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ВИСНОВКИ
експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової
акредитації діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо
підготовки фахівців з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології » (спеціальності 151 – Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології) освітнього ступеню бакалавр
у Державному вищому навчальному закладі
«Український державний хіміко-технологічний університет»
Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»,
Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
та наказу Міністерства освіти і науки України № 115-А від 01 грудня 2018 року у
період з 14 березня по 16 березня 2018 року експертна комісія у складі:
Бісікало
Олег Володимирович

декан факультету комп’ютерних систем і
автоматики
Вінницького
національного
технічного університету, доктор технічних наук,
професор, голова комісії;

Смітюх
Ярослав Володимирович

доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних
систем керування Національного університету
харчових технологій, кандидат технічних наук

розглянула подану Державним вищим навчальним закладом «Український
державний хіміко-технологічний університет» (ДВНЗ УДХТУ) акредитаційну
справу і провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього
вищого навчального закладу освіти державним вимогам щодо підготовки фахівців з
напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» (спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології) освітнього ступеню бакалавр.
Проведення акредитаційної експертизи здійснювалось у відповідності до
вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо
ліцензування і акредитації закладів освіти. На експертизу було подано всі необхідні
документи, які регламентуються «Положенням про акредитацію вищих закладів і
спеціальностей у вищих навчальних та професійних училищах», затвердженим
Кабінетом Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978, введених в дію
Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 та
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Державними вимогами до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого
навчального закладу.
Відповідальною за підготовку бакалаврів спеціальності, що акредитуються, є
кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології факультету
комп’ютерних наук та інженерії.
Експертне оцінювання проводилось за такими напрямками:
1) достовірності інформації, що подана у матеріалах акредитаційної справи до
Міністерства освіти і науки навчальним закладом;
2) відповідність встановленим законодавством вимогам щодо кадрового,
навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення
спеціальності;
3) відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки
фахівців рівня вищої освіти – бакалавр;
4) згідно рекомендації Державної освітньої установи «Навчально-методичний
центр з питань якості освіти».
За результатами проведеної роботи встановлено наступне.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВНЗ УДХТУ
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет». Юридична адреса: 49005, Україна, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 8. Тел. (0562) 47-46-70, факс. (0562) 47-33-16, е-mail:
udhtu@udhtu.edu.ua, веб-сайт: http://udhtu.edu.ua
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет» є правонаступником Дніпропетровського хімікотехнологічного інституту (ДХТІ), який було засновано 15 травня 1930 року. З 1993
року ДХТІ отримав статус державного університету, а з 2006 року університет має
назву Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет».
Нині Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет» – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний
заклад у галузі хімії та хімічної технології.
Університет складається з семи факультетів денної форми навчання,
магістратури, аспірантури і докторантури, центру доуніверситетської підготовки та
відділу післядипломної освіти.
Сьогодні університет є провідним закладом освіти України, що готує
висококваліфікованих фахівців та науковців за 17 спеціальностями з таких галузей
знань, як: 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,
10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія,
14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 16 Хімічна та
біоінженерія, 18 Виробництво та технології, 22 Охорона здоров’я.
Університет має розвинену науково-дослідну частину, два науково-дослідних
інститути, проблемну лабораторію, 12 науково-дослідних лабораторій, відділ
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програмного забезпечення та технічних засобів навчання, поліграфічно-видавничий
комплекс.
З перших років існування університету високий теоретичний рівень знань
поєднувався з ґрунтовною практичною підготовкою студентів. Це стало можливим
завдяки високій науковій кваліфікації професорсько-викладацького складу,
співпраці з передовими підприємствами Придніпровського та інших регіонів, а
також завдяки сучасному науково-технічному рівню лабораторної бази.
Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною технікою
та комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіями; бібліотекою
університету з унікальним фондом літератури; функціонуванням відділу
програмного забезпечення та технічних засобів навчання, університетського
телевізійного центру.
За більш ніж 85 років діяльності в університеті підготовлено більше 50000
висококваліфікованих фахівців, видано понад 140 монографій та 90 підручників і
навчально-методичних посібників. Підготовлено понад 85 докторів і близько 1000
кандидатів наук. Вчені університету – автори багатьох винаходів: це понад 2350
патентів і авторських свідоцтв.
Випускники університету працюють керівниками провідних підприємств і
наукових
закладів,
в
органах
виконавчої
та
законодавчої
влади.
Висококваліфіковані спеціалісти університету є членами Науково-методичних
комісій та Експертних рад міністерств та відомств, членами галузевих, українських
та міжнародних академій наук.
