


1. Освітньо-професійну програму та освітньо-кваліфікаційну 
характеристику підготовки бакалаврів за напрямом 6.0ЗД102 «Комп’ютерна 
інженерія».

2. Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія».

3. Навчально-методичні комплекси дисциплін підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», програми практичної 
підготовки студентів, методичні вказівки до написання курсових і дипломних 
робіт.

4. Документи щодо кадрового забезпечення підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

5. Стан матеріально-технічного забезпечення підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

6. Стан інформаційного забезпечення підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

За результатами перевірки наявних документів щодо навчально- 
методичного і кадрового забезпечення, стану матеріально-технічної бази та 
соціальної інфраструктури закладу вищої освіти комісія встановила, що 
надані документи підтверджують достовірність інформації, наведеної в 
акредитаційній справі, та відповідають нормативам щодо акредитації 
підготовки бакалаврів за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних установчих 
документів «Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна».

Повна назва вищого навчального закладу: Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна»).

Юридична адреса університету «Україна»:
Україна, 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул. Хорива, 1-Г.
Місце проведення освітньої діяльності:
Україна, 03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, телефон (067) 5036452, 

е-шаі1:оШсе@ушиго1.сот.иа Ьіір:// іш.еби.иа.
Університет «Україна» має свідоцтво про державну реєстрацію від 

07.05.1999 р., серія А00 №040548 і внесений Мінстатом України до Єдиного 
державного реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999 року (довідка 
про включення до (ЄДРПОУ) АБ № 229199 від 07.05.1999 р.).

Статут Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» затверджено зборами засновників і зареєстровано Подільською 
районною державною адміністрацією м. Києва 7 травня 1999 р. за № 02125. 
Статут у новій редакції затверджено зборами засновників 22.05.2014 р.
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та зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 
03.10.2014 р. за № 10711050146000579.

Ліцензія Університету «Україна» розміщена на*сайті МОН України. 
ЬЦрз://топ.§оу.иа/иа/тіпІ5ІегзіУо/ро5Іи§і/1ісеп2иуаппуа/уіс1ото5І;і-рго-ргауо- 
гсіцзпеппуа-озуЦпоуі-сііуаІпозЦ/уісІотозІі-Іетр-І

Університет здійснює діяльність у межах прав, передбачених Законом 
України «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами, «Положенням 
про державний вищий навчальний заклад», «Положенням про національний 
заклад (установу) України».
Відповідність підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» із галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за 
напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» останній раз була 
підтверджена сертифікатом про акредитацію Серія НІ -II № 1156566 
відповідно до рішення АК від 31.01.2013 р., протокол № 101 (наказ МОН 
України від 08.02.2013 р.
№ 300 л).

Керівництво вищого навчального закладу 
У 1998 році Петро Михайлович Таланчук створив ВНЗ нового 

покоління -  Інститут розвитку людини. Заклад перший і єдиний у державі, де 
створені умови для навчання не лише здорових студентів, а й людей з 
особливими потребами. Інститут уже за рік переріс у Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна», в якому Петро 
Михайлович став президентом. У 2006 році Університет «Україна» отримав 
почесний міжнародний статус «Університет миру». Незважаючи на те, що 
заклад - один із наймолодших у державі, нині він посідає четверте місце у 
незалежних рейтингах серед ВНЗ недержавної форми власності.

Петро Таланчук - ініціатор створення і Президент громадської 
Академії інженерних наук України, дійсний член Академії педагогічних наук 
України, академік чотирьох міжнародних академій, член Комісії з 
реформування освіти (2005), член ДАК України (2006) і почесний ректор 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут». У доробку вченого 50 винаходів, понад 350 наукових праць у 
галузях приладобудування та вимірювальної техніки, освіти, педагогіки, 
наукознавства, серед них
11 монографій. Петро Таланчук нагороджений орденом Дружби народів 
(1982 р.), Хрестом пошани «За духовне відродження» (2001р.), орденом князя 
Ярослава Мудрого V ступеня (2018 р.).
Висновок. Експертною комісією встановлено, що надані університетом 
«Україна» документи та інформація щодо освітньої діяльності 
університету щодо підготовки бакалаврів за напрямом підготовки
6.050102 «Комп’ютерна інженерія», є достовірною і відповідає 
встановленим вимогам. Система освітньої діяльності у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна» дозволяє
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проводити підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія».

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Експертною комісією встановлено, що робота по формуванню контингенту 
здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», проводиться згідно 
вимогам законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів 
Міністерства освіти і науки України та наказів президента Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Університет «Україна» веде активну профорієнтаційну роботу та 
займається питаннями довузівської підготовки.

Щомісячно в університеті проводяться Дні відкритих дверей. 
Університетом «Україна» сформовано постійно діючу профорієнтаційну 
бригаду.

В університеті проводяться олімпіади, конкурси школярів випускних 
класів ЗОШ, за результатами участі в яких, планується вступ переможців та 
призерів олімпіад і конкурсів поза конкурсом за наявності сертифікатів.

Також університетом періодично розміщуються інформаційно- 
рекламні матеріали у ЗМІ (ТВ, радіо, преса, Інтернет), міському транспорті, 
тощо. Крім цього організовуються інтерв’ю щодо досягнень університету із 
провідними вченими та викладачами університету в засобах масової 
інформації, що також позитивно впливає на рейтинг університету.

З травня 2016 року в Марийському парку проводився день відкритих 
дверей Університету «Україна» з широким залученням всіх інститутів, філій 
і служб навчального закладу. В заході взяли участь біля 600 випускників 
шкіл та середніх навчальних закладів, про що свідчать результати 
анкетування учасників.

Активну участь у формуванні контингенту студентів напряму 
підготовки «Комп’ютерна інженерія» беруть викладачі випускової кафедри. 
На початку кожного навчального року на засіданні кафедри затверджується 
план роботи кафедри з профорієнтаційної роботи. Згідно з планом, протягом 
навчального року колектив кафедри проводить активну роботу серед молоді 
щодо залучення випускників шкіл і навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 
до вступу в університет за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія».

Однією з особливостей профорієнтаційної роботи кафедри є участь в 
підготовці студентів коледжу «Освіта», який є структурним підрозділом 
університету «Україна», і зарахування випускників цього коледжу до 
бакалаврату з наступним вступом до магістратури.
Результати формування якісного складу студентів за період 2015-19 років 

наведено в Таблиці 2.1.
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Показники формування контингенту студентів ВНЗ 
Університет «Україна» за напрямом підготовки
6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Таблиця 2.1
№
п/п

Показник Роки

2015- 
2016 н.р.

2016- 
2017 н.р.

2017- 
2018 н.р.

2018- 
2019 н.р.

/ 2 3 4 5 6

1 Ліцензований обсяг 
підготовки (денна форма 
навчання)

50 50 50 50

2 Ліцензований обсяг 
підготовки (заочна форма 
навчання)

50 50 50 50

3 Прийнято на навчання, 
всього (осіб)
-денна форма 5 3 1 8
в т.ч. за держзамовленням - - - -

-заочна форма 1 2 1 6
в т.ч. за держзамовленням - - - -

-нагороджених медалями, 
або тих, що отримали 
диплом із відзнакою

1

-таких, які пройшли 
довгострокову підготовку і 
профорієнтацію
-зарахованих на пільгових 
умовах, з якими укладені 
договори на підготовку

4 Подано заяв на одне місце за 
формами навчання:
-денна
-заочна

0,25
0,1

0,3
0,2

0,4
0,2 О 

о

5 Кількість випускників ВНЗ І 
-II рівнів 
акредитації,прийнятих на 
старші курси:
-денна
-заочна

8
11

26
9

о\ 
о 18

21
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Таблиця 2.2.

