Лiцеязiйних умов Забезпеченiсть Ilрrмiщення lи дJя проведення освirjrього
пооL..\ псDев lUD, :,а ьв t,сlDи чJ о lнolo , оо)в,г а в, шп' U.B:

4,9 кв. MeтpiB, що задовольяя. лiIlеязiйни!t }I|oBa\|

]а сIlецiаlы]]стю ]0] хiviя на
хiмiчно,tу факулвтеli забезпечустьс,:,1ilа мульти!едiйниIrи лекцiйяими
аудито!iями з tt}]ьтимедiй и! об]аднаннямi 2+Ja спецiаlЬованиNи
'оl.рьlvл йборJ,ооiяv, : :_!d , ,вч,,lбh4vl
, оlj]
ь-п oolcT , _,Iq |рJь|иl, k}
завять] 5_Llа
лабораторiя!и ,1Jя проведеняя лабораторних
Провддrкеввя ocBiTHboi дiяльностi

практикуN!iц ]_ма навчfurьно-!ослiдни\rи jабораторiяvи
1ycboro ]З аудиторiй та
лабораторiй запirьною ппощею 7]0 кв. leтpiB), Оснащення лекцiйвих та
навчдlь!их пудиторiЙ i пабораiарiЙ повнiстlо забеrпсч}с лроведенflя освiтлього
процесу за ланою спецiшьЕiс] lo.

tljд час лроведення екслертиз,

Bcl!HOBxeHo, цо
акредитпцiйнiй сп!авi вiдо!остi вiдловilають дiйсllостi, Мультимепiйri
lе!цiйнi аудиторii N! 204, N9 2l0. lY9 507j М .llE об]адяанi !iя

!)lь,,\едирll\ lacd:B _|, в,|в,- |i
за.а,rьноi пiдготовки. ата

l

iB проq,,'iьоi

приладдями

дl,

J

вивченця

дисциплiн цйкхiв професiйноi ]Iiпготоsки, З урахуванн!м а)цлторiй, задirлих
лля лровеле!ня практичllих занять (]Yц ]]]. I., j09), Jабезпечеяiсть
м)]ьти!едjйн!мл систеNlами. длп оrночасноlо вигористанн
ациторiях вiдIloвiда( лiцеsзiйяйN вимога{ i становлть,16%, МYльтимсдiйне
обладн!нл, використову(тьс, для де!онстрацii схеN1, графiкiв.
рисункits,
свlтlин, що !постр}юrь trекцiйлий матсрi!л. BjleoмaтepiaoiB, iяфорNачiйtlих
пакетiв. презентацjй тощо, дл, Jастосувlяня онл.йll_ та хмарпих технологiй,

Слецiаiзоваяi ко],п'ютернi ,lабораторiя Л-9 ]t2

та N!

З09

використовусться лiя проведення пра(тйчuих заняlь з дисцлплiн циклiв
професiйноi та загмь!оi lliдготовkи, а такох викоsання науково,дослiдних та
пr),ченнл iнфорNJац]йнлх технологiй
пlд !ас викладан!я лисципliIl IlрофесiйIlоi та Ilрактичноi пiд.отовки la
спецiмьнiстlо, кокflа лабораторiя ос!ащена ]l комл.ютерами iз строком
]Ie бitrьше 8 poкiB, Коvп'ютери ]Iiдключеяi до Mcper(i Iя1!рнст,
На комп'ютерах всlавов]еfli паке]и прикла:lних програ!1 ОС Windoмs 7]
0С Windo$ý ХРj MS oilce ]007; Еаl Мап!gе.j \4allrcДD lli МаfiСДD 1.1:
Chcmlab: НурсгСhеm 8,07i ОгigiпРФ 8 SR4: ISIS Dгаw :,:l: сhеmDгаw:

Гаювч ексл.рlпнаl KOlicil

{

Nelloeo 5,0,2, Також коYп'ютеряi баIl Nliстять електровнi пiдручники та
вiдеокурсп з рiзних дисциплiн,

