висновок
експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
в галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
у Миколаївській філії Приватного вищого навчального закладу
«Європейський університет»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
08.06.2016 p. № 10-А «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у
складі:
Кошкіна

Костянтина

Вікторовича -

директора

інституту

комп’ютерних та

інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова, доктора технічних наук, професора, викладача вищої категорії, голова комісії;
Яковенко Віри Дмитрівни - завідувача відділення комп’ютерної та програмної
інженерії Херсонського Політехнічного коледжу Одеського Національного політехнічного
університету, викладача-методиста вищої категорії, кандидата технічних наук, доцент.
Керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету
Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів» (зі змінами),

постановою Кабінету Міністрів

України від 3 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 24
грудня 2003 року № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послугу сфері вищої освіти» (зі
змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 13.06.2012 р. №
689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності
та вищого навчального закладу»,
у період з 13.06.2016 р. по 15.06.2016 р. включно, безпосередньо у Миколаївській філії
ПВНЗ «Європейський університет» провела акредитаційну експертизу діяльності вищого
навчального закладу щодо підготовки

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«Молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
Під час акредитаційної експертизи було перевірено первинні документи і фактичні
дані, які підтверджують загальні відомості про Миколаївську філію ПВНЗ «Європейський
університет» як заклад освіти, зміст підготовки, кадрове, матеріально-технічне, навчальнометодичне, наукове і інформаційне забезпечення щодо підготовки

фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.05010301 «Розробка
програмного забезпечення».
У результаті проведеної акредитаційної експертизи комісія встановила:
Голова комісії

1.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МИКОЛАЇВСЬКУ ФІЛІЮ п в н з
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ПВНЗ “Європейський університет” (до 16.08.2004 р. - Європейський університет
фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу), створений в 1991 році і є одним із
перших приватних вищих навчальних закладів України.
Європейський університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад, який
здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців .
ПВНЗ

«Європейський

університет»

створений

як

товариство

з

обмеженою

відповідальністю шляхом об’єднання майна фізичних осіб. У відповідності з чинним
законодавством здійснює свою діяльність згідно Статуту університету. Має державну
реєстрацію, що підтверджено свідоцтвом серії А00 №067265 від 26.07.1999 р., включений до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка АА №631907 від
24.05.2012р.) та взятий на облік як платник податків (довідка № 1899/10/28-00), внесений до
Державного

реєстру

вищих

навчальних

закладів

України

(довідка

№11-1-243

від

04.04.2008р.).
Миколаївська філія Європейського університету була заснована відповідно до листа
голови Миколаївської міської ради 1 квітня 1997 року наказом ректора № 48-к та на підставі
листа Голови Миколаївської міської ради № 41-20-363 від 12.03.1997 року, як структурний
підрозділ Європейського університету з метою підготовки молодших спеціалістів та
спеціалістів за денною і заочною формою навчання. Діяльність Миколаївської філії
Європейського університету, як структурного підрозділу, регламентується „Положенням про
Миколаївську філію ПВНЗ „Європейський університет”. Копія листа міського голови, наказу
№ 48-к, наказу №370с від 18.08. 2004 р. про зміну назви та протоколів №39 та №40 зборів
засновників, погодження міського голови м. Миколаєва. Бізнес коледж здійснює свою
діяльність на підставі положення про бізнес коледж, яке затверджене ректором ПВНЗ
«Європейський університет» 1.1. Тимошенко від 01.09.2012 р.
•&
#

.

і» ♦

«

*

Європейський університет та Миколаївська філія здійснюють свою діяльність на

підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636134 від 15.04.2015 року
та Ліцензії управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації на надання
освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти серія АА № 329606 від 07.06.2013 р.
Керівник університету
Тимошенко Іван Іванович, ректор ПВНЗ «Європейський університет», громадянин
України, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка в 1960 р., за
спеціальністю «Історія». Кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти
України.
Керівник Миколаївської філії