№ Назва
показника

Роки

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Кількість студентів у  році на курсах

1 Курс 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 Усього

студентів
спеціальності
- денна форма 5 14 8 18 3 5 26 13 1 3 19 24 8 3 18 16
-заочна форма 1 3 1 1 18 2 2 9 15 1 5 10 11 6 6 21 12

3 Усього
студентів у 
ВНЗ
відповідного
року:
- денна форма 12 31 19 34 9 18 80 36 10 9 60 73 16 19 50 55
-заочна форма 2 7 17 25 6 9 26 20 6 11 29 32 5 16 39 38

4 Кількість 
студентів, яких 
відраховано 
(всього)
- денна форма
-заочна форма - - 4 1 - 2 3 1 - 1 - -

2 - 2 2 2 1 - 4 - 1 - -

В т.ч. -  за
невиконання
навчального
плану:
- денна форма _ 3 _ 1 _ _ _ _ _ _
-заочна форма 2 - 1 1 1 - - 2 - і - -
інші причини: 
- денна форма 1 1 . 1 3 1 _ і _ _
-заочна форма 1 1 1 - 1 2 - - - -

5 Кількість 
студентів, 
зарахованих на 
старші курси 
(всього):
- денна форма
-заочна форма - 15 - - - 13 - - - 10 - - 3 18 -

- 5 - - 1 5 - - 2 14 - - 2 16 -

В Т.Ч.-

переведених 3 
інших ВНЗ
- денна форма - 1 2 - - - - 1 - - - 1 1 -
-заочна форма - 2 - - - - - 1 - - - 1 - -

-поновлених на
навчання:
- денна форма - - 2 1 - - 1 - 1 - 1 - - - 2
-заочна форма - - 2 5 - - 1 3 1 - 1 - - - 1
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Висновки. Експертна комісія встановила, що формування контингенту
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавршапряму підготовки
6.050102 «Комп’ютерна інженерія» в університеті «Україна»
проводиться в межах встановленого ліцензійного обсягу та відповідає

• ••державним вимогам до акредитації.

2. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Експертна комісія проаналізувала зміст підготовки фахівців в Університеті 
«Україна» за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» і 
встановила, що підготовка сучасних фахівців здійснюється на підставі 
концепції діяльності і розвитку університету, де сформульована головна 
стратегічна мета, перелік завдань щодо її досягнення, маркетинговий аналіз 
потреби у фахівцях. В основу підготовки бакалаврів покладено розроблені 
освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, 
засоби діагностики якості вищої освіти, навчальні плани, навчально- 
методичні комплекси дисциплін, затверджені у встановленому порядку.

Забезпеченість освітньо-кваліфікаційними характеристиками, 
освітньо-професійними програмами

Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-
професійні програми (ОПП) за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія» розроблені випусковою кафедрою Комп’ютерної інженерії на 
підставі галузевих компонент проектів державних стандартів підготовки 
фахівців цього рівня й затверджені Президентом Університету «Україна», що 
відповідає вимогам акредитації.

Аналіз змісту ОКХ та ОПП бакалавра свідчить, що вони відповідають 
вимогам державних стандартів та враховують потреби ринку праці України.

Забезпеченість навчальними планами
На підставі освітньо-професійної програми і структурно-логічної 

схеми підготовки фахівців кафедрою розроблені навчальні і робочі навчальні 
плани, які затверджені керівником університету. На підставі навчальних 
планів складені план і графік навчального процесу, розклад навчальних 
занять, робота структурних підрозділів.

Нормативна та вибіркова частини навчальних планів за складом 
дисциплін, їх обсягом і формами контролю відповідають вимогам освітньо- 
професійних програм вказаних рівнів підготовки спеціалістів.

Аналіз навчального плану підготовки бакалавра свідчить, що обсяг 
нормативних дисциплін складає 75%, дисциплін за вибором -  25%; при 
цьому обсяг годин професійно-орієнтованих дисциплін складає 100%. 
Експертною комісією проаналізовано виконання навчальних планів 
підготовки бакалаврів за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» за 
такими ознаками: співвідношення дисциплін різних циклів та їх перелік,
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обсяг годин аудиторної та самостійної підготовки, кількість курсових 
проектів (робіт), тривалість практики, форми підсумкового контролю знань. 
Комісією перевірено наявність графіків навчального процесу, семестрову та 
поточну навчальну документацію, розклади занять, відомості щодо захисту 
курсових проектів (робіт), іспитів, заліків.

Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг 
навчального навантаження викладача, відповідно до його посади, 
встановлюються кафедрою.

Велика увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи 
студентів. У комп’ютерних класах відведено години для самостійної роботи 
студентів, виконання курсових та дипломних проектів.

На кафедрі та в інституті комп’ютерних технологій ведеться постійна 
робота з розробки навчально-методичного забезпечення згідно з 
навчальними планами. Останнім часом видано такі методичні матеріали:

■ Забара С. С. Математичні основи інформаційної діяльності: навч. 
посіб. / С. С. Забара, К. X. Зеленський; Відкритий міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна». -  Київ, 2007. -  337 с.

■ Моделювання систем в середовищі МАТЬАВ: навч. посіб. /
С. С. Забара [та ін.]; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
«Україна». -  Київ, 2010. -  95 с.

■ Зеленський К. X. Основи теорії управління технологічними
процесами: навч. посіб. / К. X. Зеленський, А. М. Сільвестров,
П. М. Галай; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини
«Україна». -  Полтава, 2008. -  242 с.

■ Павлов В. А. Системний аналіз і проектування комп’ютерних 
інформаційних систем: базовий конспект лекцій / В. А. Павлов; 
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». -  Київ, 2009. 
-9 3 с .

■ Кисельов Г.Д. Віртуальний університет дистанційного навчання / 
Г. Д. Кисельов; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини
«Україна». -  Київ, 2010 .-164  с.

■ Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб / Н. М. Наумова 
[та ін.], Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». -  
Київ, 2011. -  463 с.

■ Бузовський О. В. Алгоритми та методи обчислень: метод, реком. 
до підготовки лабораторних робіт / О. В. Бузовський, А.
Г. Тимошенко, В. І . Павленко; Київ: Університет «Україна», 2019. 
- 2 2  с.

■ Сервер на основі операційної системи РгееВЗО 6.1 /
А. Г. Тимошенко, Є. А. Прищепа. -  Київ: ВДК університету 
«Україна», 2015. -  112с.

■ Дослідження операцій та методи прийняття технічних рішень /
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А. Г. Тимошенко, О. І. Бескровний , В. І. Павленко. -  Київ: ВДК 
університету «Україна», 2015.-152 с.

З усіх дисциплін існують електронні версіій конспектів лекцій 
навчальних дисциплін та методичних матеріалів.

Викладачі кафедри ведуть розробки інтерактивних комп’ютерних 
програм для контролю успішності студентів та підвищення ефективності 
самостійної роботи студентів

Навчальний план виконано у повному обсязі, за структурою та 
навчальним навантаженням студентів, що відповідає вимогам акредитації.

