ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
На балансі базового ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
перебувають: 4 навчальних корпуси та 3 гуртожитки.
Загальна площа всіх приміщень університету становить 46887,1 м2.
Навчальних приміщень по університету нараховується 212 (загальною
площею 12558 м2), у тому числі: 72 лекційних аудиторних приміщення для занять
здобувачів вищої освіти (площею 4538,8 м2), 69 навчальних кабінетів для проведення
практичних занять (площею 2770,1 м2), 45 спеціалізованих предметних кабінетів чи
лабораторій (площею 2340,2м2), 16 комп’ютерних класів (площею 782,5 м2), 10
спортивних залів різного призначення (площею 2126,4 м2) та 17 навчальних
майстерень (площею 1070,9 м2). Площа навчальних приміщень, що здаються
університетом в оренду, по всіх корпусах становить 2012,46 м2.
Станом на 01.10.2019 р. площа навчальних приміщень на одного здобувача
фактичного контингенту (12558 м2 / 3631ос. (1899 ос. – денна ф., 1732 ос. –заочна ф.)),
становить 3,46 м2.
Розрахунок потреби площі навчальних приміщень на одного здобувача
відповідно до сукупного ліцензійного обсягу з урахуванням термінів навчання
виглядає так. Ліцензійний обсяг становить:
- за ОР бакалавр – 9120 осіб з урахуванням загального терміну навчання (4 р.);
- за ОР магістр – 2200 осіб з урахуванням терміну навчання (1,5 р.);
- за освітньо-науковим рівнем – 428 осіб з урахуванням терміну навчання (4 р.).
Площа навчальних приміщень ДДПУ (базового) становить 12558 м2, (з них в
оренду здано 2012,66 м2,без навчальних приміщень, зданих в оренду, площа –
10545,46 м2).
Виходячи з вище зазначеного, відповідно до п. 33 Змін до ЛУ, затв. пост. КМУ
№347 від10.05.2018 р., площа навчальних приміщень на одного здобувача з
розрахунку сукупного ліцензійного обсягу всіх спеціальностей і рівнів навчання,
передбаченого на весь термін навчання, й обсягу, заявленого на збільшення
ліцензійного обсягу, та з урахуванням можливості навчання в 3 зміни, становить:
___________12558 (10545,54 – без зданих в оренду) м2_________
((9120ос.+2200ос.+428 ос..ліц. об.) : 3 зміни навч.) = 3,2 (2,69) м2
Отже, в ДДПУ площа власних навчальних приміщень на одного здобувача
сукупного ліцензійного обсягу, становить 3,2 (2,69) м2 (при нормативі 2,4 м2), а отже є
достатньою для забезпечення провадження освітньої діяльності в повному обсязі.
[*У даний розрахунок не включено ліцензійні обсяги по ВСП «Горлівський інститут
іноземних мов», оскільки ВСП має власні приміщення в місці провадження освітньої
діяльності в м. Бахмут .]
В університеті створено умови для використання мультимедійного обладнання
в спеціалізованих навчальних приміщенням, що становить 30% відповідного
аудиторного фонду.
Університет працює в напрямі
забезпечення доступності
навчальних
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ( див.
ЗВІТ№ 7-029/1ТЗ
про проведення технічного обстеження
щодо створення
необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до приміщень будівлі головного корпусу відповідно державним

будівельним нормам, правилам і стандартам; ЗВІТ№ 7-028/1ТЗ про проведення
технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі
спортивного корпусу відповідно державним будівельним нормам, правилам і
стандартам )
Інформаційні ресурси. Потреба ДДПУ у забезпеченні освітнього процесу
комп’ютерною технікою загалом складає 228 ПК (Вказана кількість визначена
відповідно до порядку визначення потреби навчального закладу у забезпеченні
комп’ютерною технікою, окресленого методикою розрахунку потреби навчальних
закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами згідно з додатком 1
наказу МОН від 29.06.2010 р. № 637).
Загальна потреба ДДПУ у використанні комп’ютерних ресурсів на тиждень у
годинах становить 10612 годин, що визначена як сума потреб у використанні
комп’ютерних ресурсів для виконання обов’язкових функцій та додаткових функцій,
які у свою чергу обраховані виходячи з добутку кількості год., передбачених для
проведення занять з використанням ПК відповідно до навчальних планів, та год.,
можливих для використання ПК студентами у межах самостійної роботи, та кількості
студентів ОР бакалавр/магістр, які використовують ПК у навчальний та
позанавчальний час – 1593 осіб.
Ресурси одного ПК, що може бути використаний протягом тижня, становить –
46 год. і визначається, виходячи із добутку можливого часу роботи ПК на день – 8
год., у суботу – 6 год. та кількості робочих днів навчального закладу протягом тижня
– 6 днів. Відповідно до формули, визначеної порядком, дільник загальної потреби
ДДПУ у використанні комп’ютерних ресурсів на ресурс одного ПК, тобто
10612 год./46 год., становить 231 ПК.
Виходячи з іншого показника достатності ПК у закладі, за потреби на 100
студентів контингенту 12 ПК, розрахунок наступний: при загальному контингенті
студентів денної форми навчання в 1899 осіб потреба складає 228 ПК, (тобто:
1899/100 *12 = 228 ПК).
У ДДПУ станом на 01.10.2019 р. є 402 ПК, з них в освітньому процесі задіяно
237 ПК зі строком експлуатації не старше 8 років – 83 ПК. Отже, стан забезпечення
університету є достатнім для здійснення освітньої діяльності за всіма
спеціальностями та освітніми рівнями.
З метою впровадження сучасних інформаційних систем, впорядкування
університетської мережі та організації підключення структурних підрозділів до
мережі Internet у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» створено
загальноуніверситетську лабораторію Internet-технологій. Цей підрозділ забезпечує
роботу загально-університетської локальної мережі, яка має вихід до Інтернету і
об’єднує локальні мережі комп’ютерних класів та комп’ютери деканатів, кафедр і
навчальних лабораторій. В обов’язки лабораторії Internet-технологій входить також
підтримка офіційного сайту університету www.ddpu.edu.ua, розташованого на сервері
університету, на якому розміщена інформація про основні напрями діяльності.
У локальній мережі розгорнені сайти кафедр та факультетів з інтерактивною
(дистанційною) системою навчання (на окремому внутрішньому сервері), електронна
бібліотека, в якій знаходяться книги в електронному варіанті. Основний сайт
університету постійно оновлюється. Окрім основної інформації про університет, на
сайті можна ознайомиться із збірками фахових видань університету, університетською
газетою «Педагог», що містить останні новини університету. Університетський сервер
також зберігає копії всіх даних та виконує роль шлюзу до глобальної мережі Internet.

