ВИСНОВОК
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
Міністерства освіти і науки України
за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної
програми «Документознавство та інформаційна діяльність» підготовки здобувачів
вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
першого (бакалаврського) рівня у
Національній металургійній академії України
м. Дніпро

5 червня 2019 р.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах
та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в Національній металургійній академії України
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення
акредитаційної експертизи» від 29.05.2019 року № 740-л з метою проведення первинної
акредитаційної експертизи, експертна комісія МОН України у складі:
Філіпова Людмила Яківна – професор кафедри інформаційних технологій
Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор, голова
комісії;
Петрович Валентина Василівна – доцент кафедри документознавства і музейної
справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат
історичних наук
безпосередньо на місці у період з 03 по 05 червня 2019 року провела експертизу
освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» за першим (бакалаврським) рівнем відповідно до діючих
вимог і критеріїв. Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених
акредитаційними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені
Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року,
Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах
та вищих професійних училищах» від 9 серпня 2001 року № 978, Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 р. № 1187 із змінами,
внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»), зокрема перевірено:
- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України закладом
вищої освіти разом із заявою щодо акредитації освітньо-професійної програми;
- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення; якісні характеристики підготовки фахівців; перелік
зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних
умов, а також відомості про скарги юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності
закладу вищої освіти за освітньо-професійною програмою, що акредитується, за період
підготовки фахівців, заходи щодо їх усунення та інформація про здійснення таких
заходів; внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої
освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.
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За результатами перевірки встановлено:
1. Загальна характеристика Національної металургійної академії України
Повна назва закладу вищої освіти: Національна металургійна академія України
Юридична адреса: 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4.
Телефон: (056) 745431-56, факс; (0562) 47-44-61
Е-mail: nmetau@nmetau.edu.ua
Адреса офіційного сайту: nmetau.edu.ua
Національна металургійна академія України є юридичною особою (Свідоцтво про
державну реєстрацію від 16.12.1999 р., Серія А00, № 402943), її включено до Єдиного
Державного реєстру підприємств та організацій України (Довідка Державного комітету
статистики України від 13.03.2003 р., № 12683 реєстр. № 04-Д-224) та внесено до
Державного реєстру вищих навчальних закладів України (Довідка МОН України від
27.03.2008 р., реєстр. № 04-Д-224).
Академія здійснює діяльність в межах прав, передбачених Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про державний
вищий навчальний заклад, про національний заклад України, Статутом Національної
металургійної академії України та іншими нормативно-правовими документами.
Перший набір студентів на заводське відділення Катеринославського вищого
гірничого училища було зроблено у 1898 р., а у 1903 р. відбувся випуск перших
інженерів-металургів. У 1930 р. на базі металургійного факультету Дніпропетровського
гірничого інституту створено Дніпропетровський металургійний інститут. За більш ніж
80-річний період існування ЗВО перетворився на провідний центр освіти, науки,
культури, який отримав у 1999 р. статус національного закладу, ставши Національною
металургійною академією України.
НМетАУ – це головний ЗВО України з освіти в галузі металургії, до складу якої
входять 8 факультетів, 5 технікумів, які здійснюють навчальний процес за денною та
заочною формами навчання. У структурі академії функціонують науково-дослідницька
частина, аспірантура, докторантура, бібліотека, видавництво, Центр післядипломної
освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, факультет по роботі з
іноземними студентами, довузівської підготовки, курси підготовки до вступу в академію,
Регіональний центр освіти інвалідів, Центр підтримки кар’єри та працевлаштування,
Міжкафедральний комп’ютерний центр, навчальні лабораторії, спортивні споруди,
спортивно-оздоровчий табір «Дружба», п’ять комфортабельних студентських
гуртожитків, які забезпечують житлом усіх іногородніх та іноземних студентів.
З 2001 р. ректором Національної металургійної академії України є Величко
Олександр Григорович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент
Національної Академії наук України, академік АН Вищої школи України, академік АІН
України, Заслужений працівник народної освіти України, лауреат Державної премії
України у галузі науки і техніки. Нагороджений орденом «За заслуги» 3-го ступеня.
Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1974 р. за спеціальністю
«Металургія чорних металів», здобув кваліфікацію інженера-металурга.
Величко О.Г. є членом Державної акредитаційної комісії МОНУ, членом
експертної ради МОНУ. Голова ради ректорів Дніпропетровської області при Голові
Дніпропетровської обласної Державної адміністрації.
Навчально-виховний процес в академії здійснюють 37 кафедр. Чисельність
науково-педагогічних працівників – 458 особи. Частка викладачів з науковими
ступенями і вченими званнями – 311 (67,9%), в т.ч., докторів наук – 63 особи (13,8%),
кандидатів наук – 248 осіб (54,1%).
НМетАУ веде підготовку бакалаврів за 20 спеціальностями, магістрів –за 18
спеціальностями, веде підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
(зокрема, через докторантуру та аспірантуру) за 10 науковими спеціальностями,
довузівську підготовку та післядипломну освіту.
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Підготовка фахівців за напрямами підготовки і спеціальностями здійснюється
відповідно до Ліцензії МОН України від 19.06.2015 р. Серія АЕ № 636828. За освітньопрофесійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», ліцензований обсяг складає 50
осіб за денною та 50 осіб за заочною формами навчання.
Підготовка фахівців у НМетАУ за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» підтверджується сертифікатом про акредитацію від 10.07.2017 р.
Серія НД №0487082.
Загальні показники розвитку Національної металургійної академії України
№
Показник
Значення показника
з/п
1. Рівень акредитації закладу вищої освіти
IV
2. Кількість ліцензованих спеціальностей за ступенем:
- бакалавр
20
- магістр
18
- доктор філософії
10
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за ступенем:
- бакалавр
20
- магістр
18
4. Контингент здобувачів вищої освіти на всіх курсах
навчання (станом на 15.03.2019):
4531
• за денною формою навчання
2504
• за заочною формою навчання
2027
5. Кількість інститутів
1
6. Кількість факультетів
8
7. Кількість кафедр
37
8. Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, що знаходяться у структурі ЗВО
5
9. Кількість співробітників (всього)
1105
• у т.ч. науково-педагогічних
447
10. Серед них:
- докторів наук, професорів, осіб/%
62/13,9
- кандидатів наук, доцентів, осіб/%
242/54,1
11. Загальна / навчальна площа будівель, м2
72190,6/38140,5
12. Загальний обсяг державного фінансування, тис. грн. (за
2018 рік)
92666
13. Кількість посадкових місць у читальних залах
115
14. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів,
594
у тому числі з виходом в Інтернет
594
Висновок: Комісією встановлено, що оригінали усіх засновницьких
документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо акредитації освітньопрофесійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Національній металургійнії академії
України відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та
Державним вимогам до акредитації.
2. . Відповідність якісних характеристик здобувачів вищої освіти освітньопрофесійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Державним вимогам до
акредитації
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НМетАУ має ліцензію на здійснення освітньої діяльності для підготовки фахівців
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, у тому числі за освітньо-професійною
програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з ліцензованим обсягом прийому п’ятдесят
осіб денної форми навчання і п’ятдесят осіб заочної форми навчання.
Нормативними документами, що регулюють питання прийому абітурієнтів на
навчання за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна
діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», є затверджене
ректором академії «Положення про прийом на навчання для отримання освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» в Національній металургійній академії
України» та Правил прийому до НМетАУ.
Якісний склад студентів формується завдяки налагодженій профорієнтаційній
роботі. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності здійснює системну
діяльність з проведення профорієнтаційної та агітаційної роботи, пошуку нових форм
організації залучення молоді до вступу до Національної металургійної академії України
взагалі та за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна
діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» зокрема.
Профорієнтаційна робота проводиться із залученням усього викладацького складу
кафедри та студентів, що вже навчаються, шляхом реалізації прямих зв’язків із
загальноосвітніми та середньотехнічними закладами області, а також за допомогою
використання мереж Internet.
Кількість здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 - Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у
поточному навчальному році станом на 15.03.2019 р. наведено в таблиці (данні з
відділу ЄДЕБО).
№
п/п
1
2
3
4
5