Ком!'юlерне об!аlнаннJl яаrв!е в jосrаrнiй Ki]bкocтi дл, забезпеченнл
!авчэ,]ьцого проuесу ra розкrLfю\l ral]яrb та 4юрNl}вання ]датяост]
L}\.ри.,,lо)в,,л н,,в ]i ч1|.р!lU н ||,,i,}lI rUиl l,\PJ,o,l,,
iи.нюваl l
пош)к. оброб]еflяя на ана]Iiз iHФop a,lii i] рirни\ хжере]l,

h-в,lд"л. л, бор"lорiя
прdг1,1l)!) -..лPJ\itl..d,,
,i, е .и.{"'l0LJа кв \,]о.ldшсьнJо
електрохiNJ]чних процссiв (]жсрсiа!и cTPylIy: вольтмеграми] прил.:iа\Iи
lUlOroвa,,l,j, Ul,L,р,.ви , по
.,d,il'U opo,lJ ,,олр)lи,
ко!п!ютераNlи] витя,кяиN,u шафам!. та iH,)
Ндвчdъна лабораторiя спектофотометричних Ntетодiв авd]зу,\Г!,106 (54
|Jборd ,,гrу, o:, l ol ,!
l
l,н\вJчl я v' o]iв
"
^
\loleKytrяPHoi абсорбцji] аlоNно_сIlсгроскоllП!них та чро\l!тографiчних \lelo]iв
а!алiз} (спектрофотометри: шi(рофото!етрi спеNтролроектор: слекол]
спе(трограф: хро\атограф (Хром 5,i аналiтичнi терезиi фотоколориNетри.
витяжfliшафи. та nl ),
Навчаjъна lабораторiя спектрофотоуетричви\ ileтo,riB аямЬу N! 4lб (54
м. м) оснiцена лабораторним обtrzllнiлн,м lцrвначенrll л]l, лроведення
iабораторних завять з спектроскопiчних] IроNjатоjраq,iчIlих тл екслресних
Nlетодiв аналiзу (ioвoNIip; колорпметр фотоелектричltий] сушильна шафа]
центрифугаi тптрува]ьна устаяовка. витя,сli шафи та ill.).
Навчаль!а лабораторiя спецiалцlого lpaKfuKy!} ]t9 518 (51 кв, \j)
оснацена лабораторниNl об]аднанняN] приtrrачениу лrlя |роведенн,
jrабораторних rанять l хiмЬного \laтepjar]orBaBcTBa та фirико_хiмiчни! методiв

л,,]: dU] ,,P,,),J:: lлН-!(,ги
l,,,l ,,,l:п!,,lг ",.,i1,1'li
Iсрсrи.: |ефрапlьlстр : колориuетрrlефе]оrlетр Фrтое]ектричнийi лабо|аю!на

,ол,гоlю \,.,,i

l: or,9x,l] JJT| l1 ,,,
Навчалыlо-доспi tа лабор!торiя N! 609 (36 fiв. !) оснащен0 лабораюрни!
об,,i ll Jl я\
] pr t ,чсь.\,
l я lpoB- ,е Hq ,|JбUра орн,
lprpoll 1 ll l1pcojt\ !lo,.(,
lpoвe el D
ф,,р\tlевli, loi \l\,|', (ll'
jчяих
хлоNlато.рдф
дослiдr(евь (гаrовий х!оматогрлф ХРОМ 42] ,азовпЙ
хроtrатофаф (ХРОМ 5, ] систеNа газопостпчання; рiлинний tроматограф),
Навчальна лабораторiя загального праllтиry!I) N! бl0 (r,1 кв. м) осшцеltа
лабораторним обладнанням прлзначени! :lл, лровеrенн, ]абораторЕих робiт ]
xiN,il лiкарських споlук та NJeTo,riB ix iдентифiкацij (водострумиЕний насосi
jн,)
реФракто\lетр] у]ьтратерNlостllти. вит,, i шафи, лабораторний лосудта
"rlабор.Ilорfi лпя виконаtUlя к)рсов,х rа длплом!лх робiт ]Y! l08 (54 кв,у)

.),

л,ъ: efe i,пгtlоl,,

ocllaulella лабораторни! обладнаннл\l призначеяиv

Гл, йа.

l

дiя

проведення наукових

LЦLH]] \ а \'t

слсрпнаl ка | i l
l

{

лослiдяень в гЕIуri xi\li]. викоllllll]я N)рсовл\ i rиl]trо!в!х робП, з!

(лоNн^.,бсорбUiи Li
слсктрофотолtетр; rабораторfl ий .осуд та iя,].
Bci павчdьнi аудиторii обладнднi яеобх]дним коNll]iкацiя!и та за
(labo! грtдаl
осв, bU п lPoLe,,)
навчмьвого ппану за спецiальвiстю I02 Хiviя,
lегевlркr
,l'lcle Jl
ко\,,слю
dнл,l
е,.лчг оо
Вхсновок:
матер]а]ьно-тсхпiqlФi бази ДНУ з пiпInовкп ]доб),вачiв вишоi освjти за
освiтяьо-про{hесiйною програNоIо (Хiмiя, зi слецiаlыlостi l0? Хiмiя дозво]яс
зробити висповок llpo вiдповiдпiсть стану навчаlьних та сл}жбових примiщень
саяiтаря!у яормаN, виNlогll}t ljравил похе,клоi бсзпеки та охорони працi.