Голова комісії
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Потапенко

Олена

Миколаївна,

директор

Миколаївської

філії

Європейського

університету, призначена на посаду згідно з наказом № 33-П від 06.02.2012 року.
Потапенко О.М. закінчила у 1995 році економічний факультет Миколаївського
Державного Аграрного Університету за спеціальністю «Облік і аудит». У 2010 році здобула
кваліфікацію магістра з управління інноваційною діяльністю у Європейському університеті.
У липні 2010 року здобула наукову ступінь кандидата економічних наук у Міжнародному
університеті бізнесу і права. У 2011 році здобула вчене звання доцента кафедри
менеджменту. У квітні 2013 року отримала кваліфікацію спеціаліста вищої категорії. У
вищих навчальних закладах освіти III - IV рівня акредитації працює з 1996 року.
Концепція діяльності Миколаївської філії щодо надання освітніх послуг щодо
підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення»
затверджена ректором ПВНЗ «Європейський університет» професором Тимошенко І.І..
Установчі документи філії представлені в повному обсязі т занесені до ЄДЕБО.
Філія здійснює підготовку з 9 спеціальностей за трьома освітніми рівнями:
«молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст».
Підготовка фахівців на рівні молодшого спеціаліста проводиться за двома галузями
знань за ліцензованим обсягом:
1) 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 5.03050702 «Комерційна
діяльність» з ліцензованим обсягом прийому 40 осіб.
2) 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка», спеціальність 5.05010301 «Розробка
програмного забезпечення» з ліцензованим обсягом прийому 10 осіб.
З метою реалізації закону України про освіту, впровадження системи ступеневої
підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами, молодші
спеціалісти мають можливість продовжувати навчання у філії за рівнями «бакалавр»,
«спеціаліст».
Висновки:
Засновницькі документи Миколаївської філії ПВНЗ «Європейський університет»
надані комісії в оригіналі, повністю відповідають матеріалам справи та державним
вимогам до акредитації спеціальності.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
У Миколаївській філії розроблена програма формування контингенту студентів, де
особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі. Співробітники проводять велику
роз’яснювальну, профорієнтаційну і рекламну роботу серед абітурієнтів, день відкритих
дверей. Філія щорічно проводить рекламну роботу по місцевому радіо та телебаченні. Поряд

Голова комісії
/

3 традиційними формами профорієнтаційної роботи ведеться пошук нових форм залучення
випускників шкіл, гімназій та ліцеїв міста та області.
Кількість зарахованих студентів на перевищує ліцензованого обсягу. Конкурсний
відбір проводиться згідно правил прийому, що розроблені Приймальною комісією ПВНЗ
«Європейський університет» відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів
України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у міністерстві юстиції України
04 листопада 2014 року за№ 1390/26167.
Зарахування на II курс за скороченим терміном навчання здійснюється:
на базі повної загальної середньої освіти на визначену кількість місць за умови
подання сертифікатів з української мови та літератури, математики або історії України;
на базі освітньо-кваліфікованого рівня «кваліфікований робітник» на визначену
кількість місць за умови вступу на споріднену спеціальність за фаховим вступним
випробуванням.
Сертифікати та інші документи, що обумовлені правилами прийому, зберігаються в
особових справах студентів.
Динаміка контингенту студентів спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного
забезпечення »
Ліцензований
Кількість студентів у році на курсах
Ф орм а
навчан н я обсяг, осіб
2014 /2015
2013/2014
2015/2016
І
II
III IV І
II
III IV І
II
III IV
Денна
10
6
2
3
5
3
5
2
7
2
5
4
4
Висновки:
Експертна комісія визначає, що набір студентів за спеціальністю 5.05010301
«Розробка

програмного

забезпечення»

відбувається

згідно

законодавчих

вимог.

Екзаменаційна документація відповідає вимогам програм дисциплін основної і повної
середньої загальноосвітньої школи. Формування контингенту студентів здійснюється в
межах ліцензійного набору.
Зауваження: посилити організаційні заходи для збільшення набору студентів,
збільшити кількість профорієнтаційної інформації па стендах філії.

Організація

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
навчального процесу у Бізнес-коледжі ПВНЗ

«Європейський

університет» здійснюється за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних
та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання (дискусій,
рольових ігор, інтелектуального штурму, творчих конкурсів тощо).
ОКХ та ОПП (нормативна частина) затверджено МОН України у 2009 році.
Голова комісії
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ОКХ та ОПП (варіативна частина)

- розроблено авторським колективом БІ< ЄУ та

затверджено в установленому порядку.
Комісія провела експертизу освітньо-кваліфікаційної характеристики, затвердженої
Вченою радою Університету спеціальності, яка відображає галузеві кваліфікаційні вимоги до
випускника вищого закладу освіти - молодшого спеціаліста галузі знань 0501 «Інформатика
та обчислювальна техніка» спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула освіту відповідного
професійного спрямування, враховуючи вимоги з боку держави, та споживачів.
Навчально-методичне

