
висновок
експертно! комки Мшктерства освпи i науки Украши 

за результатами проведения первинноГ акредитацшноУ експертизи 
з пщготовки бакалавр1в напряму подготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» 

галун знань 0501 «1нформатика та обчислювальна техшка» у Полтавському шституп 
6i3Hecy Приватного вищого навчального закладу «Мшнародний науково-техшчний

ушверситет iMem академока lOpia Бугая»

Згщно Закошв Украши «Про ocBiTy» та «Про вищу освггу», Положения про 
акредитацпо вищих навчальних заклад in i спещальностей у вищих навчальних закладах i 
вищих професшних училищах, затвердженого Постановою Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 
9 серпня 2001 року № 978, Державних вимог до акредитацй напряму подготовки, 
спещальносп та вищого навчального закладу, затверджених наказом Мшктерства освки i 
науки, молод1 та спорту Украши вщ 13.06.2012 р. № 689 та наказу Мшктерства освпи i 
науки Украши вщ 12 червня 2017 р. № 1118-А «Про проведения акредитацшно! 
експертизи» експертною ком1с1ею у складп

Андрущака 1горя Свгеновича, завщувача кафедри комп’ютерних технолопй 
Луцького национального техн1чного ун1верситету, доктора техн1чних наук, професора -  
голова KOMicii;

Гетьман 1рини Анатолнвни, доцента кафедри комп’ютерних i шформацшних 
технолопй Донбасько! державно! машинобуд1вно! академй', кандидата техн1чних наук -  
члена KOM icii,

в перюд з 21 червня по 23 червня 2017 р. розглянуто подаш матер1али та 
безпосередньо на м кщ  проведено акредитац1йну експертизу спроможносп Полтавського 
1нституту б1знесу ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний ун1верситет iMeHi академ1ка 
Юр1я Бугая» щодо зд1йснення п1дготовки бакалавр1в з галуз1 знань 0501 «1нформатика та 
обчислювальна техн1ка» напряму пщготовки 6.050103 «Програмна 1нженер1я» (первинна 
акредитащя) за такими напрямами:

- пщтвердження достов1рност1 шформацн, подано! Полтавським шститутом б1знесу 
ПВНЗ «М1жнародний науково-техн1чний ушверситет iMeHi академжа Юр1я Бугая» разом i3 
заявою у зв’язку з проведениям первинно! акредитацшно! експертизи пщготовки 6aKanaBpiB 
напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я»;

- вщповщнють навчально-методичного, кадрового та матер1ально-техшчного 
забезпечення напряму пщготовки вимогам чинного законодавства, у т.ч. Лщензшним 
умовам провадження освпньо! д1яльносн у сфер1 вищо! освгги (затверджеш Постановою 
Кабинету MiHicTpiB вщ 30.12.2015 р. № 1187), кр1м кадрового забезпечення освггньо! 
д1яльност1;

- вщповщнють акредитац1йним вимогам щодо пщготовки бакалавр1в.

Г олова експертно! комки I.G. Андрущак
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1. УСТАНОВЧ1 ДОКУМЕНТЫ ПОЛТАВСЬКОГО ИНСТИТУТУ Б13НЕСУ ПВНЗ 
«М1ЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХН1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТIMEHIАКАДЕМ1КА

ЮР1Я БУГАЯ»

Основними установчими документами, яю забезпечують умови д1яльносН 
Полтавського шституту 6i3Hecy ПВНЗ «Мтжнародний науково-техшчний ушверситет iMeHi 
академка lOpin Бугая» (д ат  -  ПВНЗ МНТУ), е:

1. Протокол загальних збор1в (засновниюв) № 1 вщ 16.05.2011 р. про реоргашзащю 
ЗАТ «М1жнародний науково-техшчний ун1верситет iMeHi академка K)pia Бугая» у ПВНЗ 
«1УПжнародний науково-техшчний yHiBepcHTeT iMeHi академка Юр1я Бугая».

2. Наказ № 8A вщ 6 червня 2012 року про реоргашзащю ЗАТ «кПжнародний науково- 
техшчний ушверситет iMeHi академка lOpia Бугая» у ПВНЗ «М1жнародний науково- 
техшчний yHiBepcHTeT iMeHi академка Юрш Бугая».

3. Статут ПВНЗ МНТУ (в новш редакцп), прийнятий Загальними зборами учасншбв 
ПВНЗ МНТУ вщ 16 травня 2011 року, протокол № 1, затверджений МШстерством освки i 
науки, молод! та спорту Украши в установленому порядку. Нова редакщя Статуту пройшла 
Державну реестращю в Шевченгавськш районнш у MicTi Киев1 державнш адмшютрацп 
06.06.2012 року за№  10741450000042572.

4. Положения про вщокремлений структурний пщроздш Полтавський iHCTHiyT 
6i3Hecy ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет iMeHi академка lOpix Бугая» 
протокол № 1, затверджений на Загальний зборах учасниюв ПВНЗ «М1жнародний науково- 
техшчний ун1верситет iMeHi академка K)pia Бугая» вщ 06 червня 2012 року.

5. Витяг з Сдиного державного реестру юридичних oci6 та ф!зичних ошб-пщприемщв 
Полтавського iHCTHTyTy 6i3Hecy ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет iMeHi 
академка Ю рк Бугая» вщ 27.11.2015 року.

6. Довщка з Сдиного державного реестру пщприемств та оргашзацш Украши (cepia 
АА № 610606 вщ 18.06.2012 року).

7. Догов1р оренди нерухомого майна вщ 01.01.2015 року (2044,5 м2).
8. Догов1р оренди лiжкo-мicць в гуртожитку Державного навчального закладу 

«Полтавський центр професшно-техшчно! оевки» вщ 27.12.2017 року № 1.
Полтавський шетитут 6i3Hecy ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет 

iMeHi академка Юр1я Бугая» (дал! П1Б МНТУ) -  приватний вищий навчальний заклад IV 
р1вня акредитацп.

Полтавський iHCTHTyr 6i3Hecy був створений 1999 року як структурний науково- 
навчальний пщроздш М1’жнародного науково-техшчного ушверситету. Загальними зборами 
ЗАТ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет» 15 липня 1999 року було затверджено 
Положения про вщокремлений структурний пщроздш «Полтавський шетитут б1знесу» ЗАТ 
«МНТУ». Того ж року було здшенено перший Ha6ip.

17 листопада 1992 року на оргашзацшних зборах учасниками, а саме: Кшвським 
полкехшчним iH статут ом, 1нститутом юбернетики iM. Глушкова НАН Украши, ф1рмою IBM 
(в подалыному -  Засновники) було укладено Угоду про створення М1жнародного науково- 
техн1чного ушверсигету. 7 квггня 1993 року було пщписано Угоду та статут МНТУ. 2 серпня 
1993 року Мппстерством оевки Украши було затверджено Статут МНТУ, 11 серпня 1993 
року -  зареестровано державною адмшетращею Шевченювського району м. Киева, 
(евщоцтво про реестращю № 4041, реестрацшний №0091-4541-СП). На inopiniiHx загальних 
зборах акцюнер1в (протокол №1 вщ 20 березня 2007 року) було прийнято рш епня щодо 
увшов!чення пам’яН першого Президента ушверситету, доктора техшчних наук, професора, 
академка Юр1я Миколайовича Бугая та вщповщну змшу назви Закритого акцюнерного

I.C. Андрущак



товариства «М1жнародний науково-техшчний ушверситет» на Закрите акщонерне 
товариство «М1жнародний науково-техшчний университет iMeHi академка Юр1я Бугая», а 
також затвердження ново! редакцп статуту. 15 квггня 2007 року р1шення загальних збор1в 
акц1онер1в було пщтримано загальними зборами трудового колективу ушверситету. Наказом 
М1н1стерства освки та науки Украши №1075 вщ 5 грудня 2007 року було затверджено нову 
редакцда статуту. 15 квкня 2008 року нова редакщя статуту пройшла державну реестращю 
зм1н до установчих документа в Шевченк1вськ1й районн1й державнш адмшютраци у Micri 
Киев1.

Ншенням ЗАТ «М1жнародний науково-техн1чний ушверситет iMeHi академка lOpia 
Бугая» № 8-А вщ 06 червня 2012 року ЗАТ «ГУЙжнародний науково-техн1чний ушверситет 
iMeHi академка Юр1я Бугая» змшив назву на ПВНЗ «1УПжнародний науково-техшчний 
ушверситет iMeHi aкaдeмiкa Юр in Бугая».

Протоколом № 1 загальних 36opiB учасниюв ПВНЗ «МНТУ» було затверджено нову 
редакщю Статуту вщ 16 травня 2011 року та 06 червня 2012 року нова редакщя Статуту 
пройшла державну реестращю установчих документа в Шевченювськш районнш державнш 
адмшютраци у MicTi Киевй

Надання освшпх послуг здшснюеться на пщстав1 витягу ВО №00195-019501 з Сдино! 
державно! електронно! бази з питань освгги щодо здшснення освггньо! д1яльносП закладу 
осв1ти у сфер! вищо! освки , сертифкат про акредитащю за статусом вищого навчального 
закладу IV р!вня cepii PI-IV №1154982 вщ 13.07.12 р.

Наказом MiHicTepCTBa освки i науки Украши «Про лщензування осв1тньо! д1яльностп> 
вщ 31.05.16 р. № 1156 л, за ранениям лщензшно! комюп МОН Украши, згщно заяви 
Ушверситету, щодо розподшу лщензованого обсягу м!ж базовим унлверситетом та 
вщокремленими структурними пщроздшами, л1цензований обсяг набору студента 
встановлений для напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» 15 oci6 денно! форми 
навчання та 25 oci6 заочно! форми навчання.

Висновок. Надана тформащя П1Б МНТУ до Mimcmepcmea oceimu i науки Украгни е 
docmoeipHOfo.

Формування контингенту студента напряму пщготовки 6.050103 «Програмна 
шженер1я» здшснюеться вщповщно до встановленого лщензшного обсягу: 15 oci6 денно! 
форми навчання та 25 oci6 заочно! форми навчання.

Навчання бакалавр1в напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» 
здшснюеться на умовах контракту, за кошти ф1зичних та юридичних oci6 . Прийом студент!в 
не перевищуе лщензоваш обсяги прийому.

Контингент студента П1Б МНТУ, зокрема бакалавр1в, напряму пщготовки 6.050103 
«Програмна iнжeнepiя» формуеться вщповщно до виконання умов лщензування й обсяпв 
прийому. Складовими процесу формування контингенту студента е: високоякюний вщфр 
абкур1енттв до П1Б МНТУ через розгалужену мережу базових середHix шкш, лще!в, пмназш, 
коледж1в, техн1кум1в; проведения вистушв та лекцш у шк1льних закладах освки, метою яких 
е ознайомлення учшв старших клашв регюну з майбутньою профешею; створення робочих 
труп, яю вшжджають в райони Полтавсько! та шших областей, приймають участь у 
«Ярмарках пpoфeciй»; розробка рекламно-шформацшних брошур, листаок та 
мультимедшних презентацш; шформащя щодо правил прийому в шститут, яка доводиться 
до населения через засоби масово! шформацп, за допомогою сайту ушверситету 
http://www.pib.edu.ua, у сощальних мережах; пщтримання постшних контакта з кер1вниками 
вищих навчальних заклад1в I-II р1вшв акредитаци, в яких проводиться пщготовка студент!в 
за спорщненими спещальностями, укладання угод про сшвпрацю i3 загальноосвкшми 
школами, лщеями, riMiiaainMn, коледжами, техшкумами при проведенш профор1ентац!йно! 
роботи.