Форма навчання
Денна
В т.ч. за скороченим терміном навчання
Заочна
В т.ч. за скороченим терміном навчання
Разом

1
5
1
6

2
6
3
8

Курси
3
12
2
16
13
28

4
18
5
32
26
50

5
35
1
35

Загальна чисельність студентів на кафедрі документознавства та інформаційної
діяльності за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна
діяльність»
першого
(бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» станом на початок 2018-2019 н.р. за
денною та заочною формою навчання склала 127 осіб.
Підсумки
поточних
заліково-екзаменаційних
сесій,
комплексного
кваліфікаційного іспиту, результати контрольних вимірювань залишкових знань
студентів у процесі виконання ККР під час самоаналізу та акредитаційної експертизи
свідчать про достатній рівень професійних компетенцій студентів освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр».
Комплексними контрольними роботами були охоплені всі блоки дисциплін
освітньо-професійної програми. Зіставлення результатів самоаналізу з результатами
успішності студентів одразу після викладання матеріалів та поточного контролю
свідчать про узгодженість результатів виконання комплексних контрольних робіт і
показників успішності бакалаврів, які навчаються за освітньо-професійною програмою
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«Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа». Результати самоаналізу демонструють належну
підготовку.
Аналіз виконання комплексних контрольних робіт (під час експертної перевірки)
показав, що якість знань за циклом навчальних дисциплін загальної підготовки становить
66,6 %, за циклом професійної підготовки – 66,6 %, а середній бал за циклами
підготовки: загальної підготовки – 3,66, професійної підготовки – 3,66. Абсолютна
успішність за усіма циклами – 100 %. Результати ККР при акредитаційній експертизі, в
цілому, відповідають результатам при самоаналізі (розбіжність у середньому балі – від 0
до 0,2).
Базами для проведення практик студентів є установи, підприємства та організації
різних форм власності та підпорядкування, органи місцевого самоврядування та органи
державного управління, структурні підрозділи академії, лабораторії, комп’ютерні класи.
На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності підтримується зв’язок із
підприємствами, на яких працюють студенти. Фахівці кафедри регулярно здійснюють
консультації випускників із виробничих питань. Відгуки роботодавців про рівень
підготовки фахівців за ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» є
позитивними і свідчать про належний рівень отриманих ними кваліфікаційних навичок і
умінь.
Державна атестація студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа» за навчальним планом (випуск 2019 р.) здійснюється у формі
комплексного іспиту та публічного захисту випускної роботи. На випусковій кафедрі
розроблено методичні рекомендації, критерії оцінювання знань і вмінь студентів.
Випускові роботи проходять перевірку текстів на унікальність, а їх електронні варіанти
розміщуютьсяі в репозитарії академії.
Рівень знань студентів та їх фахова підготовка відповідає критеріям та вимогам
щодо акредитації за IV (четвертим) освітньо-кваліфікаційним рівнем.
У НМетАУ функціонує Центр підтримки кар’єри та працевлаштування
випускників. Проводяться «Дні кар’єри», на яких випускникам представниками
підприємств надаються дані щодо вакансій на підприємствах. Більшість випускників
мають можливість подальшого навчання в магістратурі, забезпечуються працевлаштуванням
за фахом, головним чином, на промислових підприємствах, державних установах.
Висновок: Експертна комісія констатує, що контингент здобувачів вищої
освіти освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна
діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у НМетАУ формується через
налагоджену профорієнтаційну роботу, не перевищує ліцензованого обсягу, а якісні
характеристики підготовки бакалаврів відповідають Державним вимогам до
акредитації.
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Зведена відомість
результатів комплексних контрольних робіт студентів освітньо-професійної програми
«Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Національній металургійній академії України
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3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців
Експертною комісією проведено вивчення якісного складу науково-педагогічного
персоналу, що забезпечує підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа». Експертна комісія за наказами про зарахування викладачів на посаду,
особовими справами та трудовими книжками перевірила відомості щодо кадрового
забезпечення освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність»
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Національній металургійній
академії України.
У Національній металургійній академії України діє комплексна система роботи з
кадрами, спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованого науково-педагогічного
персоналу. Особливістю кадрової політики НМетАУ є акцент на розвиток власних кадрів.
Із загальної кількості кафедр, які забезпечують у НМетАУ навчальний процес
підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
залучені 11 кафедр академії:
- випускаючі: документознавства та інформаційної діяльності, перекладу та іноземних
мов, інформаційних технологій і систем, інженерної педагогіки, інтелектуальної власності та
управління проектами, економічної інформатики, екології, теплотехніки та охорони праці,
якості, стандартизації та сертифікації;
- загальнонаукові: філософії та політології, фізичного виховання, прикладної математики
та обчислювальної техніки.
Як у цілому в академії, так і на зазначених кафедрах впроваджуються інноваційні
технології навчання. Розподіл дисциплін між викладачами та кафедрами НМетАУ при їх
залученні до вказаної діяльності проводиться з урахуванням базової освіти, досвіду
попередньої діяльності, наукової спеціалізації, інтересів та напрямків наукових досліджень.
Безпосередньо до викладання лекцій за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у НМетАУ залучено 4 доктора
наук, професора та 16 кандидатів наук, доцентів, з яких 95 % працюють на штатних посадах.
За підготовку бакалаврів з за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» відповідає випускова кафедра документознавства та інформаційної
діяльності, створена в 2003 р. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності входить
до складу гуманітарного факультету Національної металургійної академії України.
Кафедра має позитивний досвід з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за
напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» та спеціальністю 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Педагогічний колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Національної металургійної академії України сформовано відповідно до
навчального
навантаження і повністю укомплектовано науково-педагогічними кадрами. Кадрова робота
кафедри ведеться на плановій основі.
У складі кафедри документознавства та інформаційної діяльності 8 осіб, включаючи
8 викладачів: 1 доктор наук, професор, 4 кандидата наук, доцента; 2 старших викладачі та
1 лаборант.
Середній вік викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності натепер
складає 48 років, зокрема, середній вік професорів – 58 років, середній вік доцентів кандидатів
наук – 44 роки, старших викладачів – 43 роки. Середній стаж науково-педагогічної діяльності
викладачів кафедри складає 17 років, зокрема, професорів 34 роки, доцентів та старших
викладачів – 15 років.
Кафедру документознавства та інформаційної діяльності очолює доктор історичних
наук, професор Михайлюк Олександр Володимирович. О.В.Михайлюк закінчив Харківський
державний університет в 1983 р. зі спеціальності «Історія». У 1989 р. захистив кандидатську
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дисертацію. У 2009 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Історія України». У
2011 р. йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі документознавства та
інформаційної діяльності.
О.В.Михайлюк є одним із найбільш кваліфікованих учених та викладачів НМетАУ, його
загальний науково-педагогічний стаж при постійній роботі в НМетАУ складає 34 роки.
Впродовж всього цього часу він активно займається науково-дослідною, науковоорганізаційною та навчально-виховною діяльністю. О.В.Михайлюк є членом Вченої ради
НМетАУ, членом спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 у Черкаському національному
університеті. Неодноразово призначався головою та членом експертних комісій МОН України
при ліцензуванні та акредитації спеціальностей напряму 6.020105 «Документознавство та
інформаційна діяльність», освітньо-професійних програм зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
документознавства та інформаційної діяльності.
Ним розроблено на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності 7 нових
лекційних курсів («Семіотика», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Філософія культури»,
«Інформологія» тощо), опубліковано більше 200 наукових і науково-методичних праць, з яких
близько 40 за останні п’ять років (з 2013 по 2017 рік).
О.В.Михайлюк нагороджений Почесною грамотою МОН України, Нагрудним знаком
МОН України «Відмінник освіти».
Значний педагогічний та науковий потенціал мають й інші викладачі кафедри
документознавства та інформаційної діяльності.
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін також для інших спеціальностей
Національної металургійної академії України, таких як «Інформаційно-аналітична
діяльність», «Підготовка та документування результатів наукової діяльності», «Теорія та
історія соціальних комунікацій», «Філософія культури» та інші.
Особливістю кафедри документознавства та інформаційної діяльності є те, що це єдина
кафедра в Дніпропетровській області, яка веде підготовку бакалаврів та магістрів з
документознавства та інформаційної діяльності.
До складу групи забезпечення освітньо-професійної програми «Документознавство та
інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
входить 5 членів - науково-педагогічних працівників, які працюють у НМетАУ за основним
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять до жодної групи
забезпечення в поточному семестрі.
Учасники групи забезпечення, які здійснюють освітній процес за освітньо-професійною
програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» становлять достатню кількість (1 доктор наук та 4 кандидати
наук), мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки, а результати їх професійної
діяльності засвідчуються виконанням 7 і більше видів та результатів діяльності кожної особи
згідно пункту 30 Ліцензійних умов в редакції Постанови КМУ № 347 від 10.05.18 р.
Кількість здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у
поточному навчальному році станом на 15.03.2019 р. становить 127 осіб. Кількість членів групи
забезпечення є достатньою. На одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти.
Склад групи забезпечення відповідає вимогам п. 28 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. №
1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347):
Склад групи забезпечення відповідає вимогам п. 29 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. №
1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347):
- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, становить не менше 60 відсотків
(5 членів групи забезпечення мають науковий ступінь та/або вчене звання)
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора
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становить не менше 20 відсотків (1 член групи забезпечення має ступінь доктора наук та/або вчене
звання професора)
До складу групи забезпечення входять науково-педагогічні працівники, які мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30
Ліцензійних умов.
Таким чином, запропонований склад групи забезпечення повністю відповідає вимогам
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 р. № 347).
Неодмінною складовою удосконалення навчальної, методичної та наукової діяльності
професорсько-викладацького складу НМетАУ та на кафедрі документознавства та
інформаційної діяльності є підвищення кваліфікації викладачів.
Підвищення кваліфікації працівників НМетАУ здійснюється у відповідності до
«Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Національної металургійної академії України» (затверджено Вченою радою НМетАУ протокол
№ 11 від 21.12.2015) за такими видами:
- короткострокове підвищення кваліфікації на семінарах, семінарах-практикумах,
семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, круглих столах тощо;
- довгострокове підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями
(дисциплінами), у закладах або підрозділах післядипломної освіти, в регіональних центрах
системи підвищення кваліфікації, навчання у мовних школах у тому числі за кордоном тощо;
- стажування з відповідних дисциплін або за посадами на підприємствах, в
організаціях, наукових установах та навчальних закладах, у тому числі за кордоном.
Таким чином, кафедра має значний науково-методичний потенціал і подальші
перспективи його нарощування, що дає можливості для підготовки бакалаврів зі спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» на рівні сучасних вимог. Перспективи
наукової та науково-видавничої діяльності в академії, зокрема, на кафедрі документознавства
та інформаційної діяльності забезпечують її постійний та довготривалий зв'язок з навчальним
процесом підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а
також удосконалення навчального процесу у відповідності до новітніх досягнень у
предметних сферах досліджень і розробок.
Висновок: Експертна комісія констатує, що у Національній металургійній академії
України кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньо-професійної
програми
«Документознавство
та
інформаційна
діяльність»
спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та
Державним вимогам до акредитації.
4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
Базовими для організації навчально-виховного процесу в НМетАУ стали державні
нормативно-правові акти: Закон України «Про вищу освіту», Положення про державний вищий
заклад освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 5 вересня 1996 р., №1074,
Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (наказ від 03.09.2015 р., № 8), інших
нормативних документів Уряду України, Міністерства освіти і науки України та нормативних
документів академії з урахуванням критеріїв кредитно-модульної системи та принципів
Болонського процесу.
Підготовка фахівців здійснюється на основі освітньо-професійної програми
«Документознавство та інформаційна діяльність» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
9
Голова комісії