Забезпеченiсть освiтнього процесу технiчllими засобами навчаняя
(tlульrимедiйпи! та спсцiмiзоваuим об:lаднаняя!. коNl!'к)терноlо технiкою).
досfirньою. Соцiмьна iнфраструкт}ра увiверсите} (гуртоклтки, пункти
!арчува!!я та лункти \lедичного обсл}говуваннr, бiблiотека. лаr]аu куlьт}ри
. ) el ]lB lo,
лiяльяостi у сферi впщоi освiти

]rбезпечсхпя освiтнього процесу за ocBilHboпрофесiйяою прогрrмою (Хi iя} li спсцir]ьвостi l02 xiмi,| за друrпrt
(м!гiстерсьмш) рiвлем вtrUrоi о.вiтп

7. lпфор rцiйне

Основою Пtфор),ацiйного забезлеченfiя освiтнього процесу в ДНУ.

.у(г,rl ,ш,
ви!lоi освiти релiон}: п]оца ]'i лримjщень склiпас l4!l1,5 кв. leтpiв, I]
бiблiотецi фун(цiон}lоть l] читмьхUr JiUiB на 11]0 лоса,(кових N'iсць
14-;. le]p,B, U6,xl ,"л в ьовчi.lLlIU' l- )(ово:
.)чl.? б,б.l,оlе-J hфьJй,iiiliо.r1

ДН\

liтератури скпадас понад ] NJ]H. l57 тис, п|имiрникiв, з них полад 408 тис,
приltiрликiв xypнa,liB. Глектронна бiбliотека вNлючас 1615 посiiв iнфорNlаuii у
виглядi дискiв та ]?бб мсгс7iних док}\1еяljts. з нпх ] li8 ltавчrrьЁих посiбликis.
l l,, ,ь,,, ,l ,,, ,,,,-l, | .rrllH,: оv].,: ,,,J\ п/ lyo1 , LU \.:
лисцйп]jнr, передбачеl]i освiIньо_професjйllоIо програNJою (ХiNiя) пiдготовм
!,,l( l) ,: ,]е ,.L ,,1.1o ]0,' ,\iviц ".].,,е'пр, , o,,qlli' \ilb(ocll
пiдручялкаIItr. навчахьяиуи посiб!ик![lи. лоsi,Lковоlо лiтературою, [еревахно
потребп здобувачiв вищоi освiти

б,блiо,еь, О,,рс" Jr l/ l ll

)

вавчаJыIiй :riтсрдтурi rабезпеченi фонrlами

looee.ll

lo

вiльного влбору студеtrтd, забе]l]счсяi с)-qасни!, е]скlрон имй випаннrми з
ре,(имо!l вiль!о.о дост}пу та фондо\1 слекIронноj бiблiотеки ви]Iускових

l o1oqa екслерlпllоl

i \1niI

Вагому ро]ь у jвфорNlачiйно-NJетохичяо\lу ]абезпечеянi ocв]rlbolo

процесу за ос uir Hboj lро(ЬесiЙ ною програ!оlо (Хiмiя, лiдготовки здобувач]в
frlагiстерського рiвltя вi:riгра€ наявнiсть вiтчизIц!!х Ia зарубiхних фахових
ваукових перiодичних вида!ь у бiб]]отечво J), фондi IIin час експертизи
наведснi у акре:lиrацiйнiй справi lб uи)ань (: в наявяостi у
riб |о,р |i Д]\ , , : l sJ ,. ,l,,9
ре,tи\,Uу . lt' у lo
олублiкованих Nlатерiалiв або рефсраriв публiкаuiй. У ДНУ з 1993,р. ви,lа.тьс,
Вiсник /lнiпропетровського нацiонального ун]всрсиtе1}. Серiя <Хhtiя,. який
зараз мае вазву Joufna] оi'СhепisIц,апd Tcchпalo8ies, ISSN] 2]06-Е7lХ (Prin1).
23]]-.198,1 (oijhre), видання внсссно .ro Пере]iку н.)кових фdових е,дмь