Впроваджені кафедрою у навчальний процес пакети прикладних 
програм відповідають сучасному розвитку техніки та інформаційних 
технологій і рівню вимог із фаху.

Пакети комплексних контрольних робіт містять завдання з усіх 
дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності. Контрольні 
завдання складаються з теоретичних і практичних частин, зміст яких 
відповідає вимогам ОКХ, і дозволяє визначити рівень опанування 
студентами набутих знань із дисциплін навчального плану.

Практичне навчання студентів, що навчаються за ОКР «бакалавр», є 
складовою загального процесу підготовки фахівців у вищому навчальному 
закладі і відповідає вимогам акредитації.

Висновки. Експертна комісія встановила, що зміст підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» в університеті «Україна» 
відповідають чинним державним стандартам та вимогам. Навчальні та 
робочі плани затверджені у встановленому порядку та відповідають 
освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці.

4. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 
підготовки бакалаврів

Основою навчально-методичного забезпечення освітнього процесу є 
плани навчального процесу за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія», які розроблено та затверджено в установленому порядку.

Управління і контроль за освітнім процесом та його забезпеченням 
виконують такі організаційні структури університету : департамент та 
управління навчально-виховної роботи, Вчена рада університету, науково- 
методична рада університету, Вчена рада та науково -  методичне об’єднання 
Інституту комп’ютерних технологій.

Комісія проаналізувала виконання навчальних планів, перевірила 
наявність графіків освітнього процесу, розклад занять, семестрову та поточну
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навчальну документацію, відомості із захисту курсових робіт, іспитів і 
заліків.

Підготовка сучасного фахівця за напрямом дідготовки 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія» здійснюється на підставі освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, засобів діагностики якості вищої освіти, навчального плану, 
навчально-методичного комплексу спеціальності, навчально-методичних 
комплексів дисциплін та програм розвитку внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності. Планування та розробка НМКД 
здійснюється на підставі концепції безперервної науково-технічної 
підготовки студентів протягом всього періоду навчання. Організація 
методичної роботи спрямована на формування творчого середовища, яке 
сприяє розвитку педагогічної майстерності й професійному зростанню 
студентів, співробітників та викладачів.

Експертна комісія перевірила фактичну наявність та повноту робочих 
програм із нормативних та вибіркових дисциплін навчального плану за 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», їх структуру та зміст і 
відзначає, що вони відповідають освітньо-професійним програмам, освітньо- 
кваліфікаційним характеристикам підготовки бакалаврів.

Фахові дисципліни спеціальності забезпечено підручниками, 
навчальними посібниками та методичними розробками, підготовленими 
викладачами кафедр. На кафедрі активно здійснюється робота з розробки 
електронних підручників та електронних курсів дисциплін, за допомогою 
яких здійснюється дистанційне навчання та контроль за процесом засвоєння 
матеріалу. Використання дистанційного навчання робить процес надання 
знань більш гнучким, дає можливість навчатися у зручному місці та у 
зручний час.

Методичне забезпечення семінарських, лабораторних, практичних 
занять і курсових проектів (робіт) складає 100 %. Згідно з навчальним планом 
напряму підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
студенти виконують курсові роботи (проекти), розробляють та захищають 
дипломний проект.

Викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації до 
виконання курсових та дипломних робіт, метою яких є надання студентам 
допомоги у виборі теми, накопиченні, обробці й аналізі літературних джерел 
та наукових матеріалів, у розробці проектів нормативної і технологічної 
документації, у їх логічному викладенні та оформленні.

Забезпечення самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів розглядається викладачами кафедри 

комп’ютерної інженерії як педагогічний засіб організації та управління 
самостійною діяльністю студента в навчальному процесі та як особлива 
форма навчально-наукової діяльності.

У сучасних умовах інформатизації суспільства та оновлюваної 
педагогічної системи проблема самостійності виходить на якісно новий
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рівень. Аналіз досліджень із проблеми використання інформаційних 
технологій у навчанні студентів дозволяє визначити основні напрями 
активного застосування інформаційних технологій у навчальному 
середовищі: розширення можливостей підвищення якості освіти, відкриття 
нових можливостей розвитку мислення студентів, підбір індивідуальних 
способів отримання знань шляхом самостійної роботи за допомогою 
інформаційно-комп’ютерних технологій, як фактора зближення сфери освіти 
з реальним світом, поєднуючи традиційні та сучасні методи навчання, що 
сприяє створенню єдиного освітнього інформаційного середовища. Комісія 
відмічає, що на кафедрі розроблені комплекти тестових завдань та 
ситуаційних задач із дисциплін, електронні підручники, за якими студенти 
мають можливість працювати дистанційно.

Використання в освітньому процесі комп’ютерних технологій та 
наявність комплектів ККР 

В Університеті «Україна» працює платформа МОСЮЬЕ. Кафедра 
комп’ютерної інженерії є активним учасником створення загально- 
університетської системи електронного навчання на базі МОСЮЬЕ. Система 
дає змогу забезпечити більшу взаємодію між викладачами і студентами через 
створення сайтів для онлайн-навчання, забезпечення доступності до 
навчальних матеріалів (лекцій, лабораторно-практичних завдань, самостійної 
роботи), спілкування студента з викладачем через особисті повідомлення. 
Надана можливість створення швидкої модифікації і автоматичного процесу 
перевірки знань студентів.

З метою поточного моніторингу знань студентів викладачами 
кафедри удосконалюються і використовуються комп’ютерні тестові форми 
модульного контролю знань, які дозволяють оперативно та ефективно 
оцінювати ступінь опанування студентами навчального матеріалу.

Для підсумкового контролю знань розроблено комплексні творчі 
завдання, що входять до складу ККР. ККР -  контрольний захід із навчальної 
дисципліни, який здійснюється з метою виявлення рівня залишкових знань 
студентів та контролю за якістю навчального процесу. На цей контрольний 
захід виносять весь матеріал, передбачений навчальною програмою 
дисципліни.

Викладачі кафедри, які здійснюють підготовку фахівців за 
спеціальністю, що акредитується, використовують сучасні інноваційні форми 
та методи навчання і діагностики знань, що сприяє активізації навчання, 
вихованню системного мислення, навичок самостійної роботи та прийняття 
компетентних рішень.
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Відомості про практичну підготовку
Практика студентів є невід’ємною складовою частиною підготовки 

фахівців і проводиться на підприємствах, що «■оснащені сучасним 
устаткуванням професійного призначення.

Практика студентів бакалаврату передбачає безперервність та 
послідовність її проведення -  з першого курсу до завершення навчання. Під 
час практики студенти закріплюють теоретичні знання та набувають 
практичних навичок у розробці програмних продуктів, організації групової 
роботи над комплексними проектами. Комісія підтверджує, що для всіх видів 
практики розроблена наскрізна програма, що визначає зміст і порядок 
проходження практики студентами відповідно до затвердженого 
навчального плану та з врахуванням вимог ОКХ та 01II1.

Комісія перевірила і підтверджує наявність розроблених викладачами 
кафедри програм практичної підготовки за ОКР бакалавр. Програми містять 
необхідні методичні рекомендації щодо мети, задач, календарного плану 
проходження практики, змісту, засобів контролю і вимог до оформлення 
звіту про практику, порядку його захисту.