Показники формування контингенту студента напряму пщготовки 6.050103 
«Програмна ШЖенегчя» поттянп и тябттитп 1

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТ1В

I.C. Андрущак

http://www.pib.edu.ua
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Таблиця 1

Показники формування контингенту студенев Полтавського шституту 6i3Hecy ПВНЗ «Мзжнародний науково-техшчний 
ушверситет iMeHi академжа Юр1я Бугая» напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я», спещальност1121 «1нженер1я

програмного забезпечення» освггнього ступеню бакалавр
№
п/п

Показник
Роки

2012 p i K 2013 рнс 2014 p iK 2015 p iK 2016 рж
1 2 3 i 5 6 7
1.

Шцензований обсяг пщготовки (oci6)
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна

15 25 15 25 15 25 15 25 15 25
2. Прийнято на навчання, всього 

oci6
11 21 9 25 15 24 11 25 11 20

-в т.ч. за держзамовленням: - - - - - - - - - -
- нагороджених медалями, або 
тих, що отримали диплом з 
вщзнакою

- - - - - - - - - -

- таких, як1 пройшли
довгострокову
пщготовку i профор1ентац1ю

- - - - - - - - - -

- зарахованих на пшьгових 
умовах; з якими у кладет 
договори на пщготовку

- - - - - - - - - -

3- Подано заяв на одне мюце 2 1,5 1 2 2,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5
4. Конкурс a6rrypieHTiB на мюця 

держзамовлення - - - - - - - - - -

5. Кшьшсть випускник1в ВНЗ I-II 
piBHie акредитацп, прийнятих на 
скорочений терм1н навчання

- -
-

- 1 - - - 1 1

* Ha6ip проведено за спещ альш стю  183 «Технологи захисту навколиш нього середовищ а» зпдно  новим единим «Перел1ком галузей 
та спещ альностей, за якими здш сню еться пщ готовка здобувач1в вищ о! осв1ти», затвердженим постановою  К абш ету MiHicTpiB 
Укра'ши в1д 29 кв1тня 2015 р. №  266.

Г ол о в а  ек сп ер т н о ! KOMicii i.e. Андрущак
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Важливим елементом профор1ентацшно1 робота по залученню a6iTypieHTiB е 
проведения «Дшв вщкритах дверей» у П1Б МНТУ, на яш запрошуються випускники шкш, 
техшкум!в, училищ, батьки a6ixypieHTiB та eci бажаюч! для ознайомлення a6iTypiemiB i3 
матер!ально-техшчною базою ушверситету.

Результата самоанал1зу формування яюсного складу студенев, профор1ентащйно1 
робота, плашв прийому показують, що Ha6ip студенев до П1Б МНТУ вщповщае 
нормативним i законодавчим вимогам, профшю навчального закладу i потребам реиону.

За напрямом шдготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» навчаються:
1 курс -  11 студента денно! форми навчання та 15 студента заочно! форми навчання;
2 курс -  11 студента денно! форми навчання та 16 студентов заочно! форми навчання;
3 курс -  15 студента денно! форми навчання та 17 студента заочно! форми навчання;
4 курс -  15 студента денно! форми навчання та 22 студента заочно! форми навчання;
5 курс -  24 студента заочно! форми навчання.
Загалом, показники формування контингенту студента за напрямом шдготовки 

6.050103 «Програмна шженер1я» в П1Б МНТУ шдтверджують вщповщшсть лщензованому 
обсягу, що доводить його доцшьшсть.

Висновок. У результат} nepeeipm експертною комтею встановлено, що у  П1Б 
МНТУ за напрямом шдготовки 6.050103 «Програмна шженер}я» галузi знанъ 0501 
«Ыформатика та обчислювалъна техтка» оргатзащя прийому cmydeumie здшснюетъся 
eidnoeidno до чинного законодавства Укра'ти. Формування контингенту cmydeumie 
здшснюетъся eidnoeidno до встановлених державних вимог.

У П1Б МНТУ у наявносп представлен! осв!тньо-квал!ф!кацшна характеристика 
(ОКХ), освггньо-професшна програма (ОПП) та засоби д!агностики якосп вищо! освйи. На 
пщстав! цих докуменпв був розроблений навчальний план для напряму шдготовки 6.050103 
«Програмна шженер!я». Документа належним чином затверджеш та введен! в дно.

Зм!ст вар!ативних частин ОКХ, ОПП, засоб!в д!агности якост! вищо! освпи та 
навчального плану напряму шдготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» вщповщають 
встановленим вимогам М!н!стерства осв1ти i науки Украши.

Bn6ipKOBi дисципл!ни навчального плану за змютом вщпов!дають профшю для 
напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» та р!вню п!дготовки бакалавр1в.

Навчально-методичн1 комплекси дисципл!н (НМК) включають: навчальш програми, 
робоч1 навчальн! програми дисциплш, витяг з навчального плану про розподш годин на 
дисциплшу, плани сем!нарських i практичних занять, завдання для самостшно! робота 
студента, методичн! розробки для виконання самостшно! робота студенпв, тематику 
контрольних i курсових роб1т, методичн! вказ!вки для виконання курсових робгг i пакета 
комплексних контрольних po6iT (ККР). У НМК входять тестов! завдання для поточного i 
пщсумкового контролю знань студента, критерй оц!нювання знань та вмшь студенпв, що 
вщображаються в робочих навчальних програмах дисципл!н.

У НМК профшюючих дисципл!н включен! також наскр!зна програма практики та 
робоч! програми виробничо! практики. Для методичного забезпечення державно! атестацй 
розроблено засоби д!агностики знань студент!в.

НМК розроблеш кафедрою програмно! !нженер!! та шформацшних технологш. 
Навчальна програма i робоча навчальна програма схвалена на засщанш кафедри програмно! 
!нженерн та шформацшних технологш.

У а  комплекта методичних матер!ал!в щор!чно переглядаються, п!дтверджуються або 
коригуються. Зм!ст навчання в!дпов!дае державним вимогам та забезпечуеться на 
достатньому piBHi.

Для напряму шдготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» у наявносп е комплекси

3. ОРГАН13АЦ1ЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ШДГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В

I.G. Андрущак
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методичного забезпечення з циюпв сощально! та гумаштарно! пщготовки, природничо- 
науково! та професшно! та практично! пщготовки.

Обсяг дисциплш вим!рюеться в кредитах, а змют програм пщготовки включае модул!, 
вивчення кожного з яких завершуеться зр1зом знань, яю поеднаш за ознакою вщповщност! 
певному навчальному об'екту згщно з осв!тньо-квал!ф1кацшною характеристикою та 
освггньо-професшною програмою. 3 01.09.2015 року обсяг одного кредиту становить 30 
годин.

Для ефективного управлшня i контролю за навчально-виховним процесом навчальний 
вщ д т разом з кафедрою програмно! 1нженерй та 1нформац1йних технолопй розробляють 
семестров! граф!ки навчально! робота. 1х наявн!сть дае можлив!сть постшно контролювати 
роботу кафедр, викладач!в з метою своечасност! видач! завдань студентам, виявлення 
вщхилення вщ граф!ка проведения занять i терм!ново усувати недолши, сл!дкувати за 
дотриманням строк!в складання студентами ycix вид!в навчальних завдань. 3 шшого боку, pi 
графши мають i виховне значения, бо сприяють формуванню у студента оргашзованост!, 
самостшност!, iHiniaTHBHocTi, привчають !х до систематично! робота, дозволяють робити 
висновки i узагальнення щодо свое! навчально! робота, там самим пщвищуючи почуття 
в!дпов!дальност! за не!. Використовуеться система облшу ycniniHocTi та визначення рейтингу 
студента.

Викладацький склад П1Б МЫТУ як складова частина структура управлшня i 
контролю за навчально-виховним процесом достатньою Mipoio волод!е прогресивними 
методами навчання i контролю знань студента.

Згщно i3 запланованими в ушверситет! заходами викладач! беруть участь у 
подалыному удосконаленн! та модершзацп бази навчально-методичних MaTepianie з ycix 
дисциплш напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» щодо створення i 
систематичного оновлення таких баз.

У ГИБ МНТУ склалась стшка внутр!шня система методичних розробок, створен! i 
постшно поновлюються !х фонди, вживаються заходи щодо ефективност! використання 
методичних MaTepianiB i пойбниюв. Щор!чно кафедри складають на навчальний рпс плани 
пщготовки методичного забезпечення навчального процесу, як! вщображаються в 
загальному план! пщготовки фах!вщв !нституту та видання навчально-методично! 
лператури.

У 2016/2017 навчальному poui прийом студента здшснювався за осв!тньо- 
професшною програмою бакалавра спещальност! 121 «1нженер!я програмного 
забезпечення». Навчальний план складено вщповщно до вимог Закону Украши «Про вищу 
освНу».

Висновок. Експертна комш я зазначае, що оргатзацтне та навчалъно-методичне 
забезпечення тдготовки бакалавргв напряму тдготовки 6.050103 «Програмна тженер1я» 
eidnoeidae встановленим законодавством вимогам.

Кадрове забезпечення пщготовки фах1вщв з напряму пщготовки 6.050103 «Програмна 
шженер1я» в П1Б МНТУ перев1рено за оф!ц1Йними документами: особовими справами, 
трудовими книжками, наказами про призначення на посади науково-педагопчного 
персоналу.

Кафедра програмно! шженерп та шформацшних технолопй нараховуе 11 ос!б (з них 
4 викладач! працюють за основним мюцем робота): 1 -  доктор наук, професор, 9 -  
кандидата наук, доцента, 1 викладач без наукового ступеня та вченого звания, з них за 
основним мюцем робота: 1 доктор наук, професор та 9 кандидата наук, доцента.

У пщготовщ фах!вщв напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» беруть 
участь викладач! практично ycix кафедр шституту.

Частка науково-педагопчних пращвниюв з науковим ступенем та вченим званиям, як!

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЩГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В

I.G. Андрущак
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забезпечують викладання лекцШних годин сощально-гумаштарного циклу дисциплш 
навчального плану для напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» становить 100% 
вщ загально! кшькосп лекцШних годин, з них eci працюють у навчальному заклад1 за 
основним мюцем робота;

частка науково-педагопчних пращвниюв з науковими ступенями та вченими 
званиями, яю забезпечують викладання лекцШних годин фундаментальних дисципл1н 
навчального плану для напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» становить 100% 
вщ загально!' кшькосп лекцШних годин, i3 них 1 -  доктор наук, професор (13,8%), а також 
64,4% викладач1в працюють у навчальному заклад1 за основним мюцем робота;

частка науково-педагопчних пращвниюв з науковими ступенями та вченими 
званиями, яю забезпечують викладання лекцШних годин фахових дисциплш навчального 
плану для напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» становить 100% вщ 
загально!' кшькосп лекцШних годин, i3 них 20,8 % доктор1в наук, професор1в, а також 59,8% 
викладач1в працюють у навчальному заклад1 за основним мюцем робота.

