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ПІБ стейк-хол-

дера 

Категорія 

(НПП, робото-

давець, здобу-

вач  освіти, ви-

пускник) 

Науковий ступінь/вчене 

звання, займана посада 

(місце роботи) 

До якого роз-

ділу ОП про-

понуються 

зміни 

Попередня редакція розділу 
Зміни, що пропону-

ються 
Нова редакція розділу ОП Примітки 

Горяйнова 

Ю.А. 

НПП, робо-

тодавець 

доцент кафедри тех-

нологій в ресторан-

ному господарстві, 

готельно-ресторанної 

справи та підприєм-

ництва Донецького 

національного уніве-

рситету економіки і 

торгівлі імені Ми-

хайла Туган-Баранов-

ського, експерт з ак-

редитації освітніх 

програм 

Розділ І  відсутнє посилання 

на сайт ДонНУ, або 

факультету, або ка-

федри, де буде роз-

міщена ОНП «Хі-

мія» 

 Відхилено: всі ОП роз-

міщені на офіційному 

сайті університету в 

розділі Інформаційна 

відкритість 

   Розділ І  бажано додати тер-

мін виконання осві-

тньої складової 2 

роки в загальному 

терміні навчання 

(розділ 1) 

 Відхилено: в логіко-

структурній схемі вка-

зується кількість курсів 

(років), відведених на 

реалізацію освітньої 

складової ОНП 

   Розділ І Підготовка професіоналів 

вищої кваліфікації, 

за можливістю роз-

ширити мету 

Підготовка професіоналів вищої 

кваліфікації, здатних 

Прийнято: розділ відре-

даговано 



ПІБ стейк-хол-

дера 

Категорія 

(НПП, робото-

давець, здобу-
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пускник) 

Науковий ступінь/вчене 

звання, займана посада 

(місце роботи) 

До якого роз-

ділу ОП про-

понуються 

зміни 

Попередня редакція розділу 
Зміни, що пропону-

ються 
Нова редакція розділу ОП Примітки 

здатних до вирішення до-

слідницьких проблем в га-

лузі хімії, планування та 

здійснення наукового екс-

перименту для успішного 

розв’язання поставлених 

задач, представлення ре-

зультатів наукових дослі-

джень науковій спільноті 

шляхом написання науко-

вих статей, підготовки та 

захисту дисертації. 

програми – розпо-

ділити її на освітню 

та наукову складові 

(розділ І, А) 

розв’язувати комплексні дослід-

ницькі проблеми в галузі хімії, 

що передбачає глибоке пере-

осмислення наявних та ство-

рення нових цілісних знань 

та/або професійної практики та 

включає планування і здійснення 

наукового експерименту для ус-

пішного розв’язання поставле-

них задач, викладання хімічних 

дисциплін, представлення ре-

зультатів наукових досліджень 

науковій спільноті шляхом напи-

сання наукових статей, підгото-

вки та захисту дисертації 

   Розділ І Наукові керівники здобу-

вачів та члени групи за-

безпечення за спеціальні-

стю 102 «Хімія» є керів-

никами та виконавцями 

наукових тем, а також 

представниками наукових 

шкіл, що діють на кафедрі 

біофізичної хімії і нанобі-

отехнологій і кафедрі не-

органічної, органічної та 

аналітичної хімії понад 50 

років. 

додати назви нау-

кових шкіл, що ді-

ють на кафедрі біо-

фізичної хімії і на-

нобіотехнологій і 

кафедрі неорганіч-

ної, органічної та 

аналітичної хімії 

(розділ І, G, п.1) 

ННаукові керівники здобувачів,  

члени проєктної групи та групи 

забезпечення є керівниками та 

виконавцями наукових тем, ви-

знаними  вченими у сфері хімії – 

представниками наукових шкіл, 

що діють на кафедрі біофізичної 

хімії і нанобіотехнологій («Ради-

кальні, радикально-ланцюгові і 

ферментативні процеси зеленого 

окиснення молекулярним киснем 

у водних і водно-органічних се-

редовищах. Антиоксиданти», 

«Процеси кополімеризації вініль-

них мономерів та фтор(метакри-

латів), спрямовані на одержання 

стійких до зовнішніх факторів 

наноструктурованих полімерних 

і композиційних матеріалів») і 

кафедрі неорганічної, органічної 

та аналітичної хімії («Механізми 

реакцій нуклеофільного 

Прийнято: розділ відре-

даговано 
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Нова редакція розділу ОП Примітки 