Усі студенти забезпечені програмами практики на 100%.
Відомості про контроль якості навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в університеті, визначають 
відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам 
нормативних документів щодо вищої освіти, і забезпечують своєчасне 
коригування навчального процесу.

Викладачі кафедр університету використовують такі види контролю: 
вхідний (нульовий); поточний; підсумковий (різновидом якого є 
семестровий, та підсумкова атестація).

Вхідний (нульовий) контроль дозволяє здійснити діагностику рівня 
знань студентів і застосовується як передумова успішної організації вивчення 
навчальної дисципліни.

У процесі вивчення навчальних дисциплін із метою виявлення 
ступеня розуміння студентом засвоєного навчального матеріалу та вміння 
застосовувати його у практичній роботі проводиться поточний контроль, 
який здійснюється на семінарських, практичних та лабораторних заняттях.

Результати поточного контролю системно використовуються 
викладачами для коригування методів і засобів навчання студентів, 
організації їх самостійної роботи.

Двічі на семестр проводиться модульний контроль, результати якого 
обговорюються на засіданнях кафедри, ради студентського самоврядування, 
виробничих нарадах університету та Вчених рад університету.
Висновок. Експертна комісія встановила, що організаційне та 
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за напрямом 
підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» в університеті «Україна» є 
достатнім, повністю відповідає Ліцензійним умовам та вимогам до
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державної акредитації і забезпечує високий рівень професійної 
підготовки фахівців ОКР бакалавр.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Дані про науково-педагогічний персонал випускової кафедри 
комп’ютерної інженерії та інших кафедр, що забезпечують освітній процес зі 
спеціальності.

Навчальний процес за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія» забезпечують викладачі випускної кафедри комп’ютерної 
інженерії та викладачі інших кафедр університету.

Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти 
МОН України Тимошенко Анатолій Григорович. Ним захищена 
кандидатська дисертація за спеціальністю 05.13.05 «Елементи та пристрої 
обчислювальної техніки».
Тема дисертації: «Електронне моделювання деяких задач мереженого 
аналізу». Наукові публікації Тимошенка А.Г. налічують понад 135 наукових 
статей, три монографії, один навчальний посібник із грифом МОН.

У даний час на кафедрі працює 8 викладачів, з яких 7 працюють на 
постійній основі, 7 викладачів мають вчені звання та наукові ступені. Серед 
викладачів кафедри 4 професори, 4 доктори технічних наук, 2 доценти, із 
них 1- кандидат технічних наук, 1- кандидат фізико-математичних наук.

Організацію освітнього процесу відповідно до навчальних планів за 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» здійснює 10 кафедр 
Університету «Україна».

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного циклу напряму, складає 100% ( від загальної кількості годин), 
у тому числі на постійній основі -100%, з них докторів наук, професорів -

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу, складає -  100%, у тому числі на постійній основі - 
100%, з них докторів наук, професорів -  20%.

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових 
дисциплін складає -  100%, у тому числі на постійній основі -  91%, з них 
докторів наук або професорів -  55%.

Група забезпечення освітньої діяльності за напрямом підготовки
6.050102 складається із трьох осіб, 100% з яких мають вчену ступінь та 
наукові знання, дві особи з них (66%) мають науковий ступінь доктора наук 
та вчення звання професора. Всі члени групи забезпечення за напрямом 
підготовки 6.050102 відповідають встановленим вимогам за дипломом про

20%.
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вищу освіту, за науковою спеціальністю, або за сімома пунктами науковою та 
професійною активністю.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно до 
затвердженого плану. Основними формами підвищення є стажування, 
навчання в аспірантурі, участь у тренінгах та науково-практичних семінарах, 
робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. Всі викладачі 
кафедри вчасно підвищують свою кваліфікацію за фаховим спрямуванням.

Крім того, вдосконалення професійної майстерності викладачів 
здійснюється на постійно діючому семінарі «Застосування інформаційних 
технологій у навчальному процесі», організованим відділом програмного 
забезпечення навчального процесу і технічних засобів навчання університету 
«Україна».

Протягом усіх років існування кафедри постійно проводиться робота 
щодо вдосконалення організації навчального процесу. Здійснений перехід на 
нові навчальні робочі плани, які розроблені на основі нових освітньо- 
кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійної програми з 
врахуванням вимог сучасності.

Викладачами кафедри використовуються класичні принципи 
загальної педагогіки та новітні технології навчання: комп’ютерні технології, 
інтерактивні технології навчання, кейс-методи, ділові та ситуаційні ігри.

Велика увага приділяється організації самостійної роботи студентів. 
Для цього викладачі кафедри розробили і щорічно вдосконалюють завдання 
із самостійної та науково-дослідної роботи, тести (підготовка рефератів, 
виконання завдань творчого характеру).

Звіти з виконаних робіт заслуховуються і обговорюються на 
практичних та семінарських заняттях, засіданнях студентських наукових 
гуртків, студентських наукових конференціях. Результати науково-дослідної 
роботи є складовою частиною курсових робіт.

З метою уніфікації навчального процесу та поглиблення знань 
студентів впроваджена кредитно-трансферна система оцінки знань студентів 
-  єдина система кредитних одиниць та стандартизація документів, які 
видаються студентам після завершення навчання, що наближає якість освіти 
до вимог загальноєвропейських стандартів.

Відповідно до сучасних вимог створюється належне інформаційне 
забезпечення навчального процесу. Пріоритет надається літературі, що 
видана державною мовою.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого 
професійного рівня: стажування, підготовка дисертаційних робіт, участь у 
науково-практичних конференціях, семінарах.

Переважна більшість випускників напряму 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія» працюють за фахом, постійно підтримують стосунки з кафедрою. 
В аспірантурі під керівництвом професора Тимошенка А.Г. зараз навчається 
два аспіранти, під керівництвом доцента Павленка В.І. -  три аспіранти.
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Науково-дослідна, науково-практична діяльність кафедри
• •• • ••• комп ютерної інженери

Наукова діяльність є одним із пріоритетам** напрямів діяльності 
кафедри і посідає провідне місце у підготовці та підвищенні професійного 
рівня професорсько-викладацького складу, а також у підвищенні якості 
підготовки студентів, формуванні в них навичок науково - дослідної роботи.

Основними напрямками наукової роботи кафедри комп’ютерної 
інженерії в 2016-2019 роках були:

1. Семантичні бази даних, науковий керівник професор Забара С.С.
2. Моделювання та оптимізації елементів транспортних 

логістичних систем, науковий керівник професор Дехтярук 
М.Т.

3. Досліджено фрактальний метод стиснення зображень, науковий 
керівник професор Забара С.С.

4. При Інституті відкрито академію Сізсо, в якій проходить 
навчання студентів.

5. На кафедрі комп’ютерної інженерії навчаються 10 аспірантів.
6. Відкрито лабораторію кіберфізичних систем, в якій навчаються 

студенти та аспіранти інституту.
У першій роботі була розроблена концептуальна модель організації 

зберігання множини документів різноманітних типів структури на основі 
семантичних характеристик їх складових частин. Також була побудована 
семантична база даних структурованих та неструктурованих документів. 
Дослідження виконувалося у рамках науково-дослідних робіт (НДР), що 
велися у Міністерстві економіки України та відповідно до із Програми 
розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень 
Університету «Україна». (Державний реєстраційний номер 0113Ш04529).