Л.Я. Філіпова

Освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність» зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для підготовки здобувачів
вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем розроблена робочою групою Національної
металургійної академії України, схвалена Вченою радою НМетАУ протокол №4 від
04.05.2017 р., зі змінами від 21.01.2019 р., протокол № 1. Програма введена в дію з 05.05.2017 р.
(наказ №26-1 від 05.05.2017 р.) зі змінами з 22.01.2019 р. (наказ № 09а-аг від 22.01.2019 р.).
Перелік навчальних дисциплін, які містить Освітньо-професійна програма, відповідає
профілю підготовки бакалавра зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність». Анотації
дисциплін дають достатнє уявлення про їх зміст та можливість сформувати у студентів
передбачені компетентності та продемонструвати програмні результати навчання.
Навчальний план бакалавра містить комплекс обов’язкових та вибіркових дисциплін за
циклами загальної підготовки та професійної підготовки.
Відповідно до навчального плану загальний бюджет часу на вивчення дисциплін за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти становить 7200 год. (240 кредитів). Термін
навчання – 3 роки 10 місяців.
Пояснювальна записка до навчального плану ілюструє загальні та спеціальні
компетентності бакалавра зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за
освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність», які формуються
дисциплінами навчального плану.
За освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність»
зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» організацію навчального
процесу здійснює деканат гуманітарного факультету та кафедра документознавства та
інформаційної діяльності, що є випусковою. Координацію діяльності з організації навчального
процесу виконує Навчально-науковий центр НМетАУ. Навчально-методична комісія НМетАУ
зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розглядає питання, що
стосуються вдосконалення навчального процесу, зокрема робочих програми дисциплін,
методичних розробок, навчальних посібників і монографій, підготовлених викладачами.
Навчально-науковий центр НМетАУ систематизує результати методичної роботи за вказаним
напрямом, готує матеріали для розгляду на навчально-методичній раді академії.
Експертне вивчення навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо-професійною
програмою
«Документознавство
та
інформаційна
діяльність»
зі
спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітньо-професійної програми, засобів
діагностики якості вищої освіти, навчальних і робочих програм засвідчило, що вони розроблені
та затверджені у встановленому порядку (у т.ч. для вибіркової частини дисциплін підготовки).
Для усіх дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо-професійною
програмою
«Документознавство
та
інформаційна
діяльність»
зі
спеціальності
029 «Інформаційна,
бібліотечна
та
архівна
справа»
співробітниками
кафедри
документознавства та інформаційної діяльності розроблені комплекси навчально-методичного
забезпечення, до складу кожного з яких входять робоча програма дисципліни, робочий план
та технологічна карта дисципліни, матеріали для проведення підсумкового та поточного
контролю, методичні вказівки до виконання практичних робіт, індивідуальних завдань та
самостійної роботи, методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт.
3 усіх дисциплін навчального плану в наявності є навчальні та робочі програми
дисциплін, які мають необхідні структуру та зміст. Робочі програми містять опис навчальної
дисципліни, мету та завдання навчальної дисципліни, програму навчальної дисципліни,
структуру навчальної дисципліни, зміст лекційного курсу, теми практичних занять, самостійну
роботу, індивідуальні завдання, методи навчання, методи контролю, розподіл балів, які
отримують студенти, методичне забезпечення, рекомендовану літературу: базову та допоміжну,
інформаційні ресурси (за необхідності).
У НМетАУ розроблені стандарти щодо внутрішнього забезпечення якості, критерії
оцінювання знань та умінь студентів та «Положення про організацію та проведення діагностики
10
Голова комісії