Випускаючу кафедру програмно!' шженери та шформацШних технологШ очолюе -  
кандидат техшчних наук Москаленко Артем Олексшович. В 2003 рощ заюнчив Полтавський 
вШськовий 1нститут зв’язку за спец1альн1стю «Системи та комплекси в1йськового зв’язку», 
квагйфшащя 1нженер телекомун1кац!йних мереж, оф1цер вШськового управл1ння тактичного 
р1вня, у 2005 рощ закшчив Полтавський державний педагопчний ушверситет за 
спец1альн1стю «Педагопка i методика середньо!' освгги. Ф1зика». Квагйфшащя маг1стр 
педагопчно! осв1ти, викладач фгзики. У 2008 роц1 захистив кандидатську дисертац1ю за 
спещальшстю 05.13.06 -  1нформацШш технологи. За 2011-2016 рр. ним було опублпсовано 
52 наукових i навчально-методичних праць.

1. Моделювання дискретного каналу зв ’язку з модулящею циюнчним зсувом коду в 
умовах багатопроменевого розповсюдження радюхвиль. Перспективи сусшльно- 
полиичного та соц1ально-економ1чного розвитку Украши: виклики XXI стол1ття: матер1али 
всеукрашсько! науково-практично!' конференцй' з м1жнародною участю, присвячено!' пам'яп 
засновника М1жнародного науково-техш иного ушверситету - академ1ка, д.т.н., професора 
Юр1я Миколайовича Бугая та двадцятШ р1чнищ створення МНТУ. - Полтава: П1Б МНТУ,

2. Перешкодост1йк1сть сигналie удосконалено!' модуляци цикл1чним зсувом коду з 
адаптащею по швидкост1 передач! шформацй в умовах багатопроменевого розповсюдження 
радюхвиль. Сучасш !нформац1йн! технологи у сфер! безпеки та оборони. -  2015. -  № 2 (23). -

3. Застосування технологШ цифрово!' обробки сигнал!в для створення перспективних 
систем супутникового зв’язку подвШного призначення. Сучасш шформацШш технологи у 
сфер! безпеки та оборони. -  2015. -  № 2 (23) -  С. 14-17.

4. Система захисту шформащ!' комп’ютерних мереж з використанням елеменив обману / 
А.О. Москаленко, А.М.Уштан Актуальш проблеми розвитку сучасно!' науки: матер1али 
всеукрашсько!' науково-практично! конференщ'!. -  Полтава: Полтавський лператор, П1Б 
МНТУ, 2016.- С .  109-111

5. Model o f discrete communication channel with cyclic codes hift key in gatmultipath radio 
wave propagation. Nauka i studia (Polska). -  2015. -  № 10 (141) -  C. 56-60.

6. Лабораторний практикум «Адмшютрування ОС Windows Server» з дисциплши 
«Адмшютрування комп’ютерних мереж» для студеннв за напрямом пщготовки 6.050102 
«Комп’ютерна шженер1я» денно! форми навчання . - Полтава: ПолтНТУ, 2013. -  76 с.

7. Лабораторний практикум з дисциплши «Адмшютрування мережевих операцШних 
систем та захист шформацй в мережах» для студенпв за спещальнютю 7.04030201 
«1нформатика» денно! форми навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. -  123 с.

8. Методичш вказ!вки до виконання ПЗ з навчально! дисциплши «ОперацШш системи». 
- Полтава: П1Б МНТУ, 2015. -178 с.

Серед них:

2013.- С .  123-131

С. 35-39.

I.C. Андрущак
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9. Методы чш вказ1вки до виконання СР з навчально! дисциплши «Системы захисту 
обчислювальних мереж». -  Полтава: П1Б МНТУ, 2015. -19  с.

Кафедру програмно! шженерп та шформацшних технолопй повн1стю укомплектовано 
науково-педагог1чними кадрами з досвщом науково-дослщно! та педагопчно! робота 
вщповщно до фактичного навчального навантаження. Базова осв1та та спрямовашсть 
науково! робота Bcix викладач1в вщповщае профшю дисциплш, що викладаються.

Професорсько-викладацький склад кафедри програмно!' 1нженер1! та шформацшних 
технолопй забезпечуе сучасн1 умови навчання i дослщницько! робота студештв.

Кшькють дисципл1н, як1 викладае кожний лектор, не перевищуе п ’яти.
Викладач1 кафедри програмно! шженерп та шформацшних технолопй протягом 

останнього року здшснили стажування у Полтавськш державн1й аграрнш академп, а саме 
кандидат техшчних наук Варич Василь Володимирович, за темою: «Обчислювальна технка 
та програмування»; у Товариств1 з обмеженою вщповщальшстю «Дифа», а саме кандидат 
техн1чних наук Москаленко Артем Олекс1йович на посад1 начальника службы захисту 
шформаци та кандидат техн1чних наук Глуховець Юрш В1кторович на посад1 фах1вця з 
орган1зац1! захисту шформаци з обмеженим доступом.

Шдвигцення квал1ф1каци викладач1в проводиться вщповщно до плану шституту щодо 
пщвищення квал1ф1кац1!. Пропозицп до плану стажування складаються кафедрами. На !х 
пщстав! щор1чно складаеться та затверджуеться план-графк пщвищення квал1ф1кацй 
викладачами ун1верситету. Кожний викладач ун1верситету проходить пщвищення 
квашфкацп один раз на 5 рок1в. Згщно з зазначеним планом-графком бшыпе 20% 
викладач1в пщвищують свою квал!фкащю, здеб1лыного шляхом стажування. Проведения 
викладачами стажування на пщприемствах i в державных установах, у провщних вищих 
навчальних закладах та науково-дослщницьких 1нститутах дае !м змогу оволодгги знаниями i 
навичками для подальшого !х впровадження у навчальний процес, що, в свою чергу, 
позитивно впливае на яшсний р!вень п1дготовки фах1вц1в.

Висновок. Кадрове забезпечення тдготовки бакалавргв напряму тдготовки 6.050103 
«Програмна тженергя» eidnoeidae чинному законодавству.

Основным джерелом шформацшного забезпечення 1нституту с б!блютека, фонд яко! 
сформовано згщно з потребами навчального процесу та у вщповщносп з вимогами сучасно! 
вищо! школи, що забезпечуе систематичне та яюсне 1нформац1йне-б1бл1ограф1чне 
обслуговування студент1в та викладач1в.

В б1блютец1 П1Б МНТУ створений електронний каталог наявних фощцв навчально! 
та науково! л1тератури, формуеться фонд електронних пщручнишв i пос1бник1в, доступных 
на внутршньому сайт! ун!верситету. Студента ун1верситету мають повну можливють 
користуватися послугами бШлютеки, в як1й для цього створен! належш умови. 
Забезпечен!сть студент! в пщручниками, навчальними пос!бниками становить 100 %.

Електронний каталог е одним i3 головных шформацшних pecypciB б!бл1отеки i 
складовою частиною в1ртуального обслуговування, оскшьки дозволяв користувачам 
комфортно й оперативно отримувати максимально повну !нформагцю про документа 
традицшного (паперового) фонду i матер!али в електронному вигляд!.

Б1блютека пост!йно працюе над створенням повнотекстово! електронно! 
!нформац!йно! бази, а також розмщенням и в локальн1й мереж! та оргашзащею доступу до 
не! користувач1в через ун!ф!кований !нтерфейс.

На кафедр! програмно! шженерп та шформацшних технолопй сформовано 
електронний навчальний комплекс, який включав електронш Bapiamn робочих навчальних 
програм, методичных рекомендацш до вивчення дисциплш, лекц!йних матер!ал!в, 
рекомендовано! лиератури, контрольных питань.

KpiM того, б!бл!отека та кафедра програмно! шженерп та шформацшних технолопй

5 .1НФОРМАЦШНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ П1ДГОТОВКИ ФАХЮЦ1В
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отримують 5 фахових перюдичних видань, що забезпечуе оперативну шформовашсть 
студенев та викладач1в новими надходженнями.

Студента мають Bci можливосп для щдивщуально! робота з методичними, 
техн!чними та комп'ютерними засобами навчання, що досягаеться достатньою юлькютю 
методично! лггератури, яка видаеться безпосередньо шститутом, та значним розширенням за 
останн! роки комп'ютерно! бази. Студента мають вшьний доступ до 1нтернет через систему

Висновок. Ргвенъ тформацшного забезпечення бакалавргв за напрямом тдготовки 
6.050103 «Програмна мженергя» eidnoeidae чинным державным вимогам.

Полтавський ш статут б1знесу ПВНЗ «ГУЛжнародний науково-техшчний ушверситет 
iMeHi академша KDpia Бугая» проводить наукову д1яльшсть у галуз! знань 0501 «1нформатика 
та обчислювальна техн1ка» за наступними напрямами: участь студенев i викладач1в у 
м1жнародних науково-практичних конференц1ях, проведения наукових дослщжень у галуз1 
знань 0501 «1нформатика та обчислювальна техн1ка», участь студенев i викладач1в у 
пщготовщ та проведенш щор1чних М1жнародних науково-практичних конференцш пам’ят1 
академ1ка Юр1я Бугая, на баз1 ПВНЗ «М1жнародний науково-техн1чний ушверситет iMeHi 
академка lOpia Бугая», шдготовка, обробка та випуск статей, наукових роби у зб1рнику 
наукових праць.

До найвагом1шого доробку виклaдaчiв кафедри програмно! шженерн та 
iнфopмaцiйниx технолопй належать Taxi публжацп:

1. Москаленко А.О. Моделювання дискретного каналу зв ’язку з модулящею 
цикл!чним зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радюхвиль. 
Перспективи сусшльно-полпичного та coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo розвитку Украши: виклики 
XXI сто л тая: матер1али всеукрашсько! науково-практично! конференцй з мiжнapoднoю 
участю, присвячено! пам'ят1 засновника Miжнapoднoгo науково-тех ai чного у1пверситету - 
академка, д.т.н., професора Юр1я Миколайовича Бугая та двадцятш pinHHpi створення 
МНТУ. -  Полтава: П1Б МНТУ, 2013. -  С. 123-131

2. Москаленко А.О. Перешкодостшкють сигнал1в удосконалено! модуляцп цикл1чним 
зсувом коду з адаптац1ею по швидкосП передач! 1нформацп в умовах багатопроменевого 
розповсюдження радюхвиль. Сучасш 1нформац1йн1 технолоп! у cфepi безпеки та оборони. -  
2 0 1 5 .-№ 2 (2 3 ) .- С .  35-39.

3. Москаленко А.О. Застосування технолопй цифрово! обробки сигнал1в для створення 
перспективних систем супутникового зв’язку подвшного призначення. Сучасш шформацшш 
технологи у сфер1 безпеки та оборони. -  2015. -  № 2 (23). -  С. 14-17.