Із другого напряму проведено дослідження теоретичних основ 
автоматизації, моделювання та оптимізації елементів транспортних 
логістичних систем. Описані основні принципи автоматизації транспортної 
логістики, моделювання систем та мереж масового обслуговування (СМО) за 
умови мінімізації витрат або максимізації прибутку від функціонування 
СМО. (Номер державної реєстрації № 0113Ш04713).

У третьому напрямку було досліджено фрактальний метод стиснення 
зображень. Серед різноманітних методів кодування він дозволяє отримувати 
найбільші коефіцієнти стиснення. Розглянута математична модель та 
наведено класичний алгоритм кодування-декодування зображень 
фрактальним методом. Суть його полягає в пошуку самоподібних ділянок 
зображення на підставі параметрів стиснення. (Номер державної реєстрації 
№011313004530).

Щорічно проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів і 
молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», в якій бере участь 
понад 100 молодих вчених, аспірантів та студентів із регіонів України.
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Крім того, Інститут комп’ютерних технологій також щорічно проводить 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Комп’ютерні технології: 
наука і освіта». —

Інститут випускає профільний науковий збірник «Інформатика, 
обчислювальна техніка та кібернетика» як одну з версій «Вісника 
Університету «Україна». На сьогоднішній день вийшло 20 видань.

Викладачі і студенти кафедри у 2016-2019 р.р. взяли участь більш як у 
17 науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах. Було 
опубліковано понад 50 наукових статей та понад 80 тез. У тому числі було 
видано навчальний посібник «Сервер на основі операційної системи 
РгееВЗО 6.1». -  112 с. (А. Г. Тимошенко, Є. А. Прищепа).
Висновок. Експертна комісія встановила, що кадрове забезпечення 
освітнього процесу за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія» в університеті «Україна» є достатнім, повністю відповідає 
Ліцензійним умовам та вимогам до державної акредитації.

Відомості про забезпечення освітнього процесу приміщеннями
Університет «Україна» має достатню матеріально-технічну базу для 

забезпечення якісної підготовки фахівців за відповідними спеціальностями, 
основні показники наведено у таблиці 6.

Документ, який засвідчує право власності на приміщення для здійснення 
освітнього процесу, відомості про наявність інфраструктури та навчально- 
лабораторні площі, санітарний паспорт, довідка про включення до реєстру 
вищих навчальних закладів, а також про стан протипожежної безпеки і 
охорони праці в університеті «Україна», наведено у матеріалах самоаналізу 
та перевірено комісією. Робота з подальшого розвитку матеріально-технічної 
бази проводиться вдосконаленням існуючої матеріальної бази, 
реконструкцією та переоснащенням лабораторій кафедр і аудиторій 
сучасними приладами, обладнанням та комп’ютерами.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Таблиця 6
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями_____________________________  »___________

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних орендо
ваних

зданих
в
оренду

1. Навчальні приміщення, усього 
у тому числі:

14170,8 14170,8

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

10530,7 10530,7

комп’ютерні лабораторії 1794,8 1794,8 - -

Спортивні зали 515,2 - 515,2

2. Приміщення для науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

364 364

3. Службові приміщення 190,9 190,9 - -

4. Бібліотека
у тому числі читальні зали

641,6
517

641,6
517

- -

5. Г уртожитки на 200 
осіб

на 200 
осіб

- -

6. їдальні, буфети 421 421 - -

7. Профілакторії, бази відпочинку* 516,48 516,48 - -

8. Медичні пункти 21,2 21,2 - -

9. Інше (стадіон) 11200 - 11200 -

У Закарпатській області знаходиться туристична база відпочинку для 
студентів і викладачів «Петрівська слобода».

Навчальний процес у базовій структурі університету проходить у 
власних приміщеннях. Загальна площа приміщень, які використовуються 
університетом «Україна» для провадження освітньої діяльності, становить 
14170,8 кв. м, у т.ч.: приміщення для занять студентів 10530,7 кв. м, стадіон 
та спортивні майданчики 515,2 кв. м, приміщення для науково-педагогічного 
персоналу
364 кв. м, службові приміщення 190,9 кв. м, бібліотека 641,6 кв. м, їдальні, 
буфети -  421 кв. м.
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У розрахунку на 1 студента денної форми навчання припадає 19,4 кв. м 
загальної площі, та 12,1 кв. м навчально-лабораторних приміщень. Площа 
службових приміщень відповідає чинним нормам і .становить 4 кв. м на 
1 робоче місце.

Всього в навчальному процесі базової структури використовуються 42 
аудиторії, 19 лабораторій, 5 кабінетів, 19 комп’ютерних класів. При 
підтримці уряду Кореї в 2012 році введено в дію Український центр 
інформаційного доступу, загальною площею 220 кв. м.

У навчальному процесі бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія» використовуються 9 аудиторій обладнанні 
мультимедійними проекторами, ноутбуками, аудіо- та відео обладнанням та 
іншою мультимедійною технікою для проведення навчальних занять.

Безпосередньо в розпорядженні Інституту комп’ютерних технологій 
знаходяться п’ять спеціалізованих комп’ютерних класів (технології 
програмування) та дві учбово-дослідні лабораторії (схемотехніки і 
робототехніки), в яких використовується широкий спектр стандартних та 
спеціалізованих програмних систем.

Рівень оснащеності навчального процесу технічними засобами 
навчання та сучасними ПЕОМ задовільний. Кількість робочих комп’ютерних 
місць на 100 студентів Інституту комп’ютерних технологій становить 20, що 
відповідає вимогам акредитації. За технічним станом та за терміном 
експлуатації комп’ютерна техніка, що задіяна в процесі підготовки бакалаврів 
за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», повністю 
відповідає ліцензійним умовам та вимогам щодо акредитації.

Відомості про рівень електронного оснащення освітнього процесу
Комп’ютерна мережа Університету побудована переважно з 

використанням технології локальних мереж Е іЬ етеІ, які працюють зі 
швидкостями 100/Мбіт/с в радіусі до 150 м та об’єднані в єдину 
корпоративну мережу.

Корпоративна мережа об’єднує близько 700 робочих місць студентів, 
викладачів та співробітників університету всіх інститутів та адміністративно- 
господарських підрозділів. Доступ до мережі Інтернет надається всім 
студентам, викладачам та працівникам університету на безкоштовній основі.

Загальна кількість користувачів мережі -  близько 8,5 тисяч осіб .
У навчальному процесі використовується сучасні технічні засоби:
- мультимедійні дошки;
- різноманітна оргтехніка;
- відео-,та аудіотехніка;
- комп’ютеризовані лінгафонні класи.

У навчальному процесі широко використовуються сучасні \\ПЗВ -  
технології, які дозволяють впровадити інтерактивну взаємодію викладача і 
студента, широко використовувати мультимедійні навчальні матеріали, що 
позитивно впливає на якість навчального процесу. Для розробки і
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впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних методик та 
мультимедійних курсів створена навчально-методична база і підготовлені 
відповідні фахівці.

Однією зі складових організації навчального процесу стала адаптація 
інтернет-додатку Моосіїе в методику різних форм навчання, особливо в 
роботу зі студентами з особливими потребами.