Л.Я. Філіпова

знань студентів», які затверджені на засіданні Вченої Ради НМетАУ. Положення розроблено у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту».
Заходи з діагностики успішності навчання включають поточний і підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному
освітньому рівні. Він включає семестровий контроль та державну атестацію студента.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 4-бальною шкалою («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») з паралельним оцінюванням за 12-бальною шкалою та за
Європейською шкалою A…F).
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних,
лабораторних та інших видів занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до
виконання конкретної роботи або засвоєння певного матеріалу. Форма проведення поточного
контролю встановлюється програмою навчальної дисципліни та робочим планом.
Контроль знань студентів здійснюється у відповідності до розробленого та узгодженого
стандарту ЗВО «Засоби діагностики якості вищої освіти» за допомогою комплектів
контрольних робіт (для кожного навчального модуля кожної дисципліни), здебільшого у
тестовій формі.
Бакалаври за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна
діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» виконують
випускні роботи. Випускна робота має бути самостійним розгорнутим дослідженням, що
пропонує розв’язання актуального завдання в обраній галузі професійної діяльності або на межі
кількох галузей, результати якого становлять певний внесок у вирішенні актуальних завдань
відповідної галузі (галузей). Теми випускних робіт передбачають розробку реальних завдань
документаційно-інформаційного забезпечення діяльності управлінь і відділів органів місцевого
самоврядування; архівів та інформаційних установ, структурних підрозділів металургійних
підприємств; кадрової служби, навчально-аналітичного управління, структурних підрозділів
вищого навчального закладу тощо.
Сформульовані вимоги до тематики, змісту та оформлення випускної роботи за фахом у
відповідності до теоретичної та практичної підготовки бакалаврів за освітньо-професійною
програмою
«Документознавство
та
інформаційна
діяльність»
зі
спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Вони узгоджуються зі стандартами
підготовки фахівців та власними методичними розробками НМетАУ.
У формуванні компетенцій висококваліфікованих фахівців важливе місце належить
переддипломній практиці студентів. Переддипломна практика є завершальним етапом
підготовки бакалаврів і проводиться з метою оволодіння первинним професійним досвідом,
перевірки професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності і
збору матеріалів для виконання випускної роботи. Організація практичної підготовки студентів
кафедри відбувається у відповідності до «Робочої програми переддипломної практики».
Переддипломна практика проводиться на основі прямих договорів, що укладаються між
підприємствами та НМетАУ. Місце практики кожного студента фіксується та встановлюється
наказом ректора академії за поданням пропозиції кафедри документознавства та інформаційної
діяльності. У разі отримання академією клопотання іншої організації потрібного профілю із
проханням направити туди конкретного студента для проходження практики, це питання
розглядається кафедрою документознавства та інформаційної діяльності та відділом практики
НМетАУ з прийняттям відповідного рішення. Після закінчення практики подається звіт і
характеристика, підписані керівником практики від підприємства і завірені печаткою.
Державна
атестація
бпкалаврів
за
освітньо-професійною
програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» передбачає комплексний кваліфікаційний іспит та захист
студентами випускних робіт. Державна екзаменаційна комісія академії створюється у
відповідності до встановлених вимог.
Зміст підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в
цілому відповідає державним вимогам і є підставою для акредитації зазначеної освітньо11
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професійної програми.
Висновок: Експертна комісія констатує, що навчально-методичне забезпечення за
освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в НМетАУ повністю відповідає Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.
5. Матеріально-технічне забезпечення
Національна металургійна академія України (НМетАУ) має належні умови для
підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
В академії нараховується 12 навчальних корпусів та лабораторій, загальною
площею 72190,6 м2. Із загальної площі власних приміщень НМетАУ площа приміщень для
проведення занять студентів – 34519,6 м2, для науково-педагогічного персоналу – 2100 м2.
Відповідний навчальний процес повністю здійснюється на навчально-лабораторних площах
приміщень НМетАУ, що включені до розкладу занять.
Усі навчальні приміщення є власністю Міністерства освіти і науки, описані в «Паспортах
санітарно-технічного стану умов праці», відповідають ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди
навчальних закладів», що затверджені Наказом Держкоммістобудування України від 27.06 1996
№ 117, під’єднанні до інженерних мереж (газ, водостік, каналізація, електропостачання,
тепломережі), відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам правил пожежної безпеки,
будівельним нормам. Випадків травмування не зафіксовано. Щорічно відділом охорони праці
проводиться перевірка стану санітарно-технічних умов праці в приміщеннях кафедри, ведеться
запис в журналі.
Навчальний процес підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» забезпечений навчальними площами, обладнанням, комп’ютерною та
оргтехнікою у відповідності до вимог робочого навчального плану і програм навчальних
дисциплін. Для цього використовується аудиторний фонд випускової кафедри.
Аудиторні заняття студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа», проводяться у власних приміщеннях НМетАУ, закріплених за
гуманітарним факультетом і випусковою кафедрою.
Приміщення для науково-педагогічного та допоміжного персоналу кафедри
документознавства та інформаційної діяльності розташовані в корпусах № 2 і № 3 основної
споруди НМетАУ. Площа приміщення для кафедри документознавства та інформаційної
діяльності 27,7 м2 (кімн. 429). Крім того, кафедра має допоміжне приміщення для збереження
матеріальних цінностей, літератури та методичного забезпечення (кімн. 365), навчальнометодичний кабінет на 42 посадкових місця (кімн. 441).
Службове приміщення кафедри має відповідне меблеве оснащення, тут установлено два
персональних комп’ютери «Pentium», багатофункціональний пристрій «Xerox» (принтер,
копіювальний апарат, сканер) які використовуються викладачами та співробітниками кафедри
для науково-методичної роботи й оформлення службової та навчальної документації.
Усі приміщення для проведення лекційних та практичних занять кафедри, які задіяні у
підготовці бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам (відповідно до санітарного паспорту
кафедри).
Відповідне технічне оснащення навчального процесу забезпечується шляхом
використання технічних засобів під час проведення лекційних, практичних занять, презентацій
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тощо. Широко використовуються слайди для демонстрування схем, діаграм та графіків.
Соціальна інфраструктура НМетАУ також відповідає Ліцензійним вимогам та вимогам
Державної акредитації. Соціальні потреби охоплюють широке коло питань: поліпшення умов
навчання та охорони здоров'я; побуту; соціально-культурного обслуговування. Забезпечення
соціальних потреб здійснюється сукупністю певних підрозділів соціальної інфраструктури
НМетАУ, до складу яких входять: гуртожитки, їдальні, кафе, буфети, спортивні зали,
бібліотеки, актові зали.
Навчальні корпуси, гуртожитки та інші будівлі утримуються у належному санітарнотехнічному стані (відповідно до санітарного паспорту академії). З цією метою систематично
проводиться поточний, вибірковий та капітальний ремонти.
В академії створені всі умови для забезпечення навчального процесу студентів в
повному його обсязі. Аудиторії та лабораторії оснащені згідно з вимогами навчальних планів і