Інформаційне
забезпечення.
Бібліотека базового ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» має спеціальне приміщення, яке вміщує 3
читальних зали, розраховані на 320 місць для читачів, 5 абонементів та книгосховище
(загальна площа – 2156,2 м2, площа читальних залів – 615 м2). Бібліотека університету
є науковим, інформаційним та культурно-освітнім центром, який забезпечує
літературою та інформаційними матеріалами освітній процес усіх студентів
університету.
Фонд бібліотеки на 01.10.2019 р. становить 570426 примірників, зокрема:
наукових документів – 20655 примірників; навчальних видань – 366140 примірників;
літературно-художніх видань – 40789 примірників; періодичні видання – 49222
примірників. Фонд рідкісних та цінних видань налічує 1004 примірника (1862-1950-і
рр.).
Бібліотека працює в режимі нових інформаційних технологій. Підключена до
локальної мережі університету та має вихід в Інтернет. Електронний каталог має
89798 записів. Бібліотека оснащена 16 комп’ютерними робочими місцями.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого профілю складає 6 найменувань та щорічно
поновлюється, що відповідає вимогам щодо достатності.
Доступ до баз даних періодичних наукових видань українською, англійською
мовою відповідного або спорідненого профілю в бібліотеці університету створено та
підтримується в активному стані.
Соціальна інфраструктура. У Донбаському державному педагогічному
університеті також створено належні соціально-побутові умови для навчання,
проживання та проведення дозвілля здобувачів вищої освіти. Усі здобувачі
університету за потреби мають можливість поселитися та проживати у трьох
гуртожитках (на 1260 житлових місць, реальна зайнятість яких становить 65,5% (825
осіб)), користуватися фондами наукової бібліотеки та читальними залами, мережею
Інтернет, актовими залами; спортивними залами та спортивним комплексом (великий
і малий спортивні зали, футбольне поле, бігові доріжки, волейбольні, баскетбольні
майданчики тощо).
Здобувачі вищої освіти, що належать до категорії малозабезпечених сімей,
сплачують за проживання помісячно, а здобувачі вищої освіти-сироти і позбавлені
батьківського піклування не сплачують за проживання у гуртожитку.
За місцем проживання в студентських гуртожитках викладачами кафедр
постійно проводяться виховні заходи з метою організації дозвілля здобувачів вищої
освіти. Разом із тим, у вільний від навчання час, здобувачі вищої освіти розширюють
свій інтелектуальний рівень через відвідування бібліотек, які працюють у
гуртожитках, кімнатах відпочинку, молодіжному клубі, займаються в тренажерних,
тенісних, танцювальних залах, на спортивних майданчиках, де постійно проводяться
спортивні змагання між мешканцями університетських гуртожитків.
Харчування здобувачів вищої освіти забезпечують буфети університету, що
розташовані в кожному навчальному корпусі. В університеті постійно працює
медичний пункт з метою надання здобувачам вищої освіти та працівникам
невідкладної та профілактичної допомоги.
Культурний відпочинок здобувачів вищої освіти забезпечують студентський,
молодіжний, спортивний клуби, що діють у тісній співпраці з органами студентського
самоврядування. Всі студенти університету мають можливість для індивідуальних
занять фізичною культурою і спортом у спортивних залах.

Для літнього відпочинку здобувачів вищої освіти функціонує спортивнооздоровчий табір «Буревісник», який розташований в мальовничому куточку ріки
Сіверський Донець (сел. Щурове Лиманського району Донецької області).