Моосіїе має широкий набір функцій, що притаманні платформам 
електронних систем навчання, а саме: систему управління курсами (СМ8), 
систему управління навчанням (ЬМ8), віртуальне навчальне середовище 
(УЬЕ). Моосіїе -  це безкоштовний веб-додаток, що надає можливість 
викладачам створювати ефективні сайти для онлайн-навчання і може 
використовуватись як у навчанні студентів, так і при підвищенні 
кваліфікації викладачів.

Бібліотечний фонд
Комплектування книжкового фонду бібліотеки університету 

здійснюється згідно з державними вимогами до ліцензування та акредитації, 
наказів та інструкцій Міністерства освіти і науки України, наказів 
Президента Університету та нормативних документів із питань
комплектування фонду бібліотек вищих навчальних закладів України.

Замовлення наукової та навчальної літератури здійснюється на основі 
робочих програм, прайс-листів, каталогів видавничих та книго-
розповсюджуючих організацій завідувачами кафедр та директором
бібліотеки. Навчальна література замовляється згідно з листами- 
замовленнями, поданими завідувачем кафедри.

Складені угоди про співпрацю з бібліотеками провідних ВНЗ щодо 
користування студентами Університету «Україна» книжковими фондами 
читальних залів Книжкової палати України, Національної парламентської 
бібліотеки, Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, Науково- 
технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка КПІ.

В Університеті «Україна» створена бібліотека для студентів 
комп’ютерних спеціальностей, у тому числі електронна бібліотека, що дає 
можливість обслуговувати студентів на місці їх навчання. Кількість місць у 
читальному залі центральної бібліотеки -  517.

Фахові періодичні видання є в бібліотеці університету та читальних
залах, відповідають потребам напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна
інженерія» у кількості 9 видань, що відповідає встановленим вимогам.
Висновок. Експертна комісія встановила, що матеріально-технічне та
інформаційне забезпечення освітнього процесу за напрямом підготовки
6.050102 «Комп’ютерна інженерія» в університеті «Україна» є достатнім,
повністю відповідає Ліцензійним умовам та вимогам до державної 

• ••акредитації.
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7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Показники успішності

Під час експертизи згідно з графіком, затвердженим ректором 
університету, перевірено показники успішності навчання з охопленням всіх 
студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія» за дисциплінами Філософія, Вища математика, 
Фізика, Організація баз даних та Комп’ютерні мережі. Аналіз успішності 
наведено у таблиці (Додаток 1).

Результати замірів знань студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр свідчать, що відсоток абсолютної успішності виконаних завдань із 
дисциплін, що перевірялись, становить 94 %. Якісна успішність виконання 
контрольних завдань із дисциплін гуманітарного циклу підготовки складає 
62,5% (середній бал 3,6), з фундаментальної підготовки 59,3 % (середній бал -  
3,6), з циклу професійної підготовки 78,1% (середній бал -  3,9). Таким 
чином, результати контрольних замірів знань студентів у більшості 
збігаються з результатами самоаналізу (розбіжність не перебільшує 0,1 бала) 
і демонструють відповідність рівня підготовки студентів встановленим 
вимогам до акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем, що 
акредитується.

Якість курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр»

Курсова робота є одним із перших самостійних наукових досліджень, 
які виконують студенти. Тематика курсових робіт відповідає напрямам 
досліджень, науковій тематиці кафедри.

Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконують 
курсові роботи з дисциплін «Алгоритми та структури даних», 
«Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерні мережі».

Тематика курсових робіт із кожної дисципліни різноманітна, 
актуальна, вимагає, в основному, творчого підходу студентів до вирішення 
проблеми і відповідає кваліфікаційній характеристиці.

Кожного року після захисту курсових робіт на кафедрі 
обговорюються результати та якість виконаних робіт. Розробляються заходи 
щодо подальшого вдосконалення тематики та змісту курсових робіт.

Експертами перевірено курсові проекти (роботи), кількість яких 
становить 30 % від загальної кількості проектів (робіт).

Аналіз показників виконання курсових проектів (робіт) свідчить, що 
рівень якості їх виконання відповідає встановленим вимогам стосовно 
абсолютної та якісної успішності. Об’єктивність оцінок курсових робіт 
підтверджується несуттєвою розбіжністю (не більше 0,2 бала).
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Якість звітів практик освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Експертами перевірено вибірково звіти з практики, кількість яких 

становить ЗО % від загальної кількості. Комісія підтверджує достатню якість 
звітів у плані повноти відображення у звітах аналізу завдання практики, 
насиченості звітів матеріалами, висновками та пропозиціями студентів.

Якість дипломних робіт бакалаврів
Експертною комісією перевірено 6 (30%) бакалаврських дипломних 

робіт. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про їх актуальність та 
практичну значущість, обґрунтованість оцінок екзаменаційних комісій. 
Розбіжність в оцінках склала 0,1 бала.

Працевлаштування випускників
Кафедрою проводиться робота з працевлаштування випускників, яка 

полягає у виявленні потреб підприємств у спеціалістах, встановленні ділових 
зв’язків із підприємствами галузі, навчальними закладами та укладанні з 
ними договорів про працевлаштування.

Частка випускників, про яких навчальний заклад має дані про їх місце 
роботи і посаду, коливається в межах 60 -  75 %.

Висновок. Експертна комісія встановила, що якість підготовки 
фахівців осітньо-кваліфікаційним рівнем 6.050102 відповідає 
встановленим державним вимогам до акредитації та забезпечує високий 
рівень підготовки фахівців.

8. РЕАГУВАННЯ НА ЗАУВАЖЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Під час проведення попередньої експертизи (08 лютого 2013 року) 
експертною комісією МОН були зроблені зауваження і надані рекомендації 
для їх усунення. Для виконання цих зауважень відповідно було впроваджено 
такі заходи:

-  посилити роботу викладачів кафедри з підготовки та видання 
навчально-методичної літератури з грифом МОН України.

1. Кафедрою видано навчальні посібники:
Тимошенко А. Г. Сервер на основі операційної системи РгееВЗО 6.1./
А. Г. Тимошенко, Є. А. Прищепа.-Київ: ВДК університету

«Україна», 2015.- 112с.
2. Тимошенко А. Г. Дослідження операцій та методи прийняття 

технічних рішень / А. Г. Тимошенко, О. І. Бескровний, В. І. Павленко. -  
Київ: ВДК університету «Україна», 2015. -  152 с.
- поширити ділові контакти з представництвами профільних українських 
і іноземних фірм з метою кращої адаптації навчальних програм до 
потреб професійного ринку праці.
Складені договори та проводиться співпраця з Інститутом кібернетики 

НАН України, фірмами «Вгаіп Асабету», «Академия Сізсо», ЯО- баїа , 
«Квант», ТОВ «Сервер», ПП «Альянс ПК» та іншими. Кафедра кожного
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року бере участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 
середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю».

—активізувати та розширити роботу по впровадженню у  навчальний 
процес ліцензійних комп’ютерних програм з професійно-орієнтованих 
дисциплін.

За теперішнього часу практично всі комп’ютерні програми з 
професійно-орієнтованих дисциплін ліцензовані.

-  в новому навчальному корпусі №  З, що введений в дію в 2011 році, 
потрібно обладнати сучасні лабораторії для циклу професійно- 
орієнтованих дисциплін, у  тому числі з урахуванням наявності студентів 
з особливими потребами

Обладнані лабораторії електротехніки та робототехніки. Для студентів з 
інвалідністю проводяться майстер-класи.