забезпечення

дисциплін

постійно

удосконалюється

і

доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій
навчання воно відіграє важливу роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи
студентів, самоконтролю і контролю знань.
Нормативна та варіативна частини навчального плану підготовки студентів зі
спеціальності 5.05010301

«Розробка програмного забезпечення» виконується згідно з

графіком навчального процесу. Дисципліни викладаються відповідно до запланованого
обсягу згідно із затвердженим робочим навчальним планом.
На підставі ОКХ та ОПП нормативна та варіативна частини розроблений навчальний
план спеціальності.
Співвідношення нормативних та вибіркових дисциплін відповідає співвідношенню
відведених годин на фундаментальну та спеціальну підготовку студентів. Кількість годин за
планом спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» складає:
- цикл дисциплін гуманітарної підготовки (972 години);

-

- цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (1404
години);
- цикл дисциплін професійної та практичної підготовки (2808 годин);
ф

- практична підготовка (1296 годин).
В плані передбачено:
- проведення навчальних практик: з комп’ютерної техніки -1 0 тижнів;
- проведення технологічної практиці - 5 тижнів;
- проведення виробничої практики - 9 тижнів;
- атестація - 2 тижні.
Загальний обсяг складає 6480 год., в т.ч. аудиторних годин - 2036, з них 892

лекційних, що відповідає стандартам
Висновки:
1. Кваліфікаційна характеристика, навчальний план і програми відповідають діючшл
державним стандартам і вимогам.
Голова комісії
J

2.

Співвідношення нормативних та вибіркових дисциплін відповідає співвідношенню

відведених годин на фундаментальну і спеціальну підготовку, студентів.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Підготовка фахівців зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
здійснюється у Миколаївській філії цикловою комісією «Інформатика та обчислювальна
техніка».
Голова циклової комісії — Лопушанська Валентина Володимирівна, старший
викладач

циклової

комісії

інформатики

та

соціально-гуманітарних .дисциплін

зі

спеціальності «Інформаційні технології». Закінчила Український Державний морський
технічний

університет

м.

Миколаїв

за

спеціальністю

«Програмне

забезпечення

обчислювальної техніки і автоматизованих систем».
Аналіз якісного і кількісного складу випускової циклової комісії показав, що у її
складі працює 7 викладачів, з них 6 - на постійній основі, у тому числі 2 кандидати наук,
доценти, 1 викладач вищої категорії, 3 викладача та за сумісництвом 1 кандидат наук,
доцент. Детальну інформацію про якісний склад циклової комісії подано в акредитаційній
справі Табл. 5.3 (комісією перевірено достовірність інформації).
Комісією також перевірено достовірність інформації щодо кадрового забезпечення
підготовки фахівців зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення». В
навчальному процесі підготовки молодших спеціалістів (без шкільної компоненти) задіяні14
викладачів, які мають відповідну освіту. З них:
штатні:
кандидати наук, доценти - 4 (у тому числі 1 - викладач вищої категорії); викладачі
вищої категорії - 4; викладачі- 4 .
сумісники: викладач - 1; доктор технічних наук, доценти - 1.
Інформація про якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний
процес згідно з навчальним планом, наведена в таблиці 5.1 акредитаційної справи.
Частка викладачів вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін
циклів спеціальності: Чт. =

кл— * 100%,*
КЛ

де КЛт - кількість лекційних годин дисциплін навчального плану, які викладають
педагогічні працівники вищої категорії;
КЛ - загальна кількість лекційних годин навчального плану.
Цикл дисциплін гуманітарної підготовки:
Чвк = — *100% - 38,9%
“ 108
Голова комісії
-6 -

Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки:
Чт = — *100% = 35,6%,
вА 466
Відсоток викладачів вищої категорії з кожного циклу дисциплін навчального плану
відповідає акредитаційним вимогам.
У Миколаївській філії складено графік перепідготовки викладачі. Усі викладачі, що
забезпечують підготовки зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення »,
один раз на п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації або стажування згідно
графіка перепідготовки.
Висновки:
Стан

кадрового

5.05010301«Розробка

забезпечення

програмного

підготовки

забезпечення»

у

фахівців
Миколаївській

зі

спеціальності
філії

відповідає

ліцензійним та державним вимогам до акредитації спеціальності.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
При перевірці матеріально-технічної бази проаналізовано санітарно-технічні паспорти
навчального закладу, приписи санепідемстанції, договори оренди приміщень.
Навчальний процес у Миколаївській філії Європейського університету проводиться у
трьох навчальних корпусах: по вул. Бузника 5/1, по пр. Леніна, 11-А та у приміщенні
середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 35 м. Миколаєва по вул. Морехідна, 10.
Головний корпус Миколаївської філії розташований у приміщенні, яке орендоване у
ТОВ «Дикий Сад Лтд» за договором № і4 -і4 -а