4. Moskalenko А.О. Model o f discrete communication channel with cyclic codes hift key in 
gatmultipath radio wave propagation. Nauka i studia (Polska). -  2015. -  № 10 (141). -  C. 56-60.

5. Глуховець Ю.В. Автоматизащя судових процетв в органах юстици. Акту ал ьш
проблеми розвитку сучасно! науки: матер1али всеукрашсько! науково-практично!
конференцй. - Полтава: Полтавський лйератор, П1Б МНТУ, 2016. -  С. 86-88.

6. Глуховець Ю.В. , Колесник P.I. Електронний документообш та його використання. 
Акту ал ьш проблеми розвитку сучасно! науки: матер1али всеукрашсько! науково-практично! 
конференцй. - Полтава: Полтавський лггератор, П1Б МНТУ, 2016. -  С. 92-96

7. Белевцов Л.В. О слабой сходимости двумерных случайных процессов, связанных со 
статистикой хи-квадрат в схеме размещения случайного числа частиц, к гауссовским 
диффузионным процессам // Вероятностные методы в дискретной математике: 2012. -  С.88-

8. Белевцов Л.В. Вероятностные тесты для проверки тождественности булевых функций 
большого числа переменных // Междунар. науч.-практ. конф. “Безопасность информации в 
компьютерных системах и связи” Киев, 2012. -  С.38-39.

Wi-Fi.

6. НАУКОВА Д Ш Л Ы П С ТЬ

89.

I.G. Андрущак
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9. Белевцов Л.В. Применение компьютерной графики в теории математических 
бильярдов. // Т.1. Вып. 4. “Прикладная геометрия и инженерная графика”-Мелитополь: 
ТГАТА. 2014. -  С.95-98

10. Варич В.В.Комплексна система захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно'У 
системи з використанням елемент1в обману Сучасш напрями розвитку шформацшно- 
комушкацшних технолопй та засоб1в управл1ння: матер1али сьомоУ м1жнародно!' науково- 
техшчно'У конференци. -  Полтава: ПНТУ; Баку: В А ЗС АР; Юровоград: КЛА НАУ; Харюв: 
ДП "ХНД1 ТМ", 2017. -  С. 48.

11. Варич В.В. Електронний навчально-методичний комплекс з ф1зики для вищих 
вшськових навчальних заклад1в засобами C++/Qt. Системи управл1ння, навшаци та зв’язку. -  
К.: -  2017. - № 3(23). -  С. 234-238.

12. Варич В.В., Москаленко А.О. Комплекс штерактивних тривим1рних моделей ф1зичних 
явищ. Сучасн1 тенденци шформацшно-технолопчно'У, економ1чно1 i сощально-правово'У 
взаемодн в 6i3Heci: матер1али XIII м1жнародноУ науково-практично! конференци. -  Чершпв: 
ЧПБШ МНТУ, 2017. -  С. 48.

13. Варич В.В., Москаленко А.О. Охоронна сигнал1защя на баз1 контролеру програмно- 
апаратного комплексу «Розумний д!м» Сучасш тенденци шформацшно-технолопчно'У, 
економ1чно'У i сощально-правово'У взаемоди в 6i3Heci: матер!али XIII м1жнародно1' науково- 
практично'У конференци. -  Чершпв: 4IIB in МНТУ, 2017. -  С. 48.

14. Поночовний Ю.Л. Врахування ваги пошукових запитав в завданш на розробку
1нформац1йного порталу / Поночовний Ю.Л., Даншейко В.С.// Сучасш напрями розвитку 
шформацшно-комушкацшних технолопй та 3aco6iB управл!ння : матер!али шостоУ
м1жнародно'У науково-техшчно'У конференцй'. -  Полтава : ПНТУ; Баку : ВА ЗС АР; 
Кировоград: КЛА НАУ; Харюв : ДП "ХНД1 ТМ", 2016,- С. 61.

15. Поночовний Ю.Л. Модель енергоспоживання хмарних pecypcie з послугою IaaS / 
Поночовний Ю.Л., Гурин В.С.// Сучасш напрями розвитку шформацшно-комушкацшних 
технолопй та засоб1в управлшня : матер!али шостоУ м!жнародноУ науково-техшчно'У 
конференцй'. -  Полтава : ПНТУ; Баку : ВА ЗС АР; Юровоград: КЛА НАУ; Харюв : ДП 
"ХНД1 ТМ", 2 0 1 6 ,-С. 61.

16. Поночовний Ю.Л. Надшшсть IT-систем з послугами NaaS / Поночовний Ю.Л., 
Безугла К.Д.// С у час Hi напрями розвитку шформацшно-комушкацшних технолопй та засоб1в 
управл!ння : матер1али шостоУ м1жнародноУ науково-техн!чноУ конференцй'. -  Полтава : 
ПНТУ; Баку : ВА ЗС АР; Юровоград: КЛА НАУ; Харюв : ДП "ХНД1 ТМ", 2016.- С. 63.

17. Мокляк В. М. Автоном1я ушверситету в “Зауваженнях до проекту загального статуту 
Умператорських роЫйських ун!верситетав” / В. М. Мокляк // 36. наук, праць Полтавського 
нащонального педагопчного ун!верситету iMeHi В. Г. Короленка. -  Сер1я “Педагог1чн1 
науки”. -  Випуск 66-67. -  Полтава, 2016. -  С. 128-138.

18. Mokliak V. М. The origin of autonomy at medieval universities as the prerequisite of 
formation and development of autonomy at the universities of the Central, East and Southern 
Ukraine XIX -  the beginning o f XX century / V. M. Moklyak // Nauka i Studia. -  Przemysl. -  № 
24-4 (1 5 8 ).-2 0 1 6 .- P .  35^12.

19. МоклякВ. M. Анашз автономп ушверситетав УкраУни в лтаературних джерелах XIX -  
ХХ1ст. / В. М. Мокляк // 36. наук. Праць Полтавського нащонального педагопчного 
ушверситету iMeHiB. Г. Короленка. -  Сер1я “Педагопчш науки”. -  Випуск 65. -  Полтава, 
2016.- С .  95-101.

20. Базилевич В.В. Захист шформацп i бездротов1 мережй//Актуальт проблеми розвитку 
сучасно'У науки. 36ipmiK наукових праць ВсеукраУнськоУ науково-практично'У конференцй' з 
м1жнародною участю -  Полтава., П1Б МНТУ , 2016. -  С. 83.

21. Базилевич В.В. 1нновацшш технологй'.//Актуальн1 проблеми розвитку сучасно'У науки. 
-  Полтава., П1Б МНТУ, 2015. -  С. 89.

22. Волошко С.В. Перешкодостайюсть сигнал!в удосконалено'У модуляцп цикл1чним 
зсувом коду з адаптащего по швидкост! передач! 1нформацй' в умовах багатопроменевого

I.C. Андрущак
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розповсюдження радюхвиль / А.О. Москаленко, С.В. Волошко, I.I. Слюсарь // Сучасш 
шформацшш технологи у сфер! безпекн та оборони. -  2015. -  № 2 (23). -  С. 35-39.

23. Волошко С.В. Застосування технологш цифровоТ обробки сигнал1в для створення 
перспективних систем супутникового зв’язку подвшного призначення / А.О. Москаленко, 
I.I. Слюсарь, С.В. Волошко, I.B. Ромашко // Сучасш шформацшш технологи у сфер1 безпеки 
та оборони. -  2015. -  № 2 (23) -  С. 14-17.

24. Москаленко А.А. Метод синтеза сигналов усовершенствованной модуляции 
циклическом здвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации / 
А.А.Москаленко,В.В. Копорович // Актуальш проблеми розвитку сучасно! науки: матер1али 
Всеукрашсько! науково-практично!- конференцп-. -  Полтава, 20 травня 2015 року. -  С.59-61.

25. Москаленко А.О. Моделювання дискретного каналу зв’язку з модулящюе циюнчним
зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радюхвиль /
А.А.Москаленко,В.В. Копорович // Перспективи суспшьно -  полггичного та сощально -  
економ1чно розвитку УкраУни: виклики XXI стол1ття: матер1али всеукрашсько! науково -  
практично!- конференцп з м1жнародною участю, присвячено! пам’ят1 засновника 
М1жнародного науково -  техшчного ушверситету -  академка, д.т.н., професора Юр1я 
Миколайовича Бугая та двадцятш р1чниц1 створення МНТУ. -  Полтава: П1Б МНТУ, 2013 р. -  
С .123-131.

26. Сокш Г.В. Дослщження процедури оцшювання стану мережних елемент1в за 
допомогою фшьтра Калмана-Б’юсп IV НТК «ПрУоритетн! напрямки розвитку 
телекомункацшних систем та мереж спещального призначення»: 36. матер1ал!в конференцп-. 
-  К.: BITI НТУУ «КП1», 2008. -  С. 258-260.

27. Сокш Г.В., Шевченко М.О. Анал1з кодекшв для обробки аудю формат1в. Сучасш 
напрями розвитку шформацшно-комушкацшних технолог1й та засоб1в управлшня: матер1али 
6-01 М1жнародн1й науково-техшчшй конференцп. -  Полтава: ПолтНТУ; Баку: BA ЗС АР; 
Юровоград КЛА НАУ; Харюв ДП «ХНД1 ТМ», 2016. -  С. 54.

28. Сокш Г.В., Рвачова Н.В.,Анал!з систем управлшня конференщями для оргашзацп
науково!- лояльность HobIthI шформацшш системи та технологи -  Modem information system 
and technologies -  2016. -  Вип. 5. -  Режим доступу до журн.:
http://ojs.fitts.pntu.edu.Ua/index.php/mist/issue/view/9.

Висновок. Наукова (Шльтсть кафедри програмног тженери та тформацтних 
технологш сприяе ятснт тдготовщ фах1вщв напряму тдготовки 6.050103 «Программа 
тженергя» за рахунок впровадження результатгв науковоI д1ялъностi у  навчальний процес 
та залучення cmydenmie до науково!роботы.

6. М1ЖНАРОДН1 ЗВ’ЯЗКИ

Вивчення зapyбiжнoгo досвщу i мiжнapoднe сшвробптшцтво е одним з пр1оритетних 
напрям1в д1яльност1 1нституту. 3 моменту свого заснування П1Б МНТУ став активним 
учасником бшьшост! м1жнародних проекНв ушверситету.

Виконуючи значну юльк1сть проектов Свропейського Союзу та двостороншх угод з 
ушверситетами i орган1зац1ями заруб1жних краш, ПВНЗ МНТУ мае значний доевщ 
м1жнародно!- штеграцп та сп1вроб1тництва.