-  здійснювати поступове оновлення викладацького складу кафедри за 
рахунок випускників власної магістратури та аспірантури, а також 
випускників споріднених вузів.

У теперішньому складі кафедри працює випускник магістратури 
кафедри Гаврилов Т. М., випускник аспірантури НТУУ «КІЛ 
ім. І. Сікорського» к.т.н., Діброва Михайло Олександрович.
-  враховуючи щорічне скорочення абітурієнтів при вступі до інституту, 
активізувати профорієнтаційну роботу серед молоді шляхом проведення 
публічних зустрічей викладачів та студентів у  школах, на підприємствах 
та організаціях.
Значно покращився набір студентів на кафедру за рахунок випускників 

коледжу «Освіта», що був створений при Університеті «Україна». Тепер 
кількість студентів третього курсу складає ЗО осіб, що повністю вичерпує 
ліцензійну норму. Дещо покращилась робота і з школами, підприємствами 
та організаціями.

Висновок. Експертна комісія встановила, що зауваження та
• •• •• «О •• • • •• •рекомендації попередньої акредитаційної комісії університетом 

«Україна» усунено.

9. РЕАГУВАННЯ НА ЗАУВАЖЕННЯ ПОПЕРЕДЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Звертаємо увагу заклад освіти в акредитаційних матеріалах надав 
відомості про якісний склад групи забезпечення спеціальності 123 
«Комп’ютерна інженерія» табл. 5.4 ст. 88 надати з експертними 
висновками групу забезпечення саме для напряму 6.050102 
«Комп ’ютерна інженерія».
Навчальний заклад надав інформацію про групу забезпечення 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія», яку долучено до експертних висновків 
(Додаток 2). Група забезпечення напряму 6.050102 університету
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«Україна» за кількісними та якісними показниками відповідає 
встановленим вимогам та Ліцензійним вимогам.

2. Звертаємо увагу на наявність їдальні та бібліотеки пункт 37 
Постанови КМУ України від ЗО грудня 2015 року №11/87 (зі змінами 
та доповненнями від 10 травня 2018 року). З ’ясувати та відобразити 
в експертних висновках.
Експертною комісією встановлено, що університет «Україна» має 
власну бібліотеку площею - 641,6 м2, в тому числі читальну залу 
площею -517  м2 (додаток 3). На момент роботи комісії обслуговування 
бібліотекою студентів велося у штатному режимі. Бібліотека 
забезпечує достатній фонд навчальної літератури та періодичних 
фахових видань. Експертною комісією також встановлено, що 
університет «Україна» також має їдальню та буфети загальною площею 
421 м2, які на момент роботи комісії працювали та обслуговували 
студентів у звичному режимі.

3. Звернути увагу на кількість студентів, які виконували ККР 4 курсі 16 
осіб, ст. 109, що не відповідає базам ЄДЕБО 17 осіб.
На момент виконання ККР студентами 4-го курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» при 
самоаналізі в університеті «Україна» дійсно було 16 осіб. На даний час 
у баз ЄДЕБО облікуються 17 осіб, бо відповідно до наказу № 866-с від 
14.05.2019 студент Стець Сергій Юрійович був поновлений на 
навчання із іншого навчального закладу. Копія наказу додається 
(Додаток 4). На даний момент студентів 4-го курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» є 17 
осіб.

4. Звернути увагу на наявність фахових періодичних видань станом на 
2019 навчальний рік таблиця 8.2 ст. 133 для напряму підготовки 
«Комп ’ютерна інженерія» (Надати інформацію з експертними 
висновками).
Бібліотека університету «Україна» забезпечує наявність наступних 
фахових періодичних видань, станом на 2019 рік:
1. Системні дослідження та інформаційні технології
2. Проблеми програмування.
3. Радіоелектроніка, інформатика, управління.
4. Компютерьі, сети, программирование.
5. Кибернетика и системний анализ.
6. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.
7. Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика
8. Ьі-ТесЬ
9. Кібернетика та обчислювальна техніка.

Довідка додається (Додаток 5). Експертна комісія перевірила 
наявність та доступність вказаних періодичних фахових видань.
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Додатково факт наявності вказаних періодичних фахових видань 
підтверджується інформацією бібліотеки доступною на веб-сайті 
університету «Україна» за посиланням ии.еби.иа вкладка 
освіта—̂ бібліотека—̂ комплектування фондів. »

5. Надати обґрунтовані відомості про забезпечення навчального процесу 
мультимедійним обладнанням відповідно до пункту 34 Постанови 
КМУ України від ЗО грудня 2015 року №11/87 (зі змінами та 
доповненнями від 10 травня 2018 року). З'ясувати та відобразити у  
експертних висновках.
Експертна комісія на місці перевірила та встановила, що в начальному 
процесі підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія» використовується 9 навчальних аудиторій, 
стаціонарного обладнання мультимедійними проекторами, аудіо- та 
відео апаратурою. Відсоток аудиторій обладнаних мультимедійною 
апаратурою становить більше ніж 30%, що відповідає встановленим 
вимогам. Довідка додається (Додаток 6).

10. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та результатів перевірки 
освітньої діяльності навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» щодо підготовки фахівців за 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» експертна комісія МОН 
України робить висновок про те, що:
1. Існують всі необхідні документи, які дозволяють Університету 

«Україна» проводити освітню діяльність щодо підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія».

2. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу 
на випусковій кафедрі комп’ютерної інженерії відповідає сучасним вимогам 
та потребам і дозволяє проводити якісну підготовку бакалаврів означеного 
напряму.

3. Професорсько-викладацький склад має відповідну базову освіту, 
систематично проводиться робота з підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних кадрів. На кафедрі проводяться достатньо вагомі наукові 
дослідження. Якісний склад викладачів, які задіяні при підготовці фахівців за 
напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», та групи 
забезпечення з цього напряму відповідає чинним вимогам.

4. Стан матеріально-технічного та інформаційного забезпечення відповідає 
чинним вимогам щодо організації підготовки бакалаврів за напрямом 
підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Наявні всі необхідні

24

Голова експертної комісії ‘7 В.Г. Шерстюк



інструктивні та методичні матеріали, що регламентують освітню діяльність із 
фахової підготовки бакалаврів, також розроблено навчально-методичні 
комплекси з професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін.

5. Бібліотека Університету «Україна» забезпечує студентів підручниками та 
навчальними посібниками, а також періодичними виданнями у відповідності 
до встановлених вимог. Кількість посадкових місць відповідає нормам 
відносно загального контингенту студентів.

6. Університет має стовідсоткове забезпечення необхідними власними 
навчальними площами та орендованим гуртожитком, які відповідають 
нормативним санітарно-технічним вимогам.

7. Результати освітньої діяльності за напрямом підготовки 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія» відповідають чинним вимогам і свідчать про їх 
відповідність акредитаційним нормам щодо абсолютної успішності та якості 
навчання. Розбіжність між якісними показниками за результатами 
самоаналізу і результатами експертизи знаходяться в межах нормативних 
вимог.

8. Наукові дослідження ведуться у сфері, яка збігається з профілем напряму 
підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». До наукових та практичних 
робіт активно залучаються студенти всіх курсів. Активно розвивається 
аспірантура.