в ід

01.09.2014 р. У корпусі розміщені

аудиторії для проведення групових занять, практичних занять, а також аудиторії для
самопідготовки студентів, бібліотека та читальна зала, електронна бібліотека, спортивна
зала, медичний кабінет та актова зала. Загальна площа приміщень складає 6436 м2. Наявні
приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам
1*

ДБН В 2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”
Другий корпус Миколаївської філії розташований у приміщенні, яке орендоване у ПП
«Енерго-Ресурс» за договором оренди № 267/п-м від 19.02.2016 р. Це будівля, де
розташовані адміністративні приміщення та 3 аудиторії для практичних занять студентів.
Загальна площа приміщень, що орендуються у цьому корпусі, складає 210 м2.
Крім цього, Миколаївська філія Європейського університету орендує частину
приміщень у середній загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 35 м. Миколаєва за договором
оренди № 64/2 від 01.12.2013 р. А саме: кабінет хімії (69,6 м2), кабінет фізики (68,9 м2),
Голова комісії
------7/

кабінет допризовної підготовки (41,6 м2). Загальна площа приміщень, орендованих у ЗОШ IIII ступенів № 35 м. Миколаєва, становить 180,4 м2.
Можливості
підтверджується

проведення

висновком

освітянської

державної

діяльності

в

Миколаївській

санітарно-епідеміологічної

служби,

філії

завірений

печаткою органу державного санітарного нагляду та районного відділу ГУМНС України про
протипожежний стан приміщень.
В Миколаївській філії функціонують комп’ютерні класи та локальна комп’ютерна
мережа. Швидкість обліку 100 Мбіт/с. Вихід і Internet мережу організовано через Internetсервер, приєднаний до виділеного каналу.
Студенти, що навчаються зі спеціальності 5.030507002 «Розробка програмного
забезпечення забезпечені аудиторіями та комп’ютерними класами, які відповідають вимогам
навчальних планам.
Зміст

самоаналізу

відповідає

реальному

стану

матеріально-технічної

бази

Миколаївської філії.

Висновки:
Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база Миколаївської філії
ПВНЗ «Європейський університет»
забезпечувати

якісну

підготовку

відповідає нормативним вимогам
молодших

спеціалістів

зі

і дозволяє
спеціальності

5.05010301«Розробка програмного забезпечення».
Зауваження:
На сторінці 110 у таблиці 6.5 пункт 3 в акредитацій ній справі виявлена механічна
помилка. Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет» має пункт харчування
студентів відповідно з угодою з ТОВ «Чорономорбитстрой».

*

6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Організація освітнього процесу в університеті здійснюється на підставі Закону

України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів МОН України, Положення про
організацію освітнього процесу в Європейському університеті (схваленого Вченою радою
університету, протокол №4 від 29.05.2015 р.), Положення про кредитно-трансферну систему
організації навчального процесу у Європейському університеті (затвердженого 20.05,2010
р.), Положення про оцінювання результатів навчальних досягнень студентів (схваленого
Вченою радою університету, протокол №2 від 20.05.2010 р.), Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освітньої діяльності (схваленого Вченою радою університету,
протокол №2 від 31.03.2016 р.) та інших документів, затверджених у встановленому порядку.

Експертна комісія, ознайомившись з навчально-методичним забезпеченням циклової
комісії інформатики та соціально-гуманітарних дисциплін, встановила, що в навчальному
процесі

підготовки

молодших

спеціалістів

зі

спеціальності

5.05010301

«Розробка

програмного забезпечення» використовуються навчально-методичні комплекси, розроблені
згідно до ліцензійних вимог. Практична підготовка студентів спеціальності 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення» базується на „Положенні про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 8 квітня 1993 року № 93. Комісія встановила, що рівень методичного
забезпечення відповідає основним вимогам і наявний у повному обсязі.
Складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної
дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних
(семінарських) занять, завдання для самостійної роботи, питання, завдання та кейси для
поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної
роботи.
Ознайомившись з положенням про проведення практики студентів Європейського
університету та базами практик для студентів, наказами про направлення на практику,
комісія робить висновок, що бази практик сприяють розширенню професійних знань,
отриманих ними в процесі навчання, а також