заміщення у насиченого та нена-

сиченого атома вуглецю. Кореля-

ційний аналіз», «Механізм реак-

цій розкриття оксиранового ци-

клу протонодонорними нуклео-

філами», «Епоксидні сполуки: 

реакційна здатність та перспек-

тивні матеріали на їх основі із за-

даними властивостями», «Поліо-

ксометалати в твердій фазі і роз-

чинах. Моделювання рівноваг», 

«Ізоморфне заміщення в складно 

оксидних системах») понад 50 

років «…». 

   Розділ І 1. Реалізується в ДонНУ 

імені Василя Стуса відпо-

відно до вимог чинного 

законодавства та регулю-

ється внутрішніми ло-

кальними документами: 

Положенням про реаліза-

цію права на академічну 

мобільність в ДонНУ 

імені Василя Стуса, Поло-

женням про організацію 

освітньої діяльності в 

ДонНУ імені Василя 

Стуса. 

Перезарахування отрима-

них кредитів на основі Єв-

ропейської кредитно-тра-

нсферної системи 

(ЄКТС), отриманих під 

час участі здобувача ви-

щої освіти у програмах 

національної академічної 

мобільності, відбувається 

доцільно вказати 

ЗВО України та за-

кордонні, в яких 

студенти мають ре-

алізувати націона-

льну та міжнародну 

кредитну мобіль-

ність (розділ І, H, 

п.1,2) 

1. «…» 

Здобувачі вищої освіти освітньо-

наукової програми «Хімія» в ме-

жах співпраці Університету з 

провідними закладами вищої 

освіти України (ДВНЗ «Україн-

ський державний хіміко-техно-

логічний університет», Київсь-

кий національний університет 

імені Тараса Шевченка тощо), на-

уковими установами НАН Укра-

їни (Інститут фізико-органічної 

хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литви-

ненка НАНУ (м. Київ), Інститут 

органічної хімії НАНУ (м. Київ), 

Відділення фізико-хімії горючих 

копалин Інституту фізико-органі-

чної хімії і вуглехімії ім. 

Л. М. Литвиненка НАНУ 

(м. Львів), НТК «Інститут монок-

ристалів» НАН України (м. Хар-

ків) та ін.) мають право впродовж 

окремих семестрів навчатися в 

Прийнято: розділ відре-

даговано 
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відповідно до Положення 

про реалізацію права на 

академічну мобільність в 

Донецькому національ-

ному університеті імені 

Василя Стуса шляхом по-

рівняння змісту навчаль-

них програм та з ураху-

ванням програмних ре-

зультатів навчання, здо-

бутих здобувачем вищої 

освіти. 

2. Міжнародна кредитна 

мобільність здійснюється 

згідно з вимогами чин-

ного законодавства та ре-

гулюється внутрішніми 

локальними докумен-

тами: Положенням про 

реалізацію права на акаде-

мічну мобільність в 

ДонНУ імені Василя 

Стуса, Положенням про 

організацію освітньої дія-

льності в ДонНУ імені Ва-

силя Стуса, а також відпо-

відно до укладених дого-

ворів про співробітництво 

Університету з інозем-

ними закладами вищої 

освіти – партнерами. «…» 

інших ЗВО/наукових установах, 

проходити фахові стажування та 

фахові тренінги зі спеціальності, 

а також здійснювати наукові дос-

лідження у ЗВО та наукових ус-

тановах-партнерах. «…» 

 

2. «…»  

Університет забезпечує можли-

вості для введення аспірантів у 

міжнародну академічну спіль-

ноту за спеціальністю та галуззю, 

зокрема через сприяння апроба-

ції результатів наукових дослі-

джень аспірантів на міжнародних 

конференціях і семінарах, на-

дання широких можливостей для 

стажування кожного аспіранта 

впродовж навчання на ОНП за 

кордоном в ЗВО/наукових уста-

новах – партнерах Університету 

(Університетом Тулуза ІІІ (м. Ту-

луза, Франція), Інститутом хімії 

Факультету природничих наук 

Католицького Університету Льо-

вена (м. Льовен, Бельгія), Інсти-

тутом біофізичної хімії хімічного 

факультету Університету Відня 

(м. Відень, Австрія)). «…» 