9. Експертна комісія вважає доцільним надати університету «Україна» 
акредитацію підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Разом з тим комісія вважає за необхідне зробити такі зауваження і 
пропозиції, які не впливають на загальне позитивне рішення щодо 
акредитації, а саме:

-  розширити контакти з промисловими підприємствами та установами з 
метою залучення додаткового фінансування науково-дослідних робіт у 
формі госпдоговірних тем;

-  посилити роботу викладачів кафедри з підготовки та виданні 
навчальної та навчально-методичної літератури;

-  активізувати участь студентів в студентській науковій роботі за 
сучасними прикладними напрямами досліджень, наприклад, Ш іВ- 
програмування, мобільний зв’язок, робототехніка;

-  здійснити поступове оновлення викладацького складу кафедри за 
рахунок випускників власної магістратури та аспірантури, а також 
випускників споріднених закладів вищої освіти;
-  активізувати профорієнтаційну роботу серед молоді шляхом 

проведення публічних зустрічей викладачів та студентів у школах, на 
підприємствах та в організаціях.
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10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

На підставі вивчення поданих на акредитацію матеріалів за напрямом 
підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» "навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та 
перевірки результатів освітньої діяльності на місці в період із 3 червня по 5 
червня 2019 року щодо стану матеріально-технічного, науково-методичного 
та кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, експертна комісія 
дійшла висновку:
1. Інформація, що подана до Міністерства освіти і науки України згідно з 

переліком документів, що подаються навчальним закладом до акредитації, 
є достовірною, відповідає акредитаційним вимогам і відповідає стану 
справ в Університеті на час перевірки.

2. Зміст та організація навчального процесу, матеріально-технічне, науково- 
методичне забезпечення та якість професорсько-викладацького складу 
відповідають встановленим вимогам підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» і забезпечують державну гарантію 
якості вищої освіти.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати у 
заявленому обсязі підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Голова комісії:
Виконувач обов’язків завідувача кафедри 
програмних засобів і технологій 
Херсонського національного 
технічного університету,

Член комісії:
доцент кафедри комп’ютерних систем та ме] 
Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу 
кандидат технічних наук -

Директор Інституту комп’ютерних техно І. Павленко
Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор (м. Херсон)

(м. Івано-Франківськ) Н. Г. Ширмовська

« 5_» червня 2019 р.

комп’ютерної інженерії 
З висновками ознайомлений,
Президент Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна

А. Г. Тимошенко

П. М. Таланчук
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11. Порівняльна таблиця кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та якість 
підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050402 «Комп’ютерна 
інженерія»

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 
значення 
показника від 
нормативного

і 2 л3 4

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1. Концепція діяльності за 
заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена 
Київською міською державною 
адміністрацією

+ +

2. Заявлений ліцензований 
обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма 
навчання)

50/50 50/50

2. КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+
+

2. Наявність у складі підрозділу 
чи кафедри, відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої 
групи (проектної групи) 3 

науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що 
мають 
науковий 
ступінь та 
вчене звання, 
з них один 
доктор наук 
або професор

три особи, що 
мають 
науковий 
ступінь та 
вчене звання, 
з них один 
доктор наук 
професор
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3. Наявність у керівника 
проектної групи (гаранта 
освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або 
вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю

+
мь

+

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю

+
+

3) стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш 
як 10 років (до 6 вересня 2019 
р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+
+

4. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної 
спеціальності за основним 
місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної 
навчальним планом кількості 
годин):

1) які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання для 
початкового рівня з 
урахуванням педагогічних 
працівників, які мають вищу 
категорію)

50

100(з них:
4- доктори 
наук,
професори
1-доктор наук, 
доцент
5-кандидати 
наук, доценти
4- кандидати 
наук

+50

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25 33 +8

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання

25 29 +4

28

Голова експертної комісії



5. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування 
професійних компетентностей, 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є 
визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):

•

1) дослідницької, 
управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом

15 80 +65

2) практичної роботи за фахом 10 80 +70

6. Проведення лекцій, 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення 
наукового керівництва 
курсовими, дипломними 
роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної 
активності кожного з яких 
засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше 
трьох умов, зазначених у пункті 
5 приміток

підпункти
1— 19 пункту 5
приміток

+

7. Наявність випускової кафедри 
із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної 
спеціальності:

+ +

1) з науковим ступенем доктора 
наук та вченим званням

2) з науковим ступенем та 
вченим званням

+ +

3) з науковим ступенем або 
вченим званням
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8. Наявність трудових 
договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними 
працівниками та/або наказів 
про прийняття їх на роботу

+ +

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

1. Забезпеченість 
приміщеннями для проведення 
навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів 
на одну особу для фактичного 
контингенту студентів та 
заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за 
змінами)

2,4 2,6 +0,2

2. Забезпеченість 
мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

ЗО 80 +50

3. Наявність соціально- 
побутової інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ +

2) пунктів харчування + +

3) актового чи концертного 
залу

+ +

4 ) спортивного залу + +

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ +

6) медичного пункту + +

4. Забезпеченість здобувачів 
вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70
70
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5. Забезпеченість 
комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткованням, необхідними 
для виконання навчальних 
планів

+ +

4.ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої 
програми

+ +

2. Наявність навчального плану 
та пояснювальної записки до 
нього

+ +

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

4. Наявність комплексу 
навчально-методичного 
забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

5. Наявність програми 
практичної підготовки, робочих 
програм практик

+ +

6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ +
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5.ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

не менш як 
два
найменуванн
я

дев’ять
найменувань +7

2. Наявність доступу до баз 
даних періодичних наукових 
видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома 
закладами освіти)

+ +

3. Наявність офіційного веб- 
сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна 
інформація)

+ +

4. Наявність електронного 
ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в 
системі дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін)

40 60 +20
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6. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

І.У мови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти

-

І )Виконання навчального плану 
за показниками гперелік 
навчальних дисциплін, години, 
форми контролю, %

100 100

2) Підвищення кваліфікації 
викладачів постійного складу за 
останні 5 років,% 100

100

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не 
менше
ЦРівень гуманітарних знань 
студентів:
- успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 94 +4

-якісно (на 4 І5) виконані 
контрольні завдання, %

50 62,5 +12,5

2)Рівень фундаментальних знань 
студентів:
- успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 94 +4

-якісно (на 4 і5) виконані 
контрольні завдання,%

50 59,3 +9,3

3) Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 94 +4

-якісно (на 4 І5) виконані 
контрольні завдання, %

50 78,1 +28,1

3.Організація наукової роботи

4.Наявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів +

+

В.Г. Шерстюк
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5.Участь студентів у науковій
роботі(наукова робота на
кафедрах та в лабораторіях, + *
участь в наукових конференціях, +
конкурсах, виставках, профільних
олімпіадах тощо)

Голова ком ісії:
завідувач кафедри програмних засобів і технологій 
Херсонського національного технічного університету, 
доктор технічних наук, професор 
(м. Херсон)

Член комісії:
кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу . , /  /
(м. Івано-Франківськ) ■ /-У'1 '

Шерстюк В.Г.

Ш ирмовська Н.Г.

З висновками ознайомлений,
Президент Відкритого міжнародн^і^^ч,*»,,,
Університету розвитку ЛЮДИНИ

« 5_» червня 2019 р.
V ■ '’ . - / г

ігтТаланчук П.М
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