\ :pJi] ,l j.
l|c!, UU l ,,|{j\,, п.,:.п[} " ,oJlo о
.цоступу до llауговr\ пуб]i,lацiй, )i)pIlal роз!jц),сться
яауко!етр!члих &Llax. репоз]lторiях та лош}кових систсмах: lСV (]ndex
copernicus lnlenationat). cAS Databeses (chemical АЬStгасt Ser!i.e), BASE
(ВiеlеiЫd Дсаdеmiс Sешсh Епgiпс). OCLC WогldСаl (The WоIldЪ Lalgest Library
Catаlog). CroýýRef(DigiIa] ob,jec1 Ideпtilier (DoI) Rcgbn,alion Agency). СitсГасtог.

oAJl

(Ореп Acadenic.]oumals Index), SciaГ) (Worldwide Scienlific апd
Educatioпal Liblary), Gооglе Academy. vегпаdskу National LibLary of Ukraine.

Ва,оиве iliсце в систсNti iнфорNjацiйя

забезпечеян,

репо]иlорiй iз зручним Пlтерфсйсоtrl
,,,роlllшеlря!о]ср,а,l,в
l,,l,,,.грq"\вJl|,яi-U|ll.,\ьJrUс
ними. Рс,кич достулу lrп9r/reDosiloý dпц,dD,ца:l100/. або через офiцiйвий сайт
/1lly hпDr/wsъ,.dп!,dD,uа/, Репозиторiй мiстить робо,i програми дисциплiн,
лiдручники. навчальяi посiбвrки. конспекти лскчiй, !етодичнi вказiвки та
lo о,
l Jи\
,,о lпле|r:в
го!полел ,
реко!ен l , lll,
,,,н
Ге о иlорlл H"lJ, токлJьi.lь -о \ l, ro 6,,
англоNJоввп впданьj } то\lу числi спорiднсяогодо спецiаrьяостi проФi]ю.
На оф]ц]йвом), веб-сайтi llнy роз!illlеяа основна iнфоруацiя про його
дiя]ьяiсть. зокре!. сlрук'цrр!. лiцензii та серIифiкатл лро акредитацiю.
ocвi1 ,o, l|,\ýUu\, ы,,,1d, l ), d e.l1 ll l} , я, J,(,,,, lгd,,|, 'o\\TeHl ь lpo

освiтньоло процесу в

ДНУ

NJac цифровий

освj, .лавчлo,i. la)[U il, _l\,ts'.l-|,вно
J 'i .к.ь-, псре,li] Lп(L:. lbtsU( cJ

осlo _р,,.lD\trl.г"i -1ооl
loo pJ!, лоази ld l риiоч),

нор\lатлвна док}ментацiя, коятактна iIjфор!ацiя rоцо,

looj ll9 blo.1, )
Hl,opld,llolo
сферi вицоi ocBnI за освiтяьо профссiйllоIо Llро.рдNlою (Хiviя, ]i
спецiа]ьносri ]02 Хi!iя з! др}гйм (llrlicrepcbK Nl) piBletj сuiдчиlь llpo Tel пrо
студелти MaIoTb повяоцiнне rд ]1ост!п!е iн,Ьор!ацiйне забезпсче!ля] що
Впсповок:,,l,,,l

Л,

л

"

d.л.,чллн

,\

Ll1.11

{

вiдповiда. ]1iцснrjйьйм rd акрс]LиIаll]йl]им ви\огаN провадr(ення ocBiTHboi
дirльносli} сферi виtrlоi освjrи.

лi]l,оtовп! jпобув!чiв вхпlоi ocBiII ra освiтпьо_
професiйЕою прогрr!ою (xi,nD) li сп€цiа.tьпосli l02 xiMij, r, пр)rп
8. якi.,ь

(t агiстсрськпN,) piBxeNi

Якjсть l]iдгоlовки здобувачiв вищоi освiти за осв]тнъо професiйно]о
, polpalo о, xiv q_ B,1l." J lU. о,в:,)_.Jлtооl o,,i,\ \dpa, ер,l,,,,ы9,
pt'.) .Dl, i!и вJл](г\, BJl ори.,Jь, "' о la ll,|,i Jrl \с fl iЁ,в:
,роlьq \
- ре^лоlа,и B,lbo laлHq r
робil
екзаменацiйяоi
cecii
випчскноi
гр\пи
хФ_ l7N| l]
- рсзультата!и
l l J, ,оь,- l \ l:дdо: праl,,и,,:

гсl), ola J!, с(

результатаIlи захисту курсових робiт,

Перший вил!ск N,агiстрiв зi cлcllifu]bHoci l02 хiмiя за освiтяьою
програмоIо (ХiNliя, вiдбувся в ДНУ у сiчl]i ]0l8 р, За результатапl! в!кояаянл

l00 % здобувачiв магiсlерського ступевя

захистили дипtrо\lнi роботи на
(BinМjHBo, та (добре), yci дилломнi робоlи виконаfli iз ]астосуваlшям Лк. До
lавчан,r lз lг.liч wсJ,,чьо_ 4 oB,l\, р,вье1, вJшоl o.B,,,l
реко!еядовано 59 % виl]tсгникiв, I]ипусковi кафсдри !ають iнфорNlацiю про
\',(, е робоlи l о-а } ои] ус1 ,/, ,в, u: ,, oD, о lo ilо' Bll Bol l
отримаяою або слорiдлелоIо спсцiальнiсrю, ДруглЙ вллуск !a.icrpiB вiLбувся )
груднi 20l8P, F.rcпертна ко!iсiя перевiри]а ре]ультати зах!сту лиl]]о\Il|их
робiт здобувача!и вицоi освiти ra друDt\l (маliсгерськиNJ) !iBHe!. цо
навчашсь за освiIньою лрограмоlо Xi nI ! ]0l 7_]0 l 8 ]Iавчаlыом) роцi, Захист
дипломних робiт вiлбувся згiдяо po]0в]Ly робом сliJа!ешцiй!оi Koмicii N! 65.
який затверджено
та роl!iцеl]о lu i]Iфор!ацiйноitу стеядi
факулътету, Захисr лроходив в перiол з l7 до 20 грудtrя ]0l8 р. За результатлуи
захист]- здобувачi виlцоi освiти гр,ХФ ]7v 1 (21 особа). lцо навчмись ra
деяною 4ropNloю навчанllяj отримали 19 оцiнок (вiлм]нноD (90%)i t (добрс,
(5%) ra ] (задовi]ьяо, (5%). Здобувачi ви!lоi освiти гр ХФ_l7м lз (]]
особФ, цо навчшись за заочною фор!ою навчалвя] отри!а]и TaKi оцiнки: l]
Giдмi!яо, (59%)] 8 (добре, (з6%) та l (задовilьно, (5%), Таки!1 чиноNl
абсолютна успiшяiсrь склфа l00%, якjстъ усп]шносri 95 % Псревiривши

!'.,l\ 1l

l,,UT lи\гооll', e{.ll,
високий piBeHb викоIlанн, дипiо\lниt робjт
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- з rисцяп]ijl циQу загальноi ]Iirготовки:

абсол]от|lа

Yспiшяiсть l00

%,

- з jtй.Ilипiiн циклу !рофссiйноi l]j]гоlоsLiи абсо!Dтfiа чспiшнiсIь
]00 %.лкiфь 8о%
За навч[lьним п]аном пi;lготовкl, lalicIРa за спецiаlыIiстю ]02 Хjviя,
здобувачi вицоi ocвiт! лрохопять пракIич]I\ пi,rготовк} r в!глядi виробничпх
пракlик: llayкoвo дос]iхяоi i викi.:lацькоi } ] м) ceмecтpi Ехспертною
'о!.,ю б),,и reoeвn(,i ,а,ер,
п' JloBl,, l.,,етd ) ,lt
пiдпрй€мствами та ]вiти cryreяTiв
прlкпlк, Ро]бiж]Iостей v;к

оцiнкауи KcpiвlrKiв ]Iра(тик Tr висповкаtоl експерIноi (o!ic]i не виявtrено, За
резуiьтата!и захист) звiтiв ] лраlоик }cлilliiclb станов! lb:
науково_j(ос]ilяа Ilрактика: абсо]юпIа услiшнiсть

)-спiшнiсrь l00 %. яkiсть 96 %,
TeT1,/ra r\o.Uвnx ouo, ,d l,eU]4.bl:.lru, я.i вt(оч\^l. llоб)вэ,i
виkлалацька практиfiа: абсолIотна