програм. Це дає можливість проводити лекційні, лабораторні та практичні заняття на високому
професійному рівні. Сервісне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки здійснює
Міжкафедральний комп’ютерний центр. Технічне оснащення навчального процесу забезпечує
лабораторні та практичні заняття на 100%.
Матеріально-навчальна база, що використовується для підготовки бакалаврів, які
навчаються за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна
діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», відповідає
потребам та сучасним вимогам щодо якісної підготовки майбутніх фахівців.
В академії є необхідна кількість сучасних персональних комп’ютерів (підтверджено
розрахунком кількості комп’ютерів на 100 осіб), що дає можливість забезпечити кожного
студента роботою в комп’ютерних класах, які об’єднані у локальну мережу та мають прямий
вихід до мережі Інтернет.
Отже, навчальний процес забезпечений необхідними навчальними приміщеннями,
санітарно-технічний стан яких відповідає затвердженим нормам. Система контролю за
дотриманням вимог техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки відповідає
існуючим вимогам. Випадків порушень техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної
безпеки та травмування не зафіксовано. Студенти забезпечені гуртожитками у достатній
кількості. Розвинена соціальна інфраструктура. Наявна матеріально-технічна база НМетАУ
відповідає акредитаційним умовам провадження освітньої діяльності.
Загалом, стан матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної програми
«Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти дозволяє
здійснювати якісну підготовку фахівців.
Висновок: Експертна комісія встановила, що матеріально-технічна база освітньопрофесійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти у НМетАУ відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності
та Державним вимогам до акредитації .
6. Науково-дослідна робота та міжнародні зв’язки
Науково-дослідна діяльність у Національній металургійній академії України реалізується
згідно з Концепцією організації науково-дослідної роботи та є невід’ємною складовою
освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту академії, нормативних актів
щодо організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.
Науково-дослідна робота кафедри документознавства та інформаційної діяльності
сконцентрована на розробці таких проблем: історико-культурологічні аспекти розвитку
України; філософія культури, семіотичні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності;
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удосконалення форм і методів роботи органів державної влади й управління; актуальні
проблеми сучасного історичного документознавства та джерелознавства.
Ці наукові проблеми отримали висвітлення в публікаціях викладачів кафедри. За останні
5 років опубліковано одноособово чи у співавторстві 7 монографій, 4 підручника, 10
навчальних посібників та конспектів лекцій, близько 150 наукових статей, близько 50 тез
доповідей на конференціях різного рівня, 10 методичних вказівок. Зокрема, спільно з іншими
кафедрами гуманітарного факультету кафедра документознавства та інформаційної діяльності
брала участь в організації та проведенні Всеукраїнських наукових конференцій «Актуальні
проблеми соціально-гуманітарних наук» (жовтень 2012 р., листопад 2013 р.). В грудні 2016 р. та
в грудні 2018 р. кафедра документознавства та інформаційної діяльності НМетАУ спільно з
кафедрою українознавства Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського
брала участь в організації і проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Людина в інформаційному просторі». В грудні 2018 р. кафедра документознавства та
інформаційної діяльності НМетАУ спільно з кафедрою українознавства, культури та
документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка брала участь в організації і проведенні Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації». Викладачі кафедри
регулярно беруть участь у міжнародних наукових конференціях «Документознавство.
Біблітекознаство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики» (Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв), «Соціальні комінукації в стратегіях формування
суспільства знань», «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»
(Харківська державна академія культури), «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні
технології
ХХІ
століття»
(Одеський
національний
політехнічний
університет).
«Документознавство: історія, теорія, методологія» (Київський національний університет
культури і мистецтв), «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан,
проблеми і перспективи» (Полтавський національний технічний університет ім.
Ю.Кондратюка), «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», «Соціально-гуманітарні
науки та сучасні виклики» (Дніпровський національний університет ім. О.Гончара) тощо.
В 2016 р. захищено 1 кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
(Решетілова О.М.) за темою «Лінгводидактичні засади навчання майбутніх документознавців
української професійної лексики».
Наукова діяльність, що проводиться на кафедрі, тісно пов’язана з творчими інтересами
студентів. Усі викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів. На кафедрі
регулярно проводяться студентські наукові семінари. В академії щорічно проводяться
студентські наукові конференції «Позняковські читання» та Міжнародна студентська науковотехнічна конференція «Молода академія». Студенти-документознавці регулярно беруть участь
в регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях та конкурсах. В ІІ турі
Всеукраїнської олімпіади з документознавства та інформаційної діяльності посідали призові
місця: студентка гр. ДІ-09 О.Черниш – 3-є місце в 2012 р.; студентка групи ДІ-01-11
А.Максименко – 3-є місце в 2014 р, 2-е місце в 2015 р.; студентка групи ДІ-01-13 Є.Акінцева –
3-е місце в 2017 р., студентка групи ДІ-01-15 Т.Трофименко – 3-е місце в 2019 р. На
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» в 2017 р студентка групи ДІ-01-13 В.Клименкова посіла 1-е
місце, в 2018 р. студентка групи ДІ-01-14 Н.Крилова посіла 2-е місце.
Науково-дослідна робота є ефективним складником діяльності випускової кафедри
документознавства та інформаційної діяльності, що сприяє професійній підготовці здобувачів
вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Активне
залучення студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» до
науково-дослідницької роботи сприяє підвищенню якості їхньої професійно-практичної
підготовки, розвитку наукової творчості та креативності, формує необхідні компетентності
майбутніх фахівців.
НМетАУ співпрацює за міжнародними угодами, програмами та проектами з ЗВО,
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фірмами та вченими різних країн світу. Студенти та аспіранти академії навчаються у провідних
технічних університетах Європи, а викладачі проходять стажування у провідних технічних
університетах Європи. У 2017 році розпочався новий проект за участі НМетАУ за програмою
Erasmus+: Впровадження системи забезпечення якості освіти у ЗВО через співпрацю
університет-бізнес-уряд (586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP). В цих проектах
приймають участь партнери з провідних університетів та промислових компаній Австрії,
Бельгії, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Франції, Чехії
та Швеції. Започатковано співпрацю з фондом Україна-Норвегія, в рамках якого проводиться
соціальна реабілітація учасників АТО через навчання за програмою «Енергетичний аудит», що
включає читання лекцій викладачами з Норвегії.
Перспективи наукової діяльності кафедри документознавства та інформаційної
діяльності пов’язані зі:
- спрямуванням педагогічного і наукового потенціалу кафедри на підвищення
ефективності виконання пріоритетних напрямків навчального процесу і наукової роботи: лекції,
практичних занять, написання сучасних підручників, посібників, монографій;
- забезпеченням умов викладачам для створення навчально-методичного забезпечення,