   Розділ ІІ  вказати послідов-

ність вивчення ком-

понентів ОНП, се-

местри (каталог 

компонентів, роз-

діл ІІ) 

 Відхилено: в логіко-

структурній схемі Роз-

ділу ІІ наведено курси 

та семестри, в яких ви-

вчаються освітні ком-

поненти ОНП 
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(місце роботи) 

До якого роз-

ділу ОП про-

понуються 

зміни 

Попередня редакція розділу 
Зміни, що пропону-

ються 
Нова редакція розділу ОП Примітки 

Гумерова 

Н.І. 

НПП, робо-

тодавець 

науковий співробіт-

ник (Postdoctoral 

fellow) Інституту біо-

фізичної хімії 

(Department of 

Biophysical 

Chemistry) хімічного 

факультету (Faculty 

of Chemistry) Універ-

ситету Відня 

(University of Vienna) 

Розділ І ISCO-08: 

Професіонали в галузі на-

уки та інженерії (Science 

and Engineering 

Professionals): 

Chemist; Chemist, research; 

Chemist, industrial; 

Chemist, pharmaceutical 

В пункті С1 як мо-

жливе працевлаш-

тування поміж ін-

ших зазначено 

«Chemist, 

pharmaceutical», 

проте опис предме-

тної області не ві-

дображає можливу 

фармацевтичну 

спрямованість під-

готовки 

ISCO-08: 

Професіонали в галузі науки та 

інженерії (Science and 

Engineering Professionals): 

Chemist; Chemist, research; 

Chemist, industrial 

Прийнято: розділ відре-

даговано 

   Розділ ІІІ  Вважаю доцільним 

додати більше ін-

формації щодо під-

готовки та захисту 

дисертаційної ро-

боти. Яка кількість 

та якість наукових 

статей є необхід-

ною для захисту ди-

сертації? З якою ча-

стотою та у якій фо-

рмі здобувач має 

консультації з нау-

ковим керівником? 

Яким чином обира-

ється та формулю-

ється тема майбут-

ньої роботи? 

 Відхилено: У розділі ІІІ 

зазначено: «Вимоги 

щодо структури дисер-

тації, її структурних 

елементів, правила 

оформлення дисертації, 

кількість та рівень пуб-

лікацій визначаються 

МОН.». (ЗАТВЕР-

ДЖЕНО постановою 

Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 23 березня 

2016 р. № 261 ПОРЯ-

ДОК підготовки здобу-

вачів вищої освіти сту-

пеня доктора філософії 

та доктора наук у ви-

щих навчальних закла-

дах (наукових устано-

вах) і НАЗЯВО (вистав-

лено на обговорення 

новий проєкт «Порядок 

присудження наукових 

ступенів доктора наук і 

доктора філософії 
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Нова редакція розділу ОП Примітки 

спеціалізованими вче-

ними радами закладів 

вищої освіти (наукових 

установ)», у яких усі ці 

питання регламенто-

вані.  

Кількість годин на нау-

кове консультування 

регламентується По-

рядком підготовки здо-

бувачів вищої освіти 

ступеня доктора філо-

софії та доктора наук у 

вищих навчальних за-

кладах (наукових уста-

новах): «на здійснення 

наукового керівництва 

роботою над дисерта-

цією одного аспіранта 

(ад’юнкта) науковому 

керівникові відво-

диться щороку 50 ака-

демічних годин навча-

льного навантаження». 

Форма такого консуль-

тування не може бути 

регламентованою в 

освітній програмі, оскі-

льки залежить від спе-

цифіки наукової роботи 

аспіранта. 

В розділі І наведено ін-

формацію про наукові 

школи, в рамках яких 

працюють наукові кері-

вники, відповідно, 



ПІБ стейк-хол-

дера 

Категорія 

(НПП, робото-
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пускник) 

Науковий ступінь/вчене 

звання, займана посада 

(місце роботи) 

До якого роз-

ділу ОП про-

понуються 

зміни 

Попередня редакція розділу 
Зміни, що пропону-

ються 
Нова редакція розділу ОП Примітки 

формулюється тема на-

укової роботи аспіранта 

    Розділ ІІ У логіко-структур-

ній схемі підгото-

вки фахівця дисци-

пліни за вибором є 

відокремленими та 

не пов’язані з жод-

ним елементом 

схеми. Більш того, 

вони відсутні і у ма-

трицях відповідно-

стей V–VII. Вини-

кає питання, яким 

чином вони інтег-

ровані у комплек-

сну підготовку та 

який внесок вони 

мають в підготовку 

фахівців? 

 Роз’яснення: Вибіркові 

дисципліни дають мож-

ливості для форму-

вання індивідуальної 

освітньої траєкторії 

здобувача вищої освіти, 

в тому числі для здобу-

вачів рівня освіти дик-

тор філософії дозволя-

ють формувати програ-

мні результати нав-

чання за спеціальністю 

в напрямку наукової 

роботи аспіранта. Згі-

дно Порядку підгото-

вки здобувачів вищої 

освіти ступенів доктора 

філософії та доктора 

наук у вищих навчаль-

них закладах (наукових 

установах), аспіранти 

мають право вибирати в 

тому числі навчальні 

дисципліни, що пропо-

нуються для інших рів-

нів вищої освіти і які 

пов’язані з тематикою 

дисертаційного дослі-

дження, за погоджен-

ням із науковим керів-

ником та керівником ві-

дповідного факультету 

чи підрозділу. 

Беспалько 

Юлія 

НПП, робо-

тодавець 
наукового співробіт-

ника (Postdoctoral 

Розділ І Об’єкти вивчення та про-

фесійної діяльності – 

Серед Об’єктів ви-

вчення та 

 Роз’яснення: не лише 

фізико-хімічні, 
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fellow) Інституту хі-

мії (Department of 

Chemistry) Факуль-

тету природничих 

наук (Faculty of 

Science) Католиць-

кого Університету 

Льовена (KU Leuven) 

хімічні речовини та мате-

ріали, хімічні перетво-

рення та процеси, що їх 

супроводжують чи ініці-

юють 

професійної діяль-

ності «хімічні пере-

творення та про-

цеси, що їх супро-

воджують чи ініці-

юють». Чи маються 

на увазі фізико-хі-

мічні процеси? 

оскільки ініціювати хі-

мічні перетворення мо-

жливо, наприклад, і 

дією фізичних факторів 

   Розділ І Цілі навчання – опану-

вання випускниками сис-

теми умінь і набуття від-

повідних компетентнос-

тей для розв’язання скла-

дних задач і проблем хімії 

та хімічного матеріалоз-

навства і їх застосування у 

різних сферах науки та 

практичної діяльності су-

спільства. 

У розділі Цілі нав-

чання зазначено 

«опанування (дося-

гнення) випускни-

ками системи умінь 

і набуття відповід-

них компетентнос-

тей». Сформована 

компетентність є 

динамічною систе-

мою, що склада-

ється з знань, умінь, 

навичок та досвіду. 

Чи є опанування 

випускниками 

лише системи 

умінь, достатньою 

умовою для здо-

буття відповідних 

компетентностей? 

Цілі навчання – підготовка фахів-

ців, які опанували систему знань 

і набули компетентності та:  

- здатні до критичного аналізу, 

оцінки та узагальнення нових і 

комплексних ідей; 

- здатні спілкуватися зі своїми 

однолітками, представниками на-

укової спільноти і суспільством у 

цілому про сфери їхнього дос-

віду; 

- зможуть сприяти як в академіч-

ному, так і в професійному кон-

тексті науково-технічному про-

гресу суспільства, заснованому 

на знаннях; 

- здатні розробити та застосувати 

методологію до вирішення нових 

проблем, визначивши стратегію 

та відповідний план дій. 

 

Прийнято: розділ відре-

даговано 

   Розділ І Інструменти та облад-

нання – наукові прилади, 

інструменти та облад-

нання для хімічного син-

тезу, хімічних та фізико-

хімічних досліджень і ви-

мірювань, спеціалізоване 

програмне забезпечення, 

У розділі Інструме-

нти та обладнання 

вказані «наукові 

прилади». Чи не є 

більш вдалим ви-

слів «лабораторне 

обладнання», що 

включає 

Інструменти та обладнання – 

лабораторне обладнання для 

здійснення хімічного синтезу, хі-

мічних та фізико-хімічних дослі-

джень і вимірювань, спеціалізо-

ване програмне забезпечення, об-

числювальні системи; технічні 

засоби навчання. 

Прийнято: розділ відре-

даговано 
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обчислювальні системи; 

технічні засоби навчання. 

інструменти та спо-

рядження? Зазви-

чай лабораторне 

обладнання розді-

ляють на загально 

лабораторне, вимі-

рювальне, спеціалі-

зоване, випробува-

льне і аналітичне, 

що дозволить чітко 

структурувати ін-

формацію у розділі 

   Розділ І Підготовка професіоналів 

вищої кваліфікації, здат-

них до вирішення дослід-

ницьких проблем в галузі 

хімії, планування та здійс-

нення наукового експери-

менту для успішного 

розв’язання поставлених 

задач, представлення ре-

зультатів наукових дослі-

джень науковій спільноті 

шляхом написання науко-

вих статей, підготовки та 

захисту дисертації. 

У Меті програми 

доцільним є зазна-

чити, що здобувач 

наукового ступеня 

доктора філософії 

повинен продемон-

струвати здатність 

створювати нові 

наукові знання на 

основі незалежних 

наукових дослі-

джень 

Підготовка професіоналів вищої 

кваліфікації, здатних розв’язу-

вати комплексні дослідницькі 

проблеми в галузі хімії, що пе-

редбачає глибоке переосмис-

лення наявних та створення но-

вих цілісних знань та/або профе-

сійної практики та включає пла-

нування і здійснення наукового 

експерименту для успішного 

розв’язання поставлених задач, 

викладання хімічних дисциплін, 

представлення результатів нау-

кових досліджень науковій спіль-

ноті шляхом написання наукових 

статей, підготовки та захисту ди-

сертації. 

Прийнято: розділ відре-

даговано 

   Розділ ІІ  Освітня складова 

має включати в 

себе можливість 

проходження он-

лайн-курсів або 

тренінгів тощо 

 Роз’яснення: можли-

вість здійснення такої 

форми навчання в осві-

тніх програмах універ-

ситету не заперечується 

і регламентується По-

ложенням про індивіду-

альну освітню 
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траєкторію здобувачів 

вищої освіти у Донець-

кому національному 

університеті імені Ва-

силя Стуса та відпо-

відно до локальних до-

кументів Університету 

про визнання результа-

тів неформальної та/або 

інформальної освіти 

освіти 

   Розділ І Презентувати, оцінювати, 

обговорювати і захищати 

результати досліджень з 

проблем хімічної науки 

перед поінформованою 

аудиторією державною та 

англійською мовами, ква-

ліфіковано відображати 

результати досліджень у 

наукових публікаціях у 

провідних наукових ви-

даннях 

У Програмні ре-

зультати навчання 

(ПРН), п. РН09, 

слід додати «у нау-

кових публікаціях у 

провідних науко-

вих виданнях як на 

національному, так 

і міжнародному рі-

внях» 

Презентувати, оцінювати, обго-

ворювати і захищати результати 

досліджень з проблем хімічної 

науки перед поінформованою ау-

диторією державною та англійсь-

кою мовами, кваліфіковано відо-

бражати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провід-

них наукових виданнях як на на-

ціональному, так і міжнародному 

рівнях» 

Прийнято: розділ відре-

даговано 

Тихонюк 

О.П. 

роботодавець директор ТОВ «Вида-

вництво Поділля» 

  Доцільно включити 

у програму можли-

вість співпраці здо-

бувачів та зовніш-

ніх партнерів у фо-

рмі виконання спі-

льних досліджень 

на базі виробництв 

або підприємств. 

Наукова тематика 

досліджень має 

враховувати прак-

тичний запит від 

роботодавців 

 Відхилено: освітньо-

наукова програма не 

виключає можливості 

співпраці здобувачів і 

зовнішніх партнерів. У 

підрозділі Кадрове за-

безпечення зазначено, 

що «Наукові керівники 

здобувачів та члени 

групи забезпечення за 

спеціальністю 102 «Хі-

мія» є керівниками та 

виконавцями наукових 

тем» кафедр. 
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Відповідно, за наявно-

сті угоди про співробіт-

ництво з зовнішнім 

партнером робота аспі-

ранта може бути вико-

нана в рамках практич-

ного запиту роботода-

вця 

   Розділ І Теоретичний зміст пред-

метної галузі – теорії бу-

дови атому, речовини та 

хімічного зв’язку, викори-

стання їх для пояснення 

реакційної здатності спо-

лук та прогнозування хі-

мічних властивостей ре-

човин; термодинамічні 

функції та їх застосування 

до опису фазової та хіміч-

ної рівноваги, направле-

ності процесів у різнома-

нітних системах; поняття, 

концепції, закони та теорії 

хімічної кінетики, моле-

кулярної динаміки; ме-

тоди одержання, іденти-

фікації, визначення 

складу, будови, вмісту та 

фізико-хімічних власти-

востей речовин та функці-

ональних матеріалів; ос-

нови електрохімії, хіміч-

ної технології та екології. 

Опис предметної 

області включає в 

себе теоретичний 

матеріал, який тра-

диційно вивчається 

на попередніх рів-

нях вищої освіти, в 

бакалавраті та магі-

стратурі – зокрема, 

«теорії будови 

атому, речовини та 

хімічного зв’язку», 

«поняття, концеп-

ції, закони та теорії 

хімічної кінетики», 

«основи електрохі-

мії, хімічної техно-

логії та екології». 

Пропонується до-

повнити такий тео-

ретичний зміст про-

грами більш спеціа-

льним 

Теоретичний зміст предметної 

галузі – загальні закони, що ви-

значають будову речовин, напря-

мок і швидкість хімічних пере-

творень за різних зовнішніх і вну-

трішніх термодинамічних пара-

метрів стану; вивчення будови, 

хімічних перетворень і властиво-

стей хімічних сполук фізичними 

та фізико-хімічними методами; 

методи одержання, ідентифікації, 

визначення складу, будови, вмі-

сту та фізико-хімічних властиво-

стей речовин і функціональних 

матеріалів. 

Прийнято: розділ відре-

даговано 

   Розділ ІІ  Слід розширити пе-

релік міждисциплі-

нарних та англомо-

вних курсів з метою 

 Відхилено: ОНП перед-

бачає вивчення англо-

мовної дисципліни 

«Іноземна мова 
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ефективного долу-

чення молодих нау-

ковців до міжнаро-

дного наукового 

поля досліджень 

професійного спряму-

вання». Крім того, до 

ОК5 Методологія та ор-

ганізація наукових дос-

ліджень включено мо-

дуль "Academic 

writing". Міждисциплі-

нарність може бути за-

безпечена за рахунок 

дисциплін за вибором 

здобувача освіти. 

   Розділ ІІ  З тексту освітньо-

наукової програми 

не зрозуміло, яку 

корисну функцію у 

підготовці хіміка 

вищої кваліфікації 

виконують дисцип-

ліни за вибором, 

тим більше, що у 

Каталогу компоне-

нтів на них відво-

диться 25% креди-

тів 

 Роз’яснення: Вибіркові 

дисципліни дають мож-

ливості для форму-

вання індивідуальної 

освітньої траєкторії 

здобувача вищої освіти, 

в тому числі для здобу-

вачів рівня освіти дик-

тор філософії дозволя-

ють формувати програ-

мні результати нав-

чання за спеціальністю 

в напрямку наукової 

роботи аспіранта. Згі-

дно Порядку підгото-

вки здобувачів вищої 

освіти ступенів доктора 

філософії та доктора 

наук у вищих навчаль-

них закладах (наукових 

установах), аспіранти 

мають право вибирати в 

тому числі навчальні 

дисципліни, що пропо-

нуються для інших рів-

нів вищої освіти і які 
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Зміни, що пропону-

ються 
Нова редакція розділу ОП Примітки 

пов’язані з тематикою 

дисертаційного дослі-

дження, за погоджен-

ням із науковим керів-

ником та керівником ві-

дповідного факультету 

чи підрозділу. 
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