За роки свого 1снування ун1верситетом виконано понад 50 мiжнapoдниx навчальних, 
наукових та досл!дницьких програм. 3 них три основш проекта зд1йснено за програмою 
TEMPUS-TACIS, чотири проекта - TACIS, три -  TACIS-ACE; два проекта фшансувалися 
урядом Францп, чотири - навчальними закладами Свропи та Америки, 31 проект - 
заруб1жними ф1рмами та п!дприемствами. Здшснено перепщготовку i стажування за 
кордоном 120 викладач1в та науковц1в. Вщм1нники навчання - бакалаври i мапстри МНТУ 
стажуються у кращих ун1верситетах Свропи. В ушверситеН вщкрито кафедру ЮНЕСКО, 
кафедру Права Свропейського Союзу, Свропейсью студй-. Для читання лекц1й запрошуються 
провщш викладач! з-за кордону, проводяться м1жнародш конференц!!-.

http://ojs.fitts.pntu.edu.Ua/index.php/mist/issue/view/9
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М1жнародне наукове сшвробНництво з ушверситетами краш Захщшм Свропи, а 
також кра'ш СНД: Pocii, Азербайджану, Грузп та Bmopyci дало можливють пщготувати та 
подати на розгляд Сврокомюп в рамках програми FARE HOBi проекта: «Програму 
короткострокових Kypcie перепщготовки мушципальних пращвниюв Украши вщповщно до 
Свропейського законодавства», «Засади оргашзацй консалтингових цешрйв у сусщшх з 
Украши державах Свропи -  Полыщ та Словаччиш».

Приватний вищий навчальний заклад «М1жнародний науково-техшчний ушверситет 
iMeHi академжа lOpia Бугая» е членом Млжнародно1 академн наук вищох школи, Украшсько!' 
Ради Миру, членом М1жнародно! асощацп ушверситета.

Протягом 2013-2016 рогав П1Б МНТУ сп1впрацюе на основ! договор1в з такими 
заруб1жними навчальними закладами як, М1жнародний ун1верситет лопстики i транспорту у 
м. Вроцлав (Полыца), Свропейський ун1верситет 1нформатики та економжи у Варшав1 
(Польща), Вища школа управлшня безпекою прац1 у м. Катовще (Польша), Ун1верситет 
адмшютрацн та б1знесу iMeHi С. Квятковського у м. Гдиня (Польща), Vilniaus Kolegija 
(Литва).

Висновок. У свош мгжнароднш д\ялъност1 Полтавсъкий тститут б1знесу ПВНЗ 
«МЬюнародний науково-техтчний ушверситет iMem академта Юр1я Бугая» спрямовуеться 
на ттеграцт до загалъноевропейсъкого простору вищог oceimu, вдосконалення та 
впровадження новых напрямкгв академ'тноХ д1ялъност1, що eidnoeidaromb потребам 
сустльства в процеа глобал1зацп, розробки мехашзмгв тдвищення якостг й оцтки якостг 
oceimu тощо.

7. МАТЕР1АЛЫЮ-ТЕХН1ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ П1ДГОТОВКИ ФАХ1ВЩВ

Експертна KOMicia nepeeipraa оригшали документа, яю засвщчують право на 
використання навчальних пpимiщeнь ушверситету.

Полтавсъкий iHCTHTyT 6i3Hecy ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет 
iMeHi академжа Юрхя Бугая» знаходиться в neHTpi м. Полтава у Кшвському 
адмппстративному райош по вул. Сшнш, 7. На дшянщ окремо розташована бyдiвля: 
адмшютративний та учбовий корпус.

Загальна площа бущвель, на яких розташований ушверситет, становить 2044,5 м2, 
орендованих -  2294,5 м2 (у т.ч. гуртожиток -  250 м2).

У ]ЭОЗпорядженш шституту знаходиться 25 навчальних кабш ета площею вщ 19,1 м2 
до 63,3 м2 (загальна площа -  1164,4 м2), два комп’ютерш класи площею вщ 61,7м2 до 61,8м2 
(загальна площа -  123,5 м2 ); б1блютека загальною площею 64,8 м2, спортивний зал площею 
210,3 м2. KpiM того, для забезпечення д1ялыюст1 навчальних пщроздшв 1нституту е 9 
кабш ета площею вщ 19,3 м2 до 61,8 м2 (загальна площа -  284,5 м2) та складсьш й 
господарсью примщення загальною площею 385,3 м2

Таким чином, загальний стан навчального корпусу та гуртожитку вщповщае 
саштарно-техшчним нормам i забезпечуе належш умови для здшснення навчального 
процесу

Техн1чний стан кабш ета кафедри програмно! шженерп та шформацшних технолопй 
цшком вщповщае своему призначенню та вимогам навчального плану i програмам напряму 
пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я», повною Mipoxo забезпечують практичну 
пщготовку фах1вц1в шляхом виконання передбачених навчальними програмами практичних 
занять. Створеш належш умови для виконання студентами курсового проектування з 
використанням комп'ютерно! техн1ки. Для яюсно! пщготовки фах1вщв шститут мае 
шформацшно-обчислювальний центр, у склад! якого е два комп’ютерних класи.

Загальна юльюсть ПК в ушверситеН 55 одиниць, яю об’еднаш в едину мережу. Все це 
позитивно впливае на яюсть пщготовки студентами шдивщуальних завдань та курсових 
po6iT, написания дипломних робгг.

Г олова експертно! KOMicii I.C. Андрущак
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Лекцшш заняття проводяться в потокових аудитор1ях. Застосовуються лекцшш 
проектори та мультимедшш системи. На думку KOMicii', бажано збшьшити кшьюсть 
мультимедшних npoeicropiB, що пщвищить яюсть проведения лекцшних та семшарських 
занять.

Проводиться цшеспрямована робота з постшного поповнення та оновлення наявноТ 
матер1ально-техшчно!' бази.

У подальшому доцшьно продовжити роботу з оснащения спещал1зованих кабш ета 
новим обладнанням та новггньою комп’ютерною техшкою.

Висновок. Матер1алъно-техтчна база П1Б МНТУ забезпечуе умови для проведения 
теоретичнш, практичных та тдивгдуалъних занять та eidnoeidae нормативам та вимогам 
акредитаци щодо тдготовки cmydeumie напряму тдготовки 6.050103 «Програмна

8. РЕЗУЛЬТАТИ OCBITHbOI ДШЛЬНОСП НАПРЯМУ ПОДГОТОВКИ 6.050103
«ПРОГРАМНА 1НЖЕНЕР1Я»

Показники ycniuiHOCTi
ОсвДня Д1яльшсть ушверситету з пщготовки бакалавр!в напряму тдготовки 6.050103 

«Програмна шженер!я» здшснюеться у повнш вщповщносп з навчальним планом. 
Результата контролю знань за наслщками екзаменацшних сесш свщчать, що студентам 
надаеться достатн1й р1вень теоретичних знань i практичних навичок згщно з дисциплшами 
навчального плану. Показники ycniuiHOCTi студент1в за результатами екзаменац1йних сесш 
становили: для циклу гуман!тарно1 i сощально-економ1чно1 пщготовки -  абсолютна 
усшшшсть складае 100%, а як1сть навчання -  70,3%; для циклу природничо-науково! 
пщготовки: абсолютна усшшшсть складае -  100%, а ягасть навчання -  64,8%; для циклу 
професшноТ та практично!’ пщготовки: абсолютна усшшшсть складае -  100%, а яюсть 
навчання -  71,1%.

Для пщсумкового контролю знань студент1в викладач1 мають Bci необхщш матер1али: 
контрольн1 питания, тести, екзаменацшш б1лети, критерй оц1нювання знань.

Експерти ознайомилися з матер1алами щодо результата виконання студентами 
комплексних контрольних роб1т пщ час самоанал1зу. Структура i зм1ст ККР вщповщають 
встановленим вимогам, вщображають актуальн1сть завдань до виробничо! сфери, що дало 
можлив1сть наблизити студента до умов виробничо! д1Яльностг.

Результата перев1рки експертами виконання студентами комплексних контрольних 
роб1т пщ час самоанал!зу характеризуються такими показниками:

- з циклу гумаштарно! та сощально-економ1чно! п1дготовки: 
абсолютна усп1шн1сть -  100%;
яюсть навчання -  65,4%; 
середнш бал -  3,7.

- з циклу математично!' та природничо-науково!' пщготовки: 
абсолютна усшшшсть -  100%;
яюсть навчання -  61,4%; 
середнш бал -  3,6.

- з циклу професшно!' та практично!' пщготовки: 
абсолютна усшшшсть -  100%;
яюсть навчання -  55,6%; 
середнш бал -  3,6.

Результата виконання контрольних роб гг студентами напряму пщготовки 6.050103 
«Програмна шженер]я» наведено в додатку 1 експертних висновюв.

Анал1з результата контрольних робгг свщчить, що студента загалом засвоши 
програмний матер1ал, виявили достатнш р1вень теоретичних знань i практичних навичок в 
обсяз1, передбаченому навчальними програмами. Проте, сл1д в1дзначити, що окрем1 студента

шженергя».

I.C. Андрущак
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здшснили недостатнш анал1з теоретичних питань i надали HenoBHi вщповщ на OKpeMi 
питания.

Експертна KOMicia вважае, що показники ycniniHocTi за результатами виконання 
контрольних po6iT з циюпв фундаментальних та фахових дисцишпн вщповщають вимогам 
щодо акредитаци тдготовки бакалавр!в.

Яккть виконання курсових po6iT
KoMicia проанал1зувала якють написания курсових po6iT з дисцигапн «Бази даних», 

«Об’ектно-ор1ентоване програмування», «Крипто граф!чш системи захисту шформаци», яю 
виконувалися студентами у 5, 6 та 7 семестрах.

Тематика курсових po6iT охоплюе найбшып важлив! i актуальш питания у виробничш 
сферй мае практичну направленють та вщповщае змюту навчальних дисцишпн, вимогам 
ocBiTHboro ступеня бакалавр.

При nepeBipuj експертною KoMicieio було зроблено оцшку 20% курсових po6iT 
виконаних студентами напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я». Анал1з 
виконаних курсових робгг св1дчить про те, що студенти добре засвоши i закр1пили 
теоретичний i практичний матер! ал курщв, вмноть працювати з л1тературою, нормативними 
джерелами, вибирати необхщний матер1ал, розвивати свое професшне мислення. В окремих 
курсових роботах спостертаються вщсутнють висновк1в до окремих таблиць, наявнють 
стил1стичних помилок та незначних недол1к1в в оформлений

Розб1жшсть в оц1нюванн1 курсових проеюлв викладачами кафедри програмно!’ 
1нженерЙ та 1нформац1йних технолопй та експертами вщсутня, що свщчить про достатню 
об’ектившсть ощнювання.

KoMicia в1дзначае, що яюсть курсових роб1т в ц1лому вщповщае вимогам щодо i'x 
виконання.

Як!сть зв т в  про практику
KoMicieio встановлено, що практика студентов напряму п!дготовки 6.050103 

«Програмна 1нженер1я» проводиться вщповщно до д1ючого навчального плану, Положения 
про проведения практики студент! в i включае так! вид и: комп’ютерну практику, навчально -  
технолопчну та переддипломну практику.

Практики, передбачеш навчальним планом, проводяться в державних та приватних 
установах, пщприемствах, оргашзащях, як! мають в!дпов!дн! можливост! для забезпечення 
виконання затверджено!' програми, з якими пщписаш угоди про сп!впрацю та договори про 
проведения практики.