вищоi освiти за о.вiтньо-лрофесiйноIо програмоlо iХi!iя,. вiдповiдас науkовiй
пробtrеуатицi виll)сNовлх кафедр i спрrNlовпна Ila }досконаlенш теоретичлоi
та практичвоi пiдлотовки та ви!iшення актуальяих пробпсм xi\li'i, Роботл
виколаяi з в!пористаяяям сучасних мстодiв фiзико,хiNliч!их та хваптово
хiмiчяих дослiджень, Результати захпсl} курсових робiт crlнoвJrтb: абсолютна
успiшнiсть - l00 %,,Kicтb- Еб %,
Якiсть пiдготовки здобувачiв влщоi освiти ]а освiтньо,профссiйяоIо
програ!,ою (Хi\Iiя) за др}lиу (магiстерсь]lим) piвHe\1 пiд час проведення
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,,чJс|ь .,} |сьlи )
kirrbкocтi 2l особи,
l00 %. за дани\lи самоашльY в написаннi
контрольних робil лрлй\а]и учасrь ]] сl}депта. ale ця
розбiкl,jсть пояснlо.тl,ся TrNl, Iцо l сrу]lент був вirрахований за власниу
koнrpolbHпx робiт експертхою
ryпеяти воiолiють yaTepiдloN1
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про4)есiйноi пi:l|отовкл lra па]ежно

lу liвHi

з дисциплiпи цик]) заlаlьяоi пiпгоlовхи хоказники
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складаIоть

реlультатiв
отриуаних пi;l час прове,lення са!оаналЬу BjlC}rHc,
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п]аву за пока]ник.ми (перепj( навчшья!х
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зАl A]IbH] висновliи lr\ I lроllозиц]i
Fla пiдставi npoвelellai ащедитацiйноi експертизи освiтньоrlро{hесiйпоi
протаNlи (Хi!Iiя, зi спеuiеlыlостi l0: Хi!iя ra дру.иIl (!агiстерськи\0 pjBlley
вйUlоl освiти у Днiпровськоуу нацiоlmльно!! !нiвсрситетi i\leHi олеся l olElapa
li l |dс ьио е..,lя u, ред,
d rrг. u:р / ,.lbboc
безпосерелньо за м]сцеN прове.lсння експерт!зи коуi.iя дiйшпа висновку, що
покаяики drорлtування контиягснl} студентiв, орrлlljrаuiйне, навчально-

методичне] Iiадровс. vатерiшlьно_тех!iчяе, iнфо|}IацiЙнс забезпечення
J,,J,hчоlо l,p, Ucc\, а JbJ
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еь,{ пl ,,,,ll \ Jьге rla,
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'0,' \'м', ]l,rclo ь.ч л. ,ld,.,lo!,
сlр_ь,ыо!
Bi,ll,,U'дj,
рв
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Го.rова експертноТ KoMicii
виконуючий обов'язки дирекrора
llавчальяо,наукового iнсlит\т} xiIlii
Донельkо] о !ацiоваlьного унiверси]е]r
i\tеяi Василя Стуса.
локтор хj!iчних наук. професор
Чл€п експсртпоi Kotrlicii
]авjд) вач каФе)ри охорони працi
Ia екологiчноi бс?пеки
Навчаrьяо-наукового lIрофесiйно,ледагогiчного
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Табrиц' вiхповiд!остi дсржавним пи!ог.! що;]о якjсних хараюерисlик
пiдгоrовки фахiвцiв rpyjolo (!агiстерського) рiвяя ]а ocBiтBbo про{],есjйlцо
програNJою (ХitriяD ,] c]IeцirJbнocтi
HJj,!,\b.HH,l!!

!lt

1 ]\. L

l0] Хjviя

]

,]кl(,lп хлрдкт|ри( Iики пIлl огоRliи

], vмови пбс l lсчеl]rLя lepжaBHUi

гаl]rнпlя(остlв!п]оLосвLпr
1,I Виковi!ня вавчfuIьного план) за
покатtrl(а\iи: l]c.o]iK lпп!,rьниl
дисцип]iн, гопиви. форtlи KoHTpo]Ioj %
].2, Iliдвиценвя кв[riфiкацii виклапачiв

l.], Чпсе]ыl jсть HaIKoBo педагогiqнлх
(педа] огiчIlих) пpaIliB!!KiB. що

обслуговYють спецjальнiсть i працюкrl ь
у назчmьно\1! закла]ri за основни!1
viсцем роботп, лкi 9й\.]оться
забезпеченля, лауковилlи
дослiдr{евня\lи, пiдготовкоlо пiдруч!икiв
та навчаJьнлх l]осiбникiп %
2, Резупьгати освiтяьоi дiяльлост; orjBelb
лiаготовкll,!а,lвUiф, нс !еllше.о
2, ]. PiBeEb зяань с.уделтiв ] загаlьвоi

],Ll, Услiшl,о
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(нr}ковпробота ла кафедрах т! в
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