здійснення наукової роботи та підготовки лекцій сучасного рівня;
- поглибленням роботи викладачів над навчальними дисциплінами, виданням
відповідних навчальних посібників і підручників, фахових монографій;
- розвитком веб-сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів,
що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп’ютерних технологій;
- поліпшенням іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню кількості абітурієнтів, а також
позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх
послуг;
- розвитком наукових та ділових контактів із навчальними закладами України і світу.
Наведені дані свідчать про відповідність висвітлених аспектів акредитаційним вимогам з
підготовки у НМетАУ бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Висновок: Результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників
кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної металургійної
академії України засвідчують їх достатньо високий науковий потенціал та спроможність
забезпечити
підготовку
бакалаврів
за
освітньо-професійною
програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа».
7. Інформаційне забезпечення
Експертна комісія засвідчує, що інформаційна база навчального процесу підготовки
бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна
діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є достатньою для
здобуття якісних знань із фахових дисциплін.
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека,
фахові періодичні видання та електронні засоби інформації.
Фонд бібліотеки поповнюється за рахунок комплектування новою літературою.
Бібліотека успішно співпрацює з видавництвами, які випускають навчальну літературу для
вищих навчальних закладів, з обласним бібліотечним колектором. У НМетАУ є власний
редакційно-видавничий відділ, який забезпечує видання навчально-методичної літератури
(здебільшого навчальних посібників) та поточної документації.
Інформаційно-довідкова система НМетАУ має вихід у мережу Інтернет, а також
внутрішню електронну мережу Інтернет.
Бібліотека НМетАУ розміщується в окремому спеціалізованому приміщенні та
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складається з таких підрозділів:
1. Відділ комплектування.
2. Відділ наукової обробки літератури та каталогів.
3. Інформаційно-методичний відділ.
4. Довідково-інформаційний відділ.
5. Відділ культурно-просвітницької роботи.
6. Відділ обслуговування має:
- абонемент науково-технічної літератури;
- абонемент навчальної літератури;
- абонемент художньої літератури;
- студентський читальний зал;
- читальний зал наукової літератури та періодики.
7. Відділ книгосховища.
На випускових кафедрах НМетАУ також є бібліотеки фахової спрямованості.
Згідно наданих даних та кількості студентів, що навчаються у НМетАУ (за
винятком технікумів), співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до
загальної кількості студентів відповідає вимогам.
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності також має власну бібліотеку на
твердих та електронних носіях, які використовуються у навчальному процесі. Кафедра має
власну інтернет-сторінку на сайті НМетАУ (http://dmeti.dp.ua/ua) , де розміщено такі рубрики як
«Новини кафедри», «Предмети», «Спеціальність», «Бібліотека», «Життя кафедри», «Наукова
діяльність», «Співробітники», «Дипломування». Інтернет-сторінка динамічно оновлюється,
зокрема, за рахунок поповнення електронної бібліотеки науковими працями співробітників та
необхідною навчально-методичною літературою.
Характерною ознакою випускової кафедри документознавства та інформаційної
діяльності є наявність навчально-методичного кабінету на 42 посадкових місця й
кафедрального фонду літератури, який нараховує близько 1700 примірників і щорічно
обслуговує понад 18 тисяч відвідувачів.
Викладачі і студенти мають можливість працювати з періодичними фаховими
виданнями, які передплачуються бібліотекою Національної металургійної академії України.
Матеріали цих видань використовуються для підготовки лекцій, семінарських та практичних
занять, дипломних робіт, самоосвіти та підвищення професійного рівня викладачів. Наведені
дані свідчать, що абсолютна більшість навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів за
освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» і навчального
плану спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» повністю забезпечена
основною навчально-методичною літературою та іншими інформаційними ресурсами.
Аналіз наведених даних свідчить, що підготовка бакалаврів за освітньо-професійною
програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» навчальними підручниками,
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою у НМетАУ забезпечена у
відповідності до Ліцензійних вимог.
Таким чином, наведені дані свідчать, що всі навчальні дисципліни з підготовки
бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність»
повністю забезпечені основною навчально-методичною літературою, яка постійно
оновлюється, та іншими інформаційними ресурсами.
Висновок: Експертна комісія констатує, що рівень інформаційного забезпечення
освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у НМетАУ відповідає Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.
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8. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
У НМетАУ існує система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (далі система забезпечення якості - СЗЯ), що складається з організаційної структури НМетАУ,
процесів, процедур, ресурсів та внутрішніх нормативних документів, які забезпечують
реалізацію політики НМетАУ щодо забезпечення якості освітньої діяльності
Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти НМетАУ (далі – система забезпечення якості) базується на засадах Закону
України «Про вищу освіту» та відповідає основним цілям і завданням Статуту та Концепції
стратегічного розвитку НМетАУ, вона також враховує спрямованість основних показників
міжнародних та національних рейтингів (Webometrics, «ТОП-200-Україна» та ін.).
Система забезпечення якості НМетАУ базується на принципах:
- публічності, який полягає у всебічному висвітлені інформації щодо пропонованих програм,
критеріїв відбору для них, кваліфікацій, кількісних та якісних характеристик викладацького
складу, процедури навчання, оцінювання тощо для усіх стейкхолдерів освітнього процесу;
- академічної доброчесності, що передбачає дотримання усіма учасниками освітнього процесу
норм академічної етики, корпоративних правил та ціннісних орієнтирів, зазначених, зокрема, у
Кодексі академічної доброчесності НМетАУ;
- конкурентності, що реалізується шляхом оцінювання потенціалу та рівня роботи факультетів,
інститутів та кафедр НМетАУ з метою стимулювання структурних підрозділів до підвищення
якості роботи;
- адаптивності, що передбачає можливість динамічних і своєчасних змін навчальних програм,
методик і технологій навчання відповідно до світових тенденцій розвитку освіти і науки, а
також потреб сучасного ринку праці;
- інтегрованості, що передбачає органічне поєднання в освітньому процесі освітньої та наукової
складових, а також урахування міждисциплінарних зв'язків у змісті та структурі навчальних
програм.
СЗЯ представлена сукупністю документів, які регламентують правила взаємодії та
вимоги до учасників основних процесів, що відображають діяльність Академії.
Стратегічними цілями системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності
НМетАУ є:
- забезпечення функціонування системи управління якістю навчання та надання науковоосвітянських послуг за принципами міжнародного стандарту ISO 9001, зокрема - за принципом
безперервного вдосконалення; впровадження стандартів соціально-етичної відповідальності
(OHSAS серії 18000,ISO серії 14000, ISO серії 26000);
- зміцнення положення організації у сфері надання освітянських та науково- технічних послуг у
регіоні; підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку відповідних послуг;
- реалізація установок керівних органів щодо гармонізації основних напрямів діяльності з
відповідними міжнародними та європейськими документами, розширення сфер діяльності;
- забезпечення випереджаючого формування та задоволення потреб зовнішніх та внутрішніх
споживачів системи надання освітніх та інших послуг;
- забезпечення системних гарантій придбання споживачами знань, вмінь, комплексної
підготовки до самореалізації у суспільстві;
- постійне забезпечення внутрішніх та зовнішніх споживачів системи управління якістю
інтелектуальними, матеріальними, методичними та інформаційними ресурсами;
- забезпечення постійного навчання та розвитку персоналу, здорових і безпечних умов праці
співробітників та навчання студентів, сприяння розвитку колективних форм управління,
підвищення якості роботи;
- забезпечення ефективного розпорядження грошовими коштами за державним та
госпрозрахунковими замовленнями;
- формування власного іміджу НМетАУ як закладу вищої освіти, що забезпечує якісну
підготовку фахівців, з визнанням досягнень через міжнародну сертифікацію системи
управління якістю освітянських послуг.
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Реалізація заявленої політики у сфері якості і забезпечення її виконання всіма
необхідними ресурсами, у тому числі компетентністю персоналу, актуалізованим фондом
методичної та нормативної документації, матеріально-технічними та інформаційними
ресурсами, знаходиться під особистим контролем Ректора НМетАУ.
Хід виконання поставлених завдань розглядається та обговорюється на засіданнях
Вченої ради академії не рідше 4-х раз на рік і надається всім працівникам для ознайомлення
шляхом формування Наказів та Розпоряджень, оприлюднення відповідної інформації у
внутрішній електронній мережі Intranet, на Веб-сайті академії, публікацій у багатотиражній
газеті «Кадри металургії» та на інформаційних стендах НМетАУ.
Політика реалізується шляхом здійснення відповідних заходів та широкого спектра
внутрішніх процедур на усіх рівнях академії, а саме: впровадження концепції
«студентоцентрованого» навчання; застосування ефективних механізмів розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; оцінювання здобувачів
вищої освіти;
кадрового забезпечення, оцінювання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників;
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; функціонування
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях
працівників і здобувачів вищої освіти;
застосування інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
застосування зрозумілих і відкритих механізмів та процедур прийому на навчання,
визнання результатів навчання та здобутих кваліфікацій; інноваційного розвитку наукових
досліджень, інтегрованого поєднання освіти, науки та інновацій;
забезпечення процесу виховання та саморозвитку творчої особистості; здійснення
постійного аналізу якості діяльності шляхом рейтингування, проведення внутрішніх та
зовнішніх аудитів.
У 2016 році органом сертифікації ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи»
проведено аудит системи управління якістю НМетАУ стосовно надання послуг у сфері вищої
освіти університетського рівня (код ДКПП 85-42); послуг щодо наукового досліджування та
експериментального розроблення у сфері математичних наук, комп’ютерної техніки та
інформатики, фізичних наук, хімії, інших природничих наук (коди ДКПП 72.19.11, 72.19.12,
72.19.13, 72.19.14, 72.19.15, 72.19.19); послуг щодо наукового досліджування та
експериментального розроблення у сфері нанотехнологій (код ДКПП 72.19.21); послуг щодо
наукового досліджування та експериментального розроблення у сфері техніки та технологій
крім біотехнологій (коди ДКПП 72.19.29, 72.19.50), які надаються Національною
металургійною академією України згідно з чинними в Україні нормативними документами.
За результатами аудиту визначено відповідність системи управління якістю НМетАУ
вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2009, IDT) та надано Сертифікат Національного
органу України з сертифікації на систему управління якістю НМетАУ № UA2.173.10174-16 від
22.12.2016 р., який є дійсним до 15.09.2018 р.
Висновок: Експертною комісією встановлено, що внутрішня система забезпечення
якості освітньої діяльності Національної металургійної академії України відповідає
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним
вимогам до акредитації.
9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення
Зауважень контролюючих органів при перевірці змісту та якості підготовки фахівців за
освітньо-професійної програмою «Документознавство та інформаційна діяльність»
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за період підготовки фахівців
немає.
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Претензії юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального закладу із
заявленої для акредитації освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна
діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за період
підготовки фахівців – відсутні.
10. Висновки та рекомендації експертної комісії
На підставі проведеної експертизи відповідності державним вимогам освітньої
діяльності з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
напряму 02 «Культура і мистецтво» в Національній металургійній академії України
встановлено, що:
- усі копії установчих документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам,
законодавчим і нормативним вимогам; надані документи відповідають інформації в
акредитаційній справі і представлені на розгляд експертної комісії у повному обсязі;
- стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура загалом відповідають
встановленим вимогам до заявленого рівня підготовки;
- освітньо-професійна програма, навчальний план, робочі програми дисциплін
розроблені та затверджені у встановленому порядку, рівень та якість знань здобувачів
вищої освіти відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам;
- результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри
документознавства та інформаційної діяльності засвідчують їх достатньо високий
науковий потенціал та спроможність забезпечити підготовку бакалаврів за освітньопрофесійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність»
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» напряму 02
«Культура і мистецтво» на рівні, що відповідає акредитаційним вимогам;
- організація, планування та формування контингенту здобувачів вищої освіти
здійснюється відповідно чинному законодавству без порушень;
- навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов’язану з
підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» напряму 02 «Культура і мистецтво» на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти.
Експертна комісія вважає за доцільне висловити керівництву Національної
металургійної академії України рекомендації, які дозволять поліпшити якість підготовки
фахівців.
1) з метою посилення науково-кадрового потенціалу кафедри, продовжити роботу
співробітників кафедри над підготовкою кандидатських та докторських дисертаційних робіт;
2) активно використовувати технічне та програмне забезпечення навчального процесу
сучасними засобами;
3) активізувати й урізноманітнити профорієнтаційну роботу серед молоді щодо їх
залучення для отримання фахової підготовки у сфері документознавства та інформаційної
діяльності.
Висновок: На підставі викладеного вище експертна комісія МОН України зробила
висновок про спроможність Національної металургійної академії України здійснювати
підготовку здобувачів освітньо-професійної програми «Документознавство та
інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» напряму 02 «Культура і мистецтво» за першим (бакалаврським) рівнем.
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Висновки складено у 3-х примірниках.
До висновків додаються зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері
вищої освіти:
1. Декларування про дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріальнотехнічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавр за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна
діяльність» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
2. Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик
підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа».