При nepeBipip експертною KoMicieio були nepeBipem зв!ти та щоденники з практики. 
Анал!з результат!в показав, що практична пщготовка студент!в знаходиться на надежному 
piBHi. Одночасно KOMicia вщзначила окрем! недолжи в оформленн! зв!т!в, недостатню 
чИкють формулювання висновк!в i рекомендац!й студентами.

Яккть результате атестац!'1

Для студенПв напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» проводиться 
атестац!я у форм! захисту дипломних робИ. Розроблен! методичн! рекомендацй щодо i'x 
написания.

Результати захисту дипломних робН студентами напряму пщготовки 6.050103 
«Програмна шженер!я» свщчать про яюсний р1вень пщготовки та вщповщшсть нормативним 
вимогам.

Висновок. Ятстъ тдготовки cmydenmie напряму тдготовки 6.050103 «Програмна 
шженер1я» у  П1Б МНТУ eidnoeidae акредитацшним вимогам у  частит ycniiuHocmi та 
якост '1 знанъ, виконання курсових po6im проходження практик та складання тдсумковог 
випусковоХ атестацп.

I.G. Андрущак



15

9. ОПИС BHYTPIIIIHbOI СИСТЕМЫ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТ1ОСВ1ТИ

Програма забезпечення якост1 освии в ПВНЗ «МНТУ», KpiM мошторингу багатьох 
кшыасних показниюв, спрямована на пщтримку системи цшностей, традицш, норм (як 
загальноушверситетського р1вня, так i cy6piBHie академ!чних шдроздш в -  шститупв, 
факультете, кафедр), якц власне, й визначають ефектившсть функцюнування ПВНЗ 
«МНТУ».

Основна мета розвитку освйги в П1Б МНТУ на 2016-2021 роки спрямована на 
пщвищення якост1 навчального процесу, вдосконалення чинних програм подготовки 
бакалавр1в вщповщно до попиту на украшському та м1жнародному ринках пращ.

Система внутршнього забезпечення якост1 осв1тньо!' д1яльност1 та якост! вищо!' освгги 
в П1Б МНТУ передбачае здшснення таких заход1в:

- визначення принцишв i процедур забезпечення якосп вищо! осв1ти;
- зд1йснення мошторингу ocbIthIx програм (осв1тньо-профес1йна та освИньо-наукова) 

на вщповщному piBHi вищо! освИи, в межах спец1альност1 (перел1к навчальних дисципл1н i 
лог1чна посл1довн1сть !х вивчення, к1льк1сть кредит1в СКТС, необхщних для виконання ще! 
програми);

- забезпечення публ1чност1 1нформац1! про освшп програми, ступен1 вищо! осв1ти та 
квагпфкацп (наявн1сть 1нформац1йних пакет1в та доступ шформацн до них на веб-сторшках 
1нституту, факультету);

- здшснення мошторингу очкуваних результат1в навчання -  компетентностей, якими 
повинен оволод1ти здобувач вщповщного ступеня вищо! осв1ти та систематичне 
оприлюднення !х на офщшному веб-сайп ун1верситету, на 1нформац1йних стендах та в будь- 
який шший cnoci6;

- забезпечення наявност1 навчальних pecypciB для орган1зацй' осв1тнього процесу, у 
тому числ1 самост1йно! робота студент1в, за кожною осв1тньою програмою (кадрове, 
матер1ально-техн1чне та методичне забезпечення);

- забезпечення пщвищення квал1фкацп педагопчних, наукових i науково- 
педагопчних пращвниюв (п1дб1р кадр1в на конкурсн1й основц науковий ступ1нь та вчене 
звания, вивчення передового досв1ду, застосування шновацшних технолопй навчання, 
стажування та пщвищення квал1фкащ! (один раз на 5 рок!в));

- забезпечення ефективно! системи запоб1гання та виявлення академ1чного плапату у 
здобувач1в вищо! осв1ти;

- шших процедур i контрольних заход1в.
Висновок. 1нститут створив умови, яш дозволяютъ регулярно впливати на систему 

якостг вищог oceimu через взасмовиглдш двосторонт стосунки м1ж студентством та 
тститутом, що eidnoeidae вимогам вищог школи та забезпечуе державну гарантт якост1 
oceimu.

10. ПЕРЕЛ1К ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИС1В) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАН1В ТА
ЗАХОДИ 3 IX УСУНЕННЯ

За останш роки орган1зац1ю навчально-виховного процесу, ф1нансово! та 
господарсько! д1яльност1 регулярно перев1ряли вщпов1дн1 державн1 контролююч1 органи.

Протягом звггного пер1оду проводились також регулярш перев1рки сан1тарно- 
епщем1олопчною службою м. Полтави. Bci зауваження були враховаш i недол1ки усунен1.

Щороку методистами проводиться перев1рка готовност1 матер1ально! бази та 
методичного забезпечення до нового навчального року. Зауважень не було.

Для реаш'защ! рекомендацш освкня, навчально-методична, наукова i орган1зац1йна 
д1яльн1сть кафедри програмно! 1нженер1! та 1нформац1йних технологш була спрямована на 
вдосконалення пщготовки фах1вщв спещальностх 121 «1нженер1я програмного 
забезпечення», врахування побажань та усунення недолЫв й  д1яльност1. За звшшй пер1од 
кафедрою програмно! 1нженерй' та шформацшних систем проведено таку роботу:

Г олова експертно! KOMici! I.C. Андрущак
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- поповнено б!блютечний фонд, пщручниками, поабниками, довщковою та шшо! 
навчальною лпературою з фахових дисциплш. Це стало можливим за рахунок придбання 
ново! лиератури, електронних версш шдручникзв, розробки викладачами конспекпв лекщй у 
склад1 методичних матер1ал1в на паперових нос1ях та в електронному виглядц доступ до яких 
можливий у читальному 3ani електронно! б1блютеки;

- комплектування науково-педагопчних кадр1в в шституи здшснюеться згщно з 
чинним законодавством, нормативними документами Мшютерства освни i науки Украши. 
Викладач1 ушверситету проходять пщвищення квал1фкацп через стажування у провщних 
вищих навчальних закладах i наукових установах, шляхом навчання в acnipaHTypi та 
докторантур! та у науково-дослщницьких шститутах.

3 метою полшшення якоеп осв1ти проводиться активний пошук napraepiB-баз 
практики для взаемовигщно! сшвпрацп Основними базами практики для студенпв е провщш 
компанп, зокрема: ТОВ «1нтелект -  Т», ТОВ «Хгмагро Гарант», Громадська оргашзащя 
«Федеращя хортингу м.Полтава», 1нститут свинарства i АПВ НААН, ФОП Кирше О.А. та 
ш.

За звпний перюд зауважень (припишв) контролюючих державних opraHiB, а також 
претензш юридичних i ф1зичних oci6 щодо оевпньо! д1яльноеп шетитуту з пщготовки 
фах1В1пв напряму пщготовки 6.050103 «Програмна 1нженер1я» не було.

Таким чином, yci рекомендацй' попередшх експертних iiepeBipoK та експерпв 
Мпистерства оевгги i наук Укра'ши, а також попередньо! експертизи акредитацшних 
матер1ал1в, виконано у повному обсязь

На пщстав1 проведено! акредитацшно! експертизи експертна комю1я д1йшла висновку, 
що кадрове, навчально-методичне, 1иформац1йне та матер1ально-техн1чне забезпечення П1Б 
МНТУ вщповщае д!ючим Лщензшним умовам. Як1сть та усп1шн1сть знань студенпв 
пщтверджуе виконання акредитац1йних вимог з пщготовки бакалавр1в галуз1 знань 0501 
«1нформатика та обчислювальна техшка» напряму пщготовки 6.050103 «Програмна 
шженер1я».

Експертна ком!с1я вважае за доцшьне надати кер1вництву Полтавського 1нституту 
б1знесу Приватного вищого навчального закладу «М1жнародний науково-техн1чний 
ушверситет iMeHi академ1ка JOpia Бугая» та випусковш кафедр1 програмно! шженери та 
1нформац1йних технолопй рекомендацй, що не впливають на загальний позитивний 
висновок експертно! комюп:

- запровадити практику з пщвищення квал1ф1каци науково-педагопчному персоналу 
випусково! кафедри програмно! шженери та шформацшних технолопй у вищих навчальних 
закладах Свросоюзу;

- продовжити роботу щодо вдосконалення методичних розробок для самостшно! 
роботи студенпв, що сприятиме академ1чнш моб1льност1 здобувач1в вищо! осв!ти;

- прид1лити бты ну  увагу розробц! пакеив прикладних комп’ютерних навчальних 
програм з фахових дисциплш, з метою впровадження дистанц1йно-ор1ентованих технолопй;

- випусковш кафедр1 програмно! шженери та 1нформац1йних технолог1й продовжити 
роботу з видання пщручниюв, навчальних поабниюв i монограф1й з фахових дисциплш;

- науково-педагопчному персоналу, що забезпечуе навчальний процес з пщготовки 
бакалавр!в за напрямом пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» продовжити роботу 
щодо пщготовки фахових публкацш в наукових виданнях, що входять до м1жнародних 
науково-метричних баз.

На пщстав1 поданих на чергову акредитацпо матер1ал1в Полтавського шетитуту б1знесу 
ПВНЗ «М1жнародний науково-техн1чний ушверситет iMeHi академка IOpiH Бугая», перев!рки

11. ЗАГАЛЬН! ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦП

ЗАГАЛЬНИИ ВИСНОВОК

I.C. Андрущак
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результата освпньо! д1яльност1 на мющ, оцшки спроможносп згаданого навчального закладу 
проводите освггню д1яльшсть, перев1рки стану науково-методичного, кадрового, матер1ально- 
техшчного та шформацшного забезпечення, експертна комю1я дшшла висновку, що подготовка 
бакалавр!в за напрямом подготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» вщповщае Лщензшним 
умовам, акредитацшним вимогам i забезпечуе державну гарантш якоеп освгги.

У Пор1вняльнШ таблиц! водповщносп зазначеш фактичн1 показники Лщензшних умов 
та акредитацшних вимог (додаеться до висновюв).

На nidcmaei вказаного вище експертна комшя МШстерства oceimu i науки 
Украони зробила висновок про можливкть акредитацй бакалавров напряму подготовки 
6.050103 «Програмна iouicenepin» -  з лщензованим обсягом 15 oci6 денноо форми 
навчання та 25 особ заочноо форми навчання.

Голова експертноо комосн:
завщувач кафедри комп’ютерних технологш 
Луцького нащонального техшчного ушверситету, 
доктор техшчних наук, професор 
Член експертноо комШо: 
доцент кафедри комп’ютерних i шформацшних 
технологш Донбасько! державно! машинобуд1вно! 
академн, кандидат техгпчних наук

3  експертними висновками ознайомле$ 
Ректор ПВНЗ «ТУПжнародний науково-техо 
ун1верситет iMeHi академ1ка Юр1Я Бугая», 
доктор економ1чних наук, доцент

Ректор ГИБ ПВНЗ «МГжнародний науково-те 
ун1верситет iMeHi академжа Юр1я Бугая» 
кандидат географ1чних наук, професор

23 червня 2017 року

М1ЖНАР0ДН НИ 

у н т р т >

I. €. Андрущак

I. А. Гетьман

В.Ю. Худолей

Г о л о в а  ек сп ер т н о! KOMici! I.G. Андрущак
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Додаток 1

ПЕРЕВ1РЕН1 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБ1Т

№

п/
п

Назви дисциплш, за 
якими проводився 

контроль

Ку
рс

«*Р
X
Vе*
f?
О-Сно
*2

i ' 8 Гр
уп

а

Виконували 
ККР, група

3 них одержали оцшки При перев1рц! 
експертно! KOMicii При самоанал1з1

5 4 3 2
я SН О

§ я
3 §
О  'X

■<

чО
о 4

-Qно
'2 Се

ре
дш

й 
ба

л

Аб
со

лю
тн

а 
ус

тш
ш

ст
ь,

 %

NPо4
А .но
’2« Се

ре
дш

й 
ба

л

oci6 % oci6 % oci6 % oci6 % oci6 %

I. Цикл г у м а ш т а р н о Г  та сощально-економГчноГ п1дготовки
1. Фтософ1я 3 15 15 100 - 6,7 10 60,0 5 33,3 - - 100 66,7 3,7 100 66,7 3,8
2. Соцюлопя 2 11 11 100 1 9,1 5 45,5 5 33,3 - - 100 54,5 3,6 100 63,6 3,7
Усього за циклом 26 26 100 1 3,8 15 57,7 10 38,5 - - 100 61,5 3,6 100 65,4 3,7
Розбгжшсть -3,8 -0,1

II. 1Дикл природничо-науково! подготовки
1 . Математичний анал1з 2 11 11 100 - - 7 63,6 4 36,4 - - 100 63,6 3,6 100 63,6 3,6

2.
Математичш методи 
дошидження операцш 3 15 15 100 1 6,6 7 46,7 7 46,7 - - 100 53,3 3,6 100 60,0 3,7

Усього за циклом 26 26 100 1 3,8 14 53,8 11 42,3 - - 100 57,7 3,6 100 61,5 3,6
Розб1жшсть - -3,84 -

III. 1Дикл ирофесшшн подготовки

1 .

Орган 1зац1я 
комп’ютерних мереж 4 15 15 100 - - 8 53,3 7 46,7 - - 100 53,3 3,5 100 60,0 3,6

2.

Економжа
програмного
забезпечення

4 15 15 100 2 13,3 6 40,0 7 46,7 - - 100 53,3 3,6 100 53,3 3,6

3.
Обе’ктно-ор1ентоване
програмування 4 15 15 100 1 6,7 7 46,7 7 46,7 - - 100 53,3 3,6 100 53,3 3,6

Усього за циклом 45 45 100 3 6,7 21 46,7 21 46,7 - - 100 53,3 3,6 100 55,6 3,6
Розб1жшсть \

------------------------------------------------------------------------------------------------- л ---------------;— л : --------------------------------------------------------------------------------- — i ------------------------------------------------------- г т ---------------------------- ^  ^ 5 — 1 ^ Э  ---------------
- -2,22 -

Член експертноГ K O M icii / / ' Ъ  c v  v

3  експертними висновками ознайомлет//^
Р ^ 1 ^ т г » г ч  Г Т Г И Т 'З  / /  Л  Л Т 11  \ /  w f ■' '■ I  i  И с  *■ ' - л )Ректор ПВНЗ «МНТУ» 
Ректор ШБ ПВНЗ «МНТУ» 
23 червня 2017 року

Г олова експертноГ KOMici'f

Гетьман

. Худолей 
Лавриненко
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Додаток 2

Додаток 6
до Лщензшних умов

Тнформащя про наявшсть б1блютеки

Найменування
б1блютеки

Площа (кв. 
метр1в)

Обсяг фощцв 
навчально!-, 

науково! 
лНератури 

(прим1рниюв)

Площа читального 
залу (кв. метр1в), 
кшькють м1сць

ПримИка*

Наукова 
6i6ni отека

64,8 кв.м.

Навчальна 
лпература 
10495, наукова 
лИература 3028

1 читальний зал (64,8 
кв.м), 30 посадкових 

м1сць

Електронна 
б1блютека 

обсягом 1013 
шдручниюв

Додаток 3

Найменування показника (нормативу)
Значения
показника

(нормативу)

Фактичне
значения

показника

Вщхилення 
фактичного 

значения 
показника вщ 
нормативного

3. Наявшсть сощально-побутово! 
шфраструктури:

1) б1блютеки, у тому числ! читального 
залу

+ + вщповщае

2) п у ш тв  харчування + + вщповщае

3) актового чи концертного залу + + вщповщае

4) спортивного залу + + вщповщае

5) стадюну та/або спортивних 
майданчигав

+ + вщповщае

6) медичного пункту + + вщповщае
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Додаток 4

Забезпечення програмами i базами для проходження практики

Найменування
практики

Семестр, 
в якому 

передбаче 
на

практика

Тривалють
практики
(тижшв)

1нформащя
про

наявшсть 
програм 
практик 
("+" або

м

Найменування бази 
для проходження 

практики

1нформащя про 
наявшсть угод 

про
проходження 
практик (дата, 
№, строк ди)

1 2 3 4 5 6
Навчально -  
технолопчна 

практика

6 4 + ФОП Албет С.В. 19.04.2016,
№ 3,

10.05.2016-
05.06.2016

ТОВ «1нтелект -  Т» 19.04.2016, 
№ 1,

10.05.2016-
05.06.2016

Громадська
оргашзащя
«Федеращя
хортингу
м.Полтава»

19.04.2016,
№ 2,

10.05.2016-
05.06.2016

ФОП Кирше О.А. 19.04.2016,
№ 4,

10.05.2016-
05.06.2016

ТОВ «XiMarpo 
Г арант»

19.04.2016,
№ 5,

10.05.2016-
05.06.2016

Переддипломна
практика 7 6 +

Громадська
оргашзащя
«Федеращя
хортингу
м.Полтава»

08.11.16р.,
№1

14.11.2016-
11.12.2016

ТОВ «1нтелект -  Т» 10.11.2016,
№ 4

14.11.2016-
11.12.2016

ФОП Кирше О.А. 10.11.16р.,
№ 3

14.11.2016-
11.12.2016

ТОВ «XiMarpo 
Г арант»

10.11.16р.,
№ 2

14.11.2016-
11.12.2016

Г олова експертноУ K O M icii I.G. Андрущак



Додаток 5

1. 1нформац1я про загальну плоиц примнцень, що використовуються у навчальному nponeci

Додаток 4 
до Лщензтнш умов

№
з/п

Адреса примГ 
щення

Найме-
нування
власника

майна

Площа 
(кв. м)

Назва та 
рекв1зити 

документа про 
право

власност! або 
опера-тивного 

управлшня

Дoroeip оренди 1нформащя про наявн1сть докуменпв
Строк дп 
договору 

оренди 
(з

по )

Наявшсть
державно!'
реестрацн

Наявшсть
нотарь
ального
посв1д-
чення

Про вщ- 
пов1дн1сть 
сан1тарним 

нормам

Про в1д- 
повщшсть 
вимогам 
правил 

пожежно! 
безпеки

Про В1Д- 
повщшсть 
нормам з 
охорони 
пращ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. м. Полтава, 
вул. Сшна,7

Полтавська
обласна

оргашзащя
ТСОУ

(товариство
сприяння
оборою

Украши)

2044,5

Догов1р 
оренди 

№01/01/2015 
вщ 01.09.15 р.

01.09.2015

30.06.2018

Зпдно 
чинного 

законодав- 
ства не 

потребуе

Зг1Дно 
чинного 

законодав- 
ства не 

потребуе

+ + +

2. м. Полтава, 
вул. Фрунзе, 

245
(гуртожиток)

Державний 
навчальний 

закладу 
«Полтавськи 

й центр 
професшно- 

техшчно! 
освНи»

250

Угода про 
надання

Л1ЖК0-М1СЦЬ в 
гуртожитку 

вад 27.12.16 р.

01.01.2017

31.12.2017

Зпдно 
чинного 

законодав- 
ства не 

потребуе

Зпдно 
чинного 

законодав- 
ства не 

потребуе

+ + +

Голова експертно! KOMicii I.G. Андрущак
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ПОР1ВНЯЛБНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання лщензшних умов у сфер! вищо'1 освгги 

з напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер1я» 
галуз1 знань 0501 «1нформатика та обчислювальна техшка» у 

Полтавському шституп бгзнесу ПВНЗ «Mi/кнародний науково-техшчний ушверситет
iMeHi академжа lOpifl Бугая»

(eidnoeidm до наказу МОН Укрални eid 29.11.2011 р. Ns 1277, зареестрованого в Minicmepcmei 
_____________________юстици Украти eid 19.01.2011 р. №  75/8674)_______________________

Назва показника (нормативу)
Значения

показника
(нормативу)

Фактичне
значения

показника
(нормативу)

Вщхилення
фактичного

значения
показника

вщ
нормативу

1.1. Концепщя д1яльност! за заявленим 
напрямом (спещальнютю), погоджена Радою 
MiHicTpiB АРК, обласною, Кшвською державною 
адмшютращею

+ + Не мае 
вщхилення

1.2. Заявлений лщензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання)

15/25 15/25 -/-

2. Кадрове забезпечення подготовки <>ах!вщв заявлено! спещальност1
2.1. Частка науково-педагопчних пращвник1в з 
науковими ступенями та вченим званиями, як1 
забезпечують викладання лекцшних годин 
соц1ально-гуман!тарного циклу дисциплш 
навчального плану cneuiajiLHOCTi (% вщ 
к1лысост1 годин)

75 100 +25

у тому числ1 як1 працюють у даному 
навчальному заклад1 за основним м1сцем робота

50 90,1 +40,1

2.2. Частка науково-педагог1чних пращвнигав з 
науковими ступенями та вченими званиями, як1 
забезпечують викладання лекцшних годин 
фундаментального циклу дисциплш 
навчального плану спещальнос'л (% вщ 
юлькост1 годин) (за винятком в1йськових 
навчальних дисципл1н)

75 100 +25

у тому числ1 яю працюють у даному 
навчальному заклад1 за основним м1сцем робота

50 64,4 +14,4

з них: доктор1в наук або професор1в (при 
розрахунку частки доктор1в наук, професорш 
дозволяеться прир1внювати двох кандидайв 
наук, доцент1в, як1 мають стаж безперервно'1 
науково-педагог1чно1 робота в даному 
навчальному заклад1 не менше 10 роюв, а також 
е авторами (сшвавторами) п!дручник1в або 
навчальних пос1бник1в з грифом М1н1стерства 
осв1ти i науки, молод1 та спорту Укра'ши або 
монограф1Й, до одного доктора або професора)

10 13,8 +3,8

2.3. Частка науково-педагопчних пращвниюв з 
науковими ступенями та вченими званиями, яю 
забезпечують викладання лекцшних годин 
фахових дисциплш навчального плану

75 100 +25,0

Г олова експертно '1 комюп I.G. Андрущак
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спещальносН (% кшькосН годин)
у тому числ1 яю працюють у даному 
навчальному зaклaдi за основним м1сцем роботи

50 59,8 +9,8

з них: докторгв наук або пpoфecopiв (при 
розрахунку частки доктор1в наук, професор1в 
дозволяеться прир!внювати двох кандидата 
наук, доценНв, яю мають стаж безперервно! 
науково-педагопчно! роботи в даному 
навчальному заклад1 не менше 10 роюв, а також 
е авторами (ствавторами) тдручнию в або 
навчальних пос1бниюв з грифом M iH icT ep C T B a 

освНи i науки, молод1 та спорту Украши або 
монографш, до одного доктора або професора)

10 20,8 + 10,8

2.4. Частка педагопчних пращвниюв вищо! 
категори, яю викладають лекцшш години 
дисципл1н навчального плану спец1альност1 та 
працюють у даному навчальному заклад1 за 
основним м1сцем роботи (% вщ кшькосН годин 
для кожного циклу дисциплш навчального 
плану)

Не
передбачено

2.5. Наявшсть кафедри (циклово! KOM icii') з 
фундаментально! шдготовки

+ + Вщповщае

2.6. Наявшсть кафедри 3i спец1ально! (фахово!) 
подготовки, яку очолюе фах!вець вщповодно! 
науково-педагопчно! спсщальностк

+ + Вщповщае

кандидат наук, доцент + + Вщповщае

Голова експертно'1 KOMicii:
завщувач кафедри комп’ютерних технологий
Луцького нацюнального техшчного ушвсрситсту,
доктор техшчних наук, професор
Член експертно'С комки:
доцент кафедри комп’ютерних i шформацшних
технологш Донбасько! державно!' машипобуд1вно!
академн, кандидат техшчних наук

3 експертними висновками ознайомлет:
Ректор ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний 
ушверситет iMeHi академша Юр!я Бугая», 
доктор економ1чних наук, доцент

Ректор П1Б ПВНЗ «М1жнародний науково-ге, 
ушверситет iMeHi академжа Юр1я Бугая», 
кандидат географ1чних наук, професор

23 червня 2017 року

I. £. Андрущак

. А. Гетьман

. Худолей

авриненко

Г ол ов а  ек сп ер т н о! KOMicii I.G. Андрущак



Додаток 7
до Лщензшних умов

24

ЗВЕДЕШ В1ДОМОСТ1
про дотримання Лщензшних умов у сфер! вищо! освгги у 

Полтавському шституН 6i3Hecy ПВНЗ «1УПжнародний науково-техшчний ушверситет
iMeHi академжа lOpia Бугая»

(eidnoeiduo до постанови КМУ вгд 30.12.2015р. №  1187)

Найменування показника (нормативу)
Значения
показника
(норматив)

Фактичне
значения

показника

Вщхилення 
фактичного 

значения 
показника вщ 
нормативного

Технолопчш вимоги
щодо матер!ально-техшчного забезпечення ocBiTHboi' Д1нльност1 у сфер! вищо'1 oceiTH

(Додаток 13 до Лщензшних умов)
1. Забезпечешсть применениями для 
проведения навчальних занять та 
контрольних заход1в (кв. метров на одну 
особу для фактичного контингенту студент!в 
та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змшами)

2,4 3,0 +0,6

2. Забезпечешсть мультимедшним 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудитор!ях (м!шмальний 
вщсоток галькосЛ аудитор!й)

30 30 Не мае 
вщхилення

3. Наявшсть сощально-побутово! 
шфраструктури:
1) б!блютеки, у тому числ1 читального залу + + вщповщае
2) пунк’лв харчування + + вщповщае
3) актового чи концертного залу + + вщповщае
4 ) спортивного залу + + вщповщае
5) стадюну та/або спортивних майдан чишв + + вщповщае
6) медичного пункту + + вщповщае
4. Забезпечешсть здобувач1в вищоУ освИи 
гуртожитком (мпнмальний вщсоток потреби)

70 70 Не мае 
вщхилення

5. Забезпечешсть комп’ютерними робочими 
мюцями, лаборатор1ями, по л i гонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхщними 
для виконання навчальних плагпв

+ + вщповщае

Технолопчш вимоги
щодо навчально-методичного забезпечення освггньоУ д!яльност! у сфер1 вищоУ освгги

(Додаток 14 до Лщензшних умов)
1. Наявшсть опису освНньо! програми + + вщповщае
2. Наявшсть навчального плану та 
пояснювально! записки до нього

+ + вщповщае

3. Наявшсть робочо! програми з кожно! 
навчально!' дисцишпни навчального плану

+ + вщповщае

Г олова експертно! KOMicii I.G. Андрущак
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4. Наявн1сть комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожно! 
навчально! дисципл1ни навчального плану

+ + вщповщае

5. Наявшсть програми практично!' 
подготовки, робочих програм практик

+ + вщповщае

6. Забезпечешсть студент1в навчальними 
матер1алами з кожно!' навчально! 
дисципл1ни навчального плану

+ + вщповщае

7. Наявшсть методичних матер1ал1в для 
проведения атестацп здобувач1в

+ + вщповщае

Технолопчш вимоги
щодо шформацшного забезпечення освтгньо! д1яльност1 у сфер! вищо! освгги (Додаток

15 до Лщензшних умов)
1. Забезпечешсть б!блютеки в1тчизняними 
та закордонними фаховими перюдичними 
виданнями в!дповщного або спорщненого 
проф1лю, в тому числ1 в електронному 
вигляд1

не менш як 
чотири 

найменуван 
ня

5 +1

2. Наявн1сть доступу до баз даних 
перюдичних наукових видань англшською 
мовою вщповщного або спорщненого 
профшю (допускаеться сп!льне 
користування базами кшькома закладами 
освИи)

+ + вщповщае

3. Наявшсть офщшного веб-сайту закладу 
освгги, на якому розм1щена основна 
шформащя про його Д1яльн1сть (структура, 
лщензи та сертиф1кати про акредитащю, 
освтшя/освИньо-наукова/ 
видавнича/атестац1йна (наукових кадр1в) 
д1яльн1сть, навчальш та науков1 структуры! 
пщроздши та !х склад, перед! к павчальних 
дисциплш, правила прийому, контактна 
!нформац!я)

+ + вщповщае

4. Наявшсть електронного ресурсу закладу 
освгги, який м!стить навчально-методичн! 
матер!али з навчальних дисципл!н 
навчального плану, в тому чиши в систем! 
дистанцшного навчання (м!н!мальний 
вщеоток навчальних дисципл!н)

50 50 вщповщае

Голова експертноХ комки: 
завщувач кафедри комп’ютерних технолог!й 
Луцького нацюнального техшчного ушверситету 
Член експертноХ комки:
доцент кафедри комп’ютерних i шформацшних технологш 
Донбасько! державно! машинобуд!вно! академп 
3 експертними висновками ознайомлет: А
Ректор ПВНЗ «1УПжнародний науково-техшчний f f ; . 
ушверситет ш еш академшаlOpia Бугая» 1
Ректор ГИБ ПВНЗ «КПжнародний науково-техшч^йЙ 
ушверситет iMem академжа Юр!я Бугая»
23 червня 2017 року

Г олова експертноТ KOMicii

Андрущак

ьман

удолеи

. Лавриненко

LG. Андрущак



26

ПОРГОНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання нормативних вимог щодо яшсних характеристик пщготовки фах1вщв з 

напряму пщготовки 6.050103 «Програмна шженер!я» 
галуз1 знань 0501 «1нформатика та обчислювальна техгпка» у 

Полтавському шституп б1знесу ПВНЗ «Мзжнародний науково-техшчний ушверситет
ixieni академжа lOpia Бугая»

(eidnoeiduo до наказу МОН Украти aid 13.06.2012 р. №  689, зареестрованого в Minicmepcmei 
___________________ юстицп Украти 04.07.2012 р. за№  1108/21420)______________ _

Найменування показника (нормативу)
Значения
показника
(норматив)

Фактичне
значения

показника

Вщхилення 
фактичного 

значения 
показника вщ 
нормативного

1 2 3 4

Яюсш характеристики пщготовки фах1вщв
1. Умови забезпечення державно! гарант!! 
якосН вищо! ocBira
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелж навчальних 
дисципл1н, години, форми контролю, %

100 100 Не мае 
вщхилення

1.2. Шдвищення квал1ф1кацй' викладач1в 
пост1йного складу за останш 5 роюв, %

100 100 Не мае 
вщхилення

1.3. Чисельшсть науково-педагопчних 
(педагог1чних) прац1вник1в, що 
обслуговують спещальнють i працюють у 
навчальному заклад1 за основним мюцем 
робота, яш займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими досл1дженнями, пщготовкою 
шдручниюв та навчальних пос1бник1в, %

100 100 Не мае 
вщхилення

2. Результата освп ньо! д1яльност1 (р!вень 
пщготовки фах1вц1в), не менше %

2.1. Р1вень знань студенев з гумаштарно! 
пщготовки:
2.1.1. Успшно виконаш контрольш 
завдання, %
2.1.2. Яюсно виконаш контрольш 
завдання (оцшки «5» i «4»), %

90

50

100

65,4

+10

+15,4

2.2. Р1вень знань студент!в з природничо- 
науково! (фундаментально!) пщготовки:
2.2.1. Усшшно виконан! контрольш 
завдання, %
2.2.2. Яюсно виконан! контрольш 
завдання (оцшки «5» i «4»), % |

90

50

100

61,5

+10

+11,5

Г олова експертно! комюи I.G. Андрущак
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2.3. PiBeHb знань студенив 3i спещально! 
(фахово!) пщготовки:

2.3.1. ycniniHO BHKOHaHi кoнтpoльнi 
завдання, %

2.3.2. Яшсно BHKOHaHi контрольш 
завдання (ощнки «5» i «4»), %

90

50

100

55,6

+10

+5,6

3. Оргашзащя науково! робота
3.1. Наявшсть у структур! навчального 
закладу наукових шдроздш в

+ + Вщповщае

3.2 Участь студента у науковш 
д1яльносп (наукова робота на кафедрах 
та в лаборатор1ях; участь у наукових 
конференщях, конкурсах, виставках, 
профшьних ол1мтпадах, тощо)

+ + Вцщовщае

Голова експертног K O M icii:
завщувач кафедри комп’ютерних технологш
Луцького нацюнального техшчного ушверситету,
доктор техшчних наук, професор
Член експертноХ комки:
доцент кафедри комп’ютерних i шформацшних
технологш Донбасько! державно! машинобуд1вно!
академн, кандидат техшчних наук

3 експертними висновками ознайомлет: 
Ректор ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний 
ушверситет iMeHi академжа Юр1я Бугая», 
доктор економнигих наук, доцент

Ректор ГИБ ПВНЗ «М1жнародний науково-технй/нт|'
ушверситет iMeHi академжа Юр1я Бугая», 
кандидат географ1чних наук, професор

23 червня 2017 року

I. £. Андрущак

I. А. Гетьман

Худолей

Лавриненко

Г олова експертно! комки I.C. Андрущак