формуванню практичних навичок ведення

самостійної роботи.
Для забезпечення технологічної та виробничої практик укладено угоди з організаціями
та установами, зокрема такими як: ПАТ AK «ВОСТОК» та АКІБ «УкрСиббанк».
Атестація студентів проводиться шляхом складання комплексного кваліфікаційного
екзамену із застосуванням із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи.
Комплексний екзамен за фахом передбачає виконання комплексу атестаційних знань і
є формою кваліфікаційних випробувань щодо об’єктивного визначення рівня якості освітньої
та професійної підготовки випускників Бізнес-коледжу

«Європейський університет»

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0501 «Інформатика та
обчислювальна техніка» спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок молодших
спеціалістів, ступеня сформованості їх професійних компетентностей є теоретичні та
практичні завдання.
На комплексний екзамен за фахом виносяться завдання з програм навчальних
дисциплін циклу професійної і практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

Голова комісії

Комплексний

екзамен за фахом проводиться у формі тестових відповідей на

комп’ютері та письмових відповідей студентів на питання, які поставлені в екзаменаційних
білетах. Кількість варіантів дорівнює ліцензійному набору спеціальності.
Висновок.
Перевіривши

фактичні дані з наведеними у

організаційного та

акредитаційній справі щодо

навчально-методичного забезпечення експертна комісія зазначає, що

дат і показники відповідають чинним ліцензійним вимогам щодо організації та навчальнометодичного забезпечення процесу підготовки молодших спеціалістів спеціальності
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основними

джерелами

інформаційного

забезпечення

викладачів

і

студентів

Миколаївської філії є бібліотека та електронні засоби інформації.
Загальний фонд друкованих видань бібліотеки (книг, брошур, методичних матеріалів
та періодичних видань) становить 3434 назв, 21306 примірників. В тому числі книги —3352
назв 14976 примірників, періодичні видання - 6 назв, 5069 примірників, методичних
матеріалів - 41 назв, 1026 примірників, інші видання (ГОСТ-и, НТД, дисертації) - 40 назв,
235 примірників.
Фонд друкованих матеріалів за дисциплінами навчального плану підготовки фахівців
становить 1625 примірників з них:
•

книг та методичних розробок 1505 примірники (з них за рівнем «молодший

спеціаліст» 1505 примірники);
•

■періодичних видань 5 назв;

Забезпеченість

навчальною

літературою

за дисциплінами

навчального

плану

підготовки фахівців за рівнем „молодший спеціаліст” не менше 100 % для кожної
дисципліни при закладеній нормі 1 підручник на 3 студенти ліцензованого обсягу (10
студентів) і в середньому (за 46-ма дисциплінами) з міркувань, що в середньому з
дисципліни рекомендується 4 посібника становить
Зпідр =

1505-3
46-10-4

Додатковим
Миколаївської

філії

-100% = 245%. "

джерелом

інформаційного

електронна

бібліотека.

забезпечення
Фонд

викладачів

електронної

і

бібліотеки

студентів
постійно

оновлюється. Його вміст становить:
підручників - понад 1200 назв;
статей - понад 500 назв;
методичних посібників - 20 назв;
Голова комісії
- 10-

Загальний об’єм інформації - 6,5 гігабайт.
У філії діє постійне підключення до Інтернет з швидкістю 2 Мб/с.
В даний час встановлено 64 робочих місця в читальному залі і на кафедрах вузу.
Планується подальше розширення системи на всі комп'ютерні робочі місця університету
(135 робочих місць).

Для надання розширеного

сервісу

бібліотеки

професорсько-

викладацькому складу і студентам заочного навчання наданий доступ до фондів електронної
бібліотеки через мережу Інтернет з використанням спеціально розробленого \уеЬ-інтерфейсу.
З метою покращення інформаційного забезпечення студентів Миколаївська філія
уклала договір на інформаційно-бібліотечне обслуговування з Миколаївською обласною
універсальною науковою бібліотекою ім. О. Гмирьова.
Висновки:
Інформаційне забезпечення у Миколаївській філії ПВНЗ «Європейський університет»
знаходиться на належному рівні і відповідає ліцензійним вимогам щодо акредитації
спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення». Зауваження:
- збільшити кількість рекомендованої літератури за фахом з грифом МОН.

8, ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Якості підготовки студентів у бізнес-коледжі

Миколаївській філії приділяється

значна увага. Для покращення та поглиблення знань з окремих предметів заплановано
індивідуальні консультації викладачів, впроваджено виділену лінію Інтернет, створений
студентський
інформація.

сервер,

на якому

Викладачами, які

присутня

беруть

вся необхідна методично-консультаційна

участь

у підготовці

студентів

спеціальності

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», розроблені завдання для комплексних
контрольних робіт, які охоплюють основні фахові курси, дозволяють творчо підійти до їх
вирішення й виявити рівень набутих знань студентів.
0

Отримані результати свідчать про відповідність нормативним вимогам до рівня

підготовки студентів ВНЗ.
По циклу гуманітарної підготовки успішність склала 100% при якості навчання 96,9 %
(відхилення від нормативу - +46,9 % ),(іпо циклу фундаментальних дисциплін успішність
склала 100 % при якості навчання 100% (відхилення від нормативу - + 50 % ), з циклу
фахової підготовки успішність склала 100 % при якості навчання 100 % (відхилення від
нормативу - + 50 %).
Експертна комісія провела контрольні вимірювання знань студентів всіх курсів.
Результати

виконання

комплексних

контрольних

робіт

представлені

у

таблиці.

Проаналізувавши результати виконання комплексних контрольних робіт, комісія зазначає,
що вони корелюються з показниками якості та успішності, що були виявлені під час
Голова комісії
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складання заліково-екзаменаційної сесії та при проведені самоаналізу, що свідчить про
об’єктивність результатів самоаналізу та належний рівень підготовки студентів.
Висновки:
Експертна комісія засвідчує, що рівень професійної підготовки здобувачів освітнього
рівня молодший спеціаліст спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
у БК Миколаївській філії ПВНЗ «Європейський університет» відповідає акредитаційним
вимогам у частині якісних показників успішності.

4
4
2
2
2

Голова комісії

%

%

Абсолютна
успішність

З ’явилися на
контроль

А

он
‘2
і*

Кількість

З ’явилися на
контроль

'

Якість
знань

Якість
знань
Абсолютна
успішність
%

Якість
знань
%

%

%

%

Кількість

4

Абсолютна
успішність

Кількість

4

Основи філософських
знань
Вища математика:
Лінійна алгебра та
аналітична геометрія
Дискретна математика
Вища математика:
Математичний аналіз
Бази даних
Інструментальні засоби
візуального характеру
Конструювання
програмного забезпечення
Архітектура комп’ютера
Організація
комп’ютерних мереж

Якість
знань

Розбіжність результатів

Кількість

4

Дисципліна

Абсолютна
успішність

Результати комплексних
контрольних робіт

Результати самоаналізу

Кількість

4

• Результати сесійного
контролю
З ’явилися на
контроль

Кількість студентів

%
Порівняльна таблиця результатів сесії, самоаналізу та виконання комплексних контрольних робіт
студентами денної форми навчання
спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
Миколаївської філії ПВНЗ «Європейський університет»
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9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЕКСПЕРТІВ
ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
У висновках експертною комісією з акредитації підготовки фахівців зі спеціальності
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», проводилася відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення акредитаційної
експертизи» № 764-J1 від 31.03.2011 р. була проведена акредитаційна експертиза щодо
надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
За результатами акредитаційної експертизи комісія рекомендувала:
-

продовжити роботу з удосконалення змісту навчально-методичного забезпечення,
ведення документації відповідно до наказу № 384 МОНМС України від 29.03.2012 р.;

-

вжити заходів щодо подальшого забезпечення навчальних дисциплін спеціальності
пакетами програмного забезпечення з відкритими кодами;

Ч

-

продовжувати поповнення бібліотечного фонду філії сучасними вітчизняними
підручниками та посібниками, а також науковими працями вітчизняних та зарубіжних
авторів;

- покращувати

матеріальну-технічну

базу

філії шляхом

придбання

сучасного

комп’ютерного обладнання.
Рекомендації комісії були враховані та усунуті Миколаївською філією ПВНЗ
«Європейський університет» наступним чином:
-

навчально-методичне

забезпечення

дисциплін

постійно

удосконалюється

і

доповнюється новими методичними напрацюваннями колективу циклових комісій
Бізнес-коледжу ПВНЗ «Європейський університет» та Бізнес-коледжу Миколаївської
Ф

філії ПВНЗ «Європейський університет». У зв’язку із втратою чинності наказу № 384
МОНМС

України

від

29.03.2012

р.

ведення документації у Бізнес-коледжі

здійснюється згідно до наказу №705 МОН України від 02.07.2015 р.;
-

забезпечено навчальні дисципліни „спеціальності пакетами програмного забезпечення
з відкритими кодами, а саме: Code Blocks 13.12, Turbo Delphi 2006, IB Expert, Qt,
Eclipse та інші.

-

за останні роки було оновлено бібліотечний фонд навчальної літератури, здійснено
передплату

фахових

«Інформаційні

періодичних

технології

і

засоби

видань

«Проблеми

навчання».

програмування»

Викладачі

циклової

та

комісії

інформатики, інформаційних систем та математичних дисциплін разом із студентами
беруть участь у різного роду конференціях, що дає змогу отримувати найсвіжіші
Голова комісії
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надходження професійно-орієнтованої наукової літератури у вигляді збірників тез,
наукових праць і таке інше,
у 2015 році філією придбано 10 сучасних персональних комп’ютерів, що дало змогу
обладнати новий комп’ютерний клас.

Висновок
Експертна комісія вважає, що у Бізнес-коледжі Миколаївської філії циклові комісії
виконали рекомендації попередньої акредитаційної експертизи та продовжують роботу з
поліпшення якості професійної підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст спеціальності 5.05010301«Розробка програмного забезпечення ».

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів бізнес-коледж Миколаївською філією
Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» та перевірки
результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла до висновку, що у бізнес-коледжі
Миколаївській філії кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення в цілому
відповідає встановленим вимогам до навчальної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.05010301«Розробка програмного забезпечення ».
Експертна комісія вважає, що бізнес-коледж Миколаївської філії Приватного вищого
навчального закладу «Європейський університет» може бути акредитована зі спеціальності
5.05010301«Розробка програмного забезпечення » з ліцензованим обсягом набору 10 осіб за
денною формою навчання.
Вважаємо за необхідне висловити також зауваження та рекомендації, які не
впливають на загальний висновок комісії, але дозволять поліпшити якість підготовки
фахівців:
1. Продовжити роботу по оновленню навчально-методичних
#

комплексів з усіх

дисциплін по організації та проведенню самостійної роботи студентів.
2. Продовжити роботу з удосконалення матеріально-технічної бази закладу.
3. Продовжувати поповнення бібліотечного фонду підручниками з фахових дисциплін, в
тому числі на електронних

НОСІЯХ/І

4. Посилити профорієнтаційну роботу.
Висновок. Експертною комісією встановлено, що діяльність Миколаївської філії
Приватного

вищого

навчального

закладу

«Європейський

університет»

відповідає

ліцензійним та акредитаційним вимогам, подані на акредитаційну експертизу оригінали
документів є достовірними та повними за обсягом.

Враховуючи

викладені

вище

факти та

порівнюючи

фактичні показники

Голова комісії
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діяльності і вимоги до акредитування, експертна комісія вважає, що діяльність Бізнесколеджа Миколаївської філії щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного
забезпечення» відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам та може бути
акредитована з ліцензійним обсягом - 10 (десять) осіб денної форми навчання.

Висновок складений у трьох примірниках.
До висновків додається: порівняльні таблиці відповідності стану забезпечення
Миколаївської філії ПВНЗ «Європейський університет» ліцензійним та акредитаційним
вимогам підготовки фахівців зі

спеціальності

5.05010301

«Розробка програмного

забезпечення» та зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

15.06.2016 р.
Голова комісії:

К.В. Кошкін

Член комісії:

В.Д. Яковенко

З висновком ознайомлений:

Ректор ПВНЗ «Європейський уні:

І.І.Тимошенко

Директор Миколаївської філії
ПВНЗ «Європейський університет»

О.М.Потапенко

Голова комісії
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Додаток 1
Порівняльна таблиця відповідності рівня освітньої діяльності вимогам
ліцензування та акредитації
Назва ВНЗ: Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.03020702 «Розробка програмного забезпечення»

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційними рівнями
Молодший спеціаліст
відхилення
норма
факт
(+,-)
2
3
4

1
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів
+
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською,
Севастопольською міськими державними
адміністраціями
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
10/навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціальногуманітарного циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин) (за
винятком військових навчальних дисциплін)
у#тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доценті в, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора наук або професора)
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)

+

відповідне

10/-

0/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора наук або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії,
які викладають лекційні години дисциплін
навчального плану спеціальності та працюють у
даному навчальному закладі за основним місцем
роботи (% від кількості годин для кожного циклу
дисциплін навчального плану)
- цикл соціально-гуманітарної підготовки
- цикл при родни чо- наукової підготовки
- цикл професійної підготовки
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науковопедагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3, Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями,
полігонами, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання навчальних програм (у %
від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
потреби)
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
3^4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (для спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
3.5. Наявність пунктів харчування
3.6. Наявність спортивного залу
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика
3.8. Наявність медичного пункту
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)
4.2. Наявність освітньо-професійної програми
підготовки фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)
4.3. Наявність навчального плану.затвердженого в
установленому порядку
Голова комісії