Керівником Державного вищого навчального закладу «Український
державний хіміко-технологічний університет» є ректор Півоваров Олександр
Андрійович, доктор технічних наук, професор, що займає цю посаду з жовтня 2013
року (наказ МОН України № 201-К від 15.05.2014). Півоваров О. А – член
експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з технологій
харчової, легкої та хімічної промисловості Міністерства освіти і науки України,
заступник голови спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та
кандидатських дисертацій, голова Української спілки науковців Міжнародної
Асоціації «Управління ризиками для профілактичної медицини».
Копії нормативно-правових документів щодо здійснення освітньої діяльності
Державного вищого навчального закладу «Український державний хімікотехнологічний університет» наведено у акредитаційній справі.
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет» очолює Навчально-методичну комісію з вищої освіти
науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з напряму «Хімічна
технологія та інженерія».
Станом на 01.01.2018 року в університеті працювали 345 науково-педагогічних
працівника (НПП), в тому числі 56 докторів та 196 кандидатів наук, а також 61
штатний працівник науково-дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед
яких 2 доктори та 20 кандидатів наук. Всі науково-педагогічні працівники
займаються науковою та науково-технічною діяльністю, як на засадах сумісництва
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при виконанні держбюджетних тем, господарчих договорів тощо, так і в рамках
виконання
кафедральних
науково-дослідних
робіт
науково-педагогічних
працівників.
В університеті на базі відомих наукових шкіл працюють 3 спеціалізовані вчені
ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата
наук за 7 спеціальностями. У 2017 році в спецрадах університету захищено 11
кандидатських та 2 докторські дисертації. Співробітниками, аспірантами та
докторантами ДВНЗ УДХТУ у 2017 році захищено 1 докторська та 12
кандидатських дисертацій.
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет» щороку традиційно проводить конференції, семінари,
круглі столи. Так у 2017 році університет був організатором або співорганізатором
22 конференцій. Науковці презентували свої досягнення на 7 виставках різного
рівня. Крім цього, згідно наказу МОН України на базі ДВНЗ УДХТУ у 2017 році
було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технології і
веб-дизайн», ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хімічні
технології неорганічних речовин» та конкурс-захист учнівських наукових робіт
Малої Академії (секція «Сучасні біотехнології»).
Університет є засновником та видавцем трьох наукових видань, статті в яких
публікуються на українській, англійській та російській мовах:
– «Питання хімії та хімічної технології» – видається з 1965 року з
періодичністю 6 номерів у рік. Статті публікуються за 2 тематичними напрямками:
«Хімія» та «Хімічна технологія». З 2017 року журнал «Питання хімії та хімічної
технології» індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus;
– «Економічний вісник» – видається з 2015 року з періодичністю 2 номери у
рік. Економічний вісник публікує статті в пріоритетних областях економіки, які
присвячені різноманітним аспектам економіки, маркетингу, менеджменту,
підприємництву, товарознавству, фінансам та бізнесу. Журнал входить до переліку
видань рекомендованих МОН України;
– «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» – видається з
2017 року з періодичністю 2 номери у рік. Публікує наукові роботи, які стосуються
теоретичних та прикладних питань моделювання систем та прикладних задач, які
пов’язані з використанням методів комп’ютерного моделювання.
Університет має фундаментальну бібліотеку, відділ науково-технічної
інформації, володіє унікальним патентним фондом у галузі хімії та суміжних
спеціальностей з обсягом інформації про майже 21 мільйон винаходів.
За 2015-2017 роки було отримано 94 охоронних документа (патенти та
свідоцтва державної реєстрації авторського права).
У 2017 році відділом інтелектуальної власності виявлено, оформлено і
направлено у Державний департамент інтелектуальної власності України 36 заявок
на видачу патентів, з них на винаходи – 25. Отримано 25 позитивних рішень на
видачу патентів. У 2017 році отримано 27 охоронних документів, в тому числі 10
патентів України на винаходи.
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Протягом останніх років показники видавничої діяльності університету загалом
знаходяться на рівні 750-900 друкованих робіт. Ведеться робота по підготовці та
виданню монографій, підручників та навчальних посібників. Щороку збільшується
кількість монографій, опублікованих у закордонних виданнях, авторами або
співавторами яких є науковці Державного вищого навчального закладу
«Український державний хіміко-технологічний університет». У 2017 році
опубліковано: 30 монографій (з них – за кордоном), 3 підручники, 17 навчальних
посібника, 343 статті в наукових виданнях, 596 тез доповідей на конференціях
різного рівня.
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет» є багатопрофільним науковим закладом. Вчені
університету працюють над виконанням фундаментальних і прикладних досліджень,
науково-технічних розробок та виконують міжнародні проекти в 2 науководослідних інститутах, 11 науково-дослідних лабораторіях, випробувальній
лабораторії та наукових секторах 36 кафедр університету.
У відповідності з Законом України «Про наукові парки» 14 червня 2016 року
зареєстровано ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології» (НП ХТ), засновниками
якого є ДК «Ядерне паливо» та ДВНЗ УДХТУ. Наказом МОНУ від 03.06.2016 р.
№607 затверджено перелік пріоритетних напрямів діяльності Наукового парку.
В 2017 році вчені університету працювали над виконанням 18 (7
фундаментальних та 11 прикладних) держбюджетних робіт (загальний фонд
бюджету), 1 науково-технічної роботи за державним замовленням (спеціальний
фонд бюджету), 1 міжнародного проекту за програмою НАТО, 16 госпдоговірних
НДР та надавали науково-технічні послуги за 42 договорами (спеціальний фонд
бюджету), а також виконували 41 кафедральну науково-дослідну роботу науковопедагогічних працівників (в межах робочого часу). Загальний обсяг фінансування
склав 14267,67 тис. грн.
В університеті діє Інформаційний комп’ютерний центр (Інкомцентр), до якого
входить комп’ютерна мережа та 17 комп’ютерних класів. Мережа має вихід в
Інтернет. Сучасні технології наукових досліджень та вдосконалення виробничих
процесів передбачають широке використання комп'ютерної техніки, застосування
прикладних програм для вирішення розрахункових задач. Придбання студентами
навичок використання комп'ютерної техніки формується на протязі всіх років
навчання. Всього в університеті задіяні 642 комп'ютера. Для управлінських і
господарських потреб в університеті використовується 72 комп'ютера. Для
забезпечення навчального процесу в університеті є в наявності 523 робочих
комп’ютерних місць, що складає 17,8 робочих комп’ютерних місць на 100 студентів.
Бібліотека оснащена 35 комп’ютерами, 5-ма багатофункціональними
пристроями та сканерами. Електронні бази бібліотеки налічують 1672480 джерел
інформації. Бібліотека має електронну базу повнотекстових видань з навчальної,
наукової літератури, збірники законодавчих актів України, методичні посібники, що
розроблені кафедрами і нараховує 108530 назв. Електронний каталог (понад 160 000
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записів) створено на весь фонд бібліотеки, що дозволяє оперативно здійснювати
пошук та оцінити наявність книгозабезпечення дисциплін, що викладаються у ВНЗ.
Загальний фонд бібліотеки налічує 775 тис. примірників: навчальної –
345 тис.; наукової – 372 тис.; художньої – 29 тис.; зарубіжної – 58 тис.; періодичних
та інформаційних видань постійного зберігання – близько 180 тис. примірників.
Кількість посадкових місць в чотирьох читальних залах та кабінеті соціальнополітичних дисциплін нараховує 310.
Університет має потужну поліграфічну базу для видавництва підручників та
навчально-методичної літератури.
Університет має 5 гуртожитків загальною площею 38009,2 м2. Забезпеченість
іногородніх студентів гуртожитком складає 100 % від потреби.
В усіх корпусах університету працюють підприємства громадського
харчування загальною площею 854,5 м2 на 220 посадкових місць. Протягом
навчального року в університеті функціонує санаторій-профілакторій на 50 місць
для викладачів та студентів. В спортивному таборі університету можуть одночасно
відпочити 250 осіб.
Університет має один з найкращих в місті спортивний комплекс, в якому
окрім занять за розкладом щорічно проводяться змагання міжнародного та
загальноукраїнського рівня.
В даний час в університеті навчається 3418 студентів, в т.ч. за денною формою
навчання – 2203 особи.
Матеріальна база університету включає три навчальних корпуси; корпуси, в
яких знаходяться проблемна науково-дослідна лабораторія; лабораторії кафедри
електрохімічних виробництв; технології неорганічних речовин та екології; НДЛ
природних полімерів та спортивний комплекс.
Кількість лекційних аудиторій загального призначення в університеті складає
35 аудиторій. На навчальних площах також розміщені аудиторії для проведення
лекційних і практичних занять, лабораторії, комп’ютерні класи та лінгафонні
кабінети, які обладнані необхідним устаткуванням для проведення лабораторних та
практичних робіт зі студентами, чим забезпечується виконання навчальних програм
на 100 % від потреби.
Підготовка бакалаврів з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології » (спеціальності 151 – Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології) у Державному вищому навчальному закладі
«Український державний хіміко-технологічний університет» здійснюється науковопедагогічними працівниками кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та
метрології та факультетом комп’ютерних наук та інженерії у відповідності із
сертифікатом про Акредитацію від 2013 р. НД-II, № 0423935, строк дії сертифікату
про акредитацію до 01.07.2018 р.
Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей від 22.11.2002 р.
№530 підготовку здійснює кафедра Автоматизації виробничих процесів (АВП)
механічного факультету, яка з новою назвою кафедра комп’ютерно-інтегрованих
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технологій та метрології входить до складу факультету комп’ютерних наук та
інженерії.
Факультет комп’ютерних наук та інженерії Державного вищого навчального
закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» складається з
п’яти кафедр: кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології
(випускова кафедра), кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем (випускова
кафедра), кафедра інформаційних систем (випускова кафедра), кафедра
обчислювальної техніки та прикладної математики, кафедра вищої математики. З
2016 року на факультеті розпочав роботу радіогурток для студентів, які цікавляться
радіотехнікою і бажаючих отримати практичні навички виготовлення друкованих
плат, пайки і монтажу радіоелектронних пристроїв. Проектування і розробка
електричних схем проводиться за допомогою програм Міcro-Cap та Electronic
Workbench. Для проектування печатних плат використовується програма Sprint
Layout.
Кафедра АВП заснована у 1959 році з метою підготовки кадрів зі
спеціальності „Автоматизація виробничих процесів ”.
З 1 вересня 2011 р. кафедра автоматизації виробничих процесів була
перейменована на кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології
(КІТ та М), що дозволило більш повно у назві відобразити коло діяльності.
За штатним розкладом до професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедри
Комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології входять: 18 чоловік, серед яких 2
доктори наук, професори; 12 кандидатів наук, з яких 11 мають звання доцента; 2 старших
викладача, 1 викладач, 1 асистент. Усі викладачі мають спеціальність, стажування та
підвищення кваліфікації, що відповідають дисциплінам, які вони викладають.
Викладачі кафедри відповідно до плану підвищення кваліфікації підвищують
кваліфікацію в ПАТ "Проектний і проектно-конструкторський інститут
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА», Національній металургійній академії України,
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство
«ІНОКС БІЗ», ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Навчальний процес організовано з елементами Європейської кредитнотрансферної системи. Розроблене навчально-методичне забезпечення відповідає
вимогам Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ України та
Тимчасового положення про організацію навчального процесу за КМСОНП.
Розроблені навчальні плани, робочі програми, методична документація, які
відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців. Профільні
дисципліни кафедри мають комп’ютерні програми, дипломні проекти та роботи
виконуються на 100% з використанням ЕОМ.
Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення в
університеті та на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які
включають рейтингову картку, конспект лекцій, завдання для лабораторних та
практичних робіт, екзаменаційні питання та інше. Викладачі кафедри постійно
займаються науково-методичною та науковою роботою. За останні два роки
опубліковано понад 40 статей та тез доповідей на конференціях.
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Наукові напрямки на кафедрі очолюють доктор технічних наук, професор
Тараненко Ю.К., та кандидати технічних наук, доценти Мисов О.П. і Тришкін В.Я.
Професор Тараненко Ю.К. фахівець в галузі приладів і методів контролю та
визначення складу речовин , а саме віброчастотних методів контролю та визначення
складу рідких та газоподібних речовин. Автор біля 250 надрукованих наукових
праць, 105 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з
професійних дисциплін, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях.
Велика увага на кафедрі КІТ та М приділяється інтеграції навчання студентів з
наукою та виробництвом. В навчальному процесі широко використовуються
матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри.
Висновок. Експертна комісія відзначає, що Державний вищий навчальний
заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» є сучасним
вищим навчальним закладом, що відповідає чинним стандартам МОН України, має
високий рівень організації освітньої діяльності, достатньою матеріально-технічну
базу та методичний потенціал для підготовки майбутніх спеціалістів у всіх галузях
науки та виробництва. Державний вищий навчальний заклад «Український
державний хіміко-технологічний університет» має в наявності всі нормативноправові документи, необхідні для здійснення освітньої діяльності з підготовки
бакалаврів за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»).
2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
У Державному вищому навчальному закладі «Український державний хімікотехнологічний університет» набір та підготовка бакалаврів за напрямом підготовки
6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») проводиться згