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Що до підготовки звітів про освітню діяльність з акредитації
спеціальностей
З метою своєчасної підготовки звітів про освітню діяльність з:
первинної акредитації спеціальностей:
8.05130106 – Природоохоронні хімічні технології (161 Хімічні технології та
інженерія);
8.05130113 - Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (161 Хімічні
технології та інженерія);
чергової акредитації спеціальностей:
6.030502 – Економічна кібернетика;
6.030504, 7(8).03050401 – Економіка підприємства;
6.030507 – Маркетинг;
6.050101 – Комп’ютерні науки, 7,8.05010101 – Інформаційні управляючі
системи та технології;
6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
7(8).05020201 – Автоматизоване управління технологічними процесами;
6.050502 – Інженерна механіка, 7,8. 05050201 – Технології машинобудування;
6.050503 – Машинобудування, 7,8. 05050315 – Обладнання хімічних виробництв
і підприємств будівельних матеріалів;
6.050601 – Теплоенергетика, 7(8).05060101 – Теплоенергетика;
6.051301 – Хімічна технологія:
7(8).05130101 – Хімічні технології неорганічних речовин,
7(8).05130102 – Хімічні технології органічних речовин,
7(8).05130103 – Технічна електрохімія,
7,(8).05130104 – Хімічні технології тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів,
7(8).05130105 – Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів,

7(8).05130107 – Хімічні технології переробки полімерних та
композиційних матеріалів
7(8).05130108 – Хімічні технології високомолекулярних сполук,
7(8).05130109 – Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та
матеріалів на їх основі,
7(8).05130110 – Хімічні технології переробки деревини та рослинної
сировини,
7(8).05130111 – Хімічні технології харчових добавок та косметичних
засобів;
6.051401 – Біотехнологія, 7(8).05140101 – Промислова біотехнологія;
6.120201 – Фармація, 7(8).12020103 – Технологія фармацевтичних препаратів
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити графіки підготовки акредитаційних справ спеціальностей
освітніх рівнів бакалавра і магістра, що додаються.
2. Проекторам університету, начальнику навчально-наукового центру,
завідувачам випускових кафедр проаналізувати забезпеченість навчального
процесу методичною літературою, програмами практик, методичними
вказівками для виконання дипломних проектів та робіт, матеріально-технічне
та кадрове забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів,
виконання планів підвищення кваліфікації, науково-дослідну роботу та
підготовку науково-педагогічних кадрів. У разі необхідності провести заходи
щодо усунення невідповідності у виконанні ліцензійних вимог та виявлених
недоліків.
3. Завідувачам випускових кафедр підготувати звіти про освітню
діяльність зазначених спеціальностей відповідно до Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова КМУ № 1187 від
30 грудня 2015 р.) з урахуванням акредитаційних вимог (постанови КМУ №
978 від 9.08.2001, наказів МОН України №1377 від 29.11.2011 та № 689 від
13.06.2012р.).
4. Першому проректору Голеусу В.І. організувати наради із завідувачами
випускових кафедр щодо складання розділів акредитаційних справ.
5. Деканам факультетів і завідувачам випускових кафедр надати першому
проректору Голеусу В.І на затвердження графіки проведення комплексних
контрольних робіт (ККР) за спеціальностями і освітніми рівнями з урахуванням
графіку акредитації та графіку навчального процесу до 20.03 2017 році.
4. Деканам факультетів разом з лекторами відповідних дисциплін
забезпечити явку студентів на консультації та контрольні заходи.
6. Завідувачам випускових та загальноосвітніх кафедр, що беруть участь у
підготовці фахівців зазначених спеціальностей:
– організувати консультації та провести ККР з залученням до їх
проведення лекторів відповідних дисциплін або найбільш кваліфікованих
викладачів кафедри;

– забезпечити розробку пакетів ККР з дисциплін, що закінчуються
екзаменами або дифзаліками;
– провести комплексні контрольні роботи відповідно до затверджених
графіків;
– відомості з результатами ККР подати у дводенний термін після
проведення ККР: один примірник подати до відповідного деканату, а другий
примірник разом з роботами студентів передати на відповідну випускову
кафедру.
5. Завідувачам випускових кафедр:
- виконати аналіз успішності за останньою екзаменаційною сесією і
результатів комплексних контрольних робіт до 01.07.2017р.;
- надати розділи кадрового забезпечення звітів про освітню діяльність у
відділ ліцензування та акредитації до 01.02.2017 року;
- забезпечити своєчасне подання інформації про кадрове, матеріальнотехнічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення на електронні
ресурси згідно наказу від 06.06.2016р. № 138;
- надати акредитаційні справи з підготовки магістрів у відділ ліцензування та акредитаціі для проведення внутрішньої експертизи до 1.07.2017р.;
- повністю укомплектовані акредитаційні справи надати в паперовому та
електронному вигляді у відділ ліцензування та акредитації з магістерської
підготовки – до 15.09.2017р., з бакалаврської підготовки – до 20.10.2017 р.
6. Завідувачу відділу ліцензування та акредитації Марченку Г.П.:
– надавати кафедрам, підрозділам університету нормативні та методичні
матеріали з акредитації, організаційну та консультативну допомогу.
– забезпечити внутрішню експертизу звітів про самоаналіз на
відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам відповідно до графіку.
– проінформувати кафедри та надати необхідні матеріали у разі зміни
нормативної бази з акредитації.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
Голеуса В.І.
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