-

-

-

-

-

-

•

25
25
25

38,9
49,5
35,6

+ 13,9
+ 24,5
+10,6

+

+

відповідає

-

-

-

—

-

100

100

0

70

72

+2

6

8

+2

-

-

-

+
+
+
+

+
+
Ф

відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення
для кожної навчальної дисципл іни навчального плану
(% від потреби): *
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм
дисциплін
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
завдань для лабораторних робіт (% від потреби)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної,
фундаментальної та фахової підготовки (% від
потреби)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%
від потреби)
4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у тому числі з використанням
інформаційних технологій) (% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1.Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
бібліотеці (% від потреби)
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності студентів
(% від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до
Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу
6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1 Умови забезпечення державної гарантії якості
вищої освіти
6.1 Л Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, годин, форм
контролю, %
6.1.2 Підвищення викладачів постійного складу за
останні 5 років, %
6.2 Результати освітньої діяльності:
6.2.1 Рівень гуманітарних знань студентів:
6.2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання, %
6.2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і.«4»), %
6.2.2 Рівень фундаментальних знань студентів:
6.2,2.1 Успішно виконані контрольні завдання, %
6.2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %
6.2.3 Рівень фахової підготовки:
6.2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання, %
6.2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %
1 6.3. Організація наукової роботи
Голова комісії
л /Л г
У '
>ч

/

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

+

+

відповідає

100

100

0

+

відповідає

100

100

0

3

7

+4

3

5

+2

+
+

+
+

відповідає
відповідає

100

100

0

100

100

0

90

100

+10,0

50

96,9

+46,9

90

100

+ 10,0

50

100

+50,0

90

100

+10,0

50

100

+50,0

+
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6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів
6.3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

-

-

+

відповідає
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Голова комісії:
Член комісії:

З висновком ознайомлений:

Ректор ПВНЗ «Європейський уніве]

_____

:-<ІІІ8007

Директор Миколаївської філії
ПВНЗ «Європейський університет»

.М.Потапенко
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Голова комісії
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Додаток 2
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

(згідно Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
затв. Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187)
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо матеріально-технічного,
навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти
Назва ВНЗ: Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.03020702 «Розробка програмного забезпечення»
Значення
показника
(нормативу)*

Найменування показника (нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

32

+ 29,6

Матеріально - технічне забезпечення
Започаткування провадження 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. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості
аудиторій)

10

3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:

+2

.

1) бібліотеки, у тому числі читального
залу'

+

+

відповідає

2) пунктів харчування

+

+

відповідає

+

+

відповідає

4) спортивного залу

+

+

відповідає

5) стадіону та/або спортивних
майданчиків

+

+

відповідає

6) медичного пункту

+

+

відповідає

70

72

+2

3) актового чи концертного залу

„

4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний відсоток
потреби)
Провадження освітньої діяльності
Голова комісії
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5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,
+
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
Навчально - методичне забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
1. Наявність опису освітньої програми

+

відповідає

+

відповідає

+

+

відповідає

3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального
плану

+

+

відповідає

4. Наявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни навчального
плану

+

+

відповідає

5. Наявність програми практичної
підготовки, робочих програм практик

+

+

відповідає

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

+

+

відповідає

+

відповідає

2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього
Провадження освітньої діяльності

7. Наявність методичних матеріалів для
+
проведення атестації здобувані в
Інформаційне забезпечення освітньої
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки
не менш як
вітчизняними та закордонними
два наймену
фаховими періодичними виданнями
вання
відповідного або спорідненого профілю,
в тому числі в електронному вигляді
1. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або
спорідненого профілю (допускається
спільне користування базами кількома
закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його діяльність
(структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/
видаві іича/атестаці йна (наукових кадрів)
діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад,
перелік навчальних дисциплін, правила
Голова комісії

*
5

+3

-

-

-

+

+

відповідає

прийому, контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу
закладу освіти, який містить навчальнометодичні матеріали з навчальних
дисциплін навчального плану, в тому
числі в системі дистанційного навчання
(мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

30

+35,2

65,2
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Директор Миколаївської філії
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