05 червня 2019 р.

20
Голова комісії

Л.Я. Філіпова

Декларування про дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріальнотехнічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавр за освітньою програмою «Документознавство та
інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа»
Фактичне
Відхилення
Значення
значення
фактичного
показника
(нормативу) за
показника
значення
показника
першим
від
(бакалаврським)
рівнем
нормативного
КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Науково-педагогічні та наукові
працівники, які здійснюють освітній
процес, повинні мати:
-стаж науково-педагогічної діяльності
понад два
+
відповідає
роки
-рівень наукової та професійної
інформація
пункти
активності, який засвідчується
наведена у
1-18
виконанням не менше чотирьох видів та
табл. 6.5.3
пункту 30
відповідає
результатів
та в Додатку 1
Ліцензійних
Акредитаційної
умов
справи
-кадровий склад закладу освіти
(кількість осіб, виходячи із максимальної
кількості здобувачів освітнього ступеня
не більше
магістра на одного викладача, який має
10
відповідає
10 осіб
кваліфікацію відповідно до
спеціальності, науковий ступінь або
вчене звання)
2. Група забезпечення спеціальності у
кожному підрозділі закладу освіти, де
здійснюється підготовка за
спеціальністю, повинна складатися з
+
науково-педагогічних або наукових
(5 членів
працівників, які працюють у закладі
+
групи
відповідає
освіти за основним місцем роботи та
забезпечення)
мають кваліфікацію відповідно до
спеціальності і які не входять (входили)
до жодної групи забезпечення такого або
іншого закладу вищої освіти в
поточному семестрі, при цьому:
-частка тих, хто має науковий ступінь
50
100
відповідає
та/або вчене звання (%)
частка тих, хто має науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання
10
20
відповідає
професора (%)
кількість здобувачів вищої освіти всіх
не більше
рівнів, курсів та форм навчання з
25,4
відповідає
30 здобувачів
відповідної спеціальності на одного
Найменування показника
(нормативу)
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Найменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу) за
першим
(бакалаврським)
рівнем

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативного

члена групи забезпечення (з 01.09.19 р.)
3.Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими)
+
+
відповідає
працівниками та наказів про прийняття
їх на роботу
4. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін науково-педагогічними
(науковими) працівниками відповідної
спеціальності за основним місцем
роботи (мінімальний відсоток визначеної
навчальним планом кількості годин):
- які мають науковий ступінь та/або
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для
початкового рівня з урахуванням
50
81,5
відповідає
педагогічних працівників, які мають
(+31,5)
вищу категорію)
- які мають науковий ступінь доктора
відповідає
10
19
наук або вчене звання професора
(+9)
- які мають науковий ступінь доктора
наук та вчене звання
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпечення навчальними
приміщеннями для проведення
освітнього процесу (кв. метрів на одного
здобувача освіти з урахуванням не
більше трьох змін навчання):
- загальна для закладу освіти
не менше
+
відповідає
2000 м2
- на одного здобувача освіти
+4,8
2,4
7,2
відповідає
2.
Забезпеченість
комп’ютерними
робочими
місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням, що необхідні для
виконання
освітніх
програм,
обґрунтовується окремим документом з
+
+
відповідає
наданням розкладу їх використання та
розрахунків достатності. При цьому
враховується комп’ютерна техніка із
строком експлуатації не більше восьми
років.
3. Забезпеченість навчальних аудиторій
не менше ніж
+8,46
мультимедійним обладнанням повинна
38,46
30 відсотків
відповідає
становити (%)
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Найменування показника
(нормативу)

4. Здобувачі вищої освіти, які цього
потребують, повинні бути забезпечені
гуртожитком (%)
5.Інформаційне забезпечення передбачає
наявність:
-вітчизняних та закордонних фахових
періодичних видань відповідного або
спорідненого спеціальності профілю у
бібліотеці закладу освіти (у тому числі в
електронному вигляді)
-доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю
(допускається спільне користування
базами кількома закладами освіти);
-офіційного веб-сайта закладу освіти, на
якому розміщена основна інформація
про його діяльність
-сторінки на офіційному веб-сайті
закладу освіти англійською мовою, на
якому розміщена основна інформація
про діяльність
5.Соціально-побутова
інфраструктура
передбачає наявність:
-бібліотеки, у тому числі читальної зали
-медичного пункту
-пунктів харчування
-актової чи концертної зали
-спортивної зали, стадіону та/або
спортивних майданчиків
6.Навчально-методичне
забезпечення
передбачає наявність:
-усіх затверджених в установленому
порядку освітніх (освітньо-професійних,
освітньо-наукових,
освітньо-творчих)
програм
-навчальних
планів,
за
якими
здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти
-робочих програм з усіх навчальних
дисциплін навчальних планів, які
включають:
-програму навчальної дисципліни
-заплановані результати навчання
-порядок
оцінювання
результатів
навчання

Значення
показника
(нормативу) за
першим
(бакалаврським)
рівнем

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативного

70

100

+30
відповідає

не менше як
чотири
найменувань

27

+23
відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+
+
+
+

+
+
+
+

відповідає
відповідає
відповідає
відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+
+

+
+

відповідає
відповідає

+

+

відповідає
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Найменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу) за
першим
(бакалаврським)
рівнем

Фактичне
значення
показника

-рекомендовану літературу (основну,
+
+
допоміжну)
-інформаційні ресурси в Інтернеті
+
+
-програм з усіх видів практичної
+
+
підготовки до кожної освітньої програми
-методичних матеріалів для проведення
підсумкової атестації здобувачів вищої
+
+
освіти
- нааявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального
плану
- забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної
+
+
дисципліни навчального плану
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ
щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Подання в електронному вигляді
відомостей про кадрове та матеріальнотехнічне забезпечення закладу освіти до
ЄДЕБО

+

+

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативного
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

05 червня 2019 р.
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Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик
підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа»

Найменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення показника
від нормативного

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних
дисциплін, години, форми контролю,
%
1.2 Підвищення
кваліфікації
викладачів постійного складу за
останні 5 років, %
1.3. Чисельність
науковопедагогічних
(педагогічних)
працівників,
що
обслуговують
спеціальність
і
працюють
у
навчальному закладі за основним
місцем роботи, які займаються
вдосконаленням
навчальнометодичного
забезпечення,
науковими
дослідженнями,
підготовкою
підручників
та
навчальних посібників, %
2. Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не
менше %
2.1. Рівень знань студентів із циклу
загальної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
2.1.2. Якісно виконані контрольні
завдання (оцінки «5» i «4»), %
2.2. Рівень знань студентів із циклу
професійної підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
2.2.2. Якісно виконані контрольні
завдання (оцінки «5» i «4»), %
3.Організація наукової роботи
3.1. Наявність
у
структурі
навчального
закладу
наукових
підрозділів

100

100

відповідає

100

100

відповідає

100

100

відповідає

90

100

+10

50

60

+10

90

100

відповідає

50

60

+10

+

+

відповідає
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3.2. Участь студентів у науковій
роботі (наукова робота на кафедрах
та в лабораторіях, участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

+

+

відповідає

05 червня 2019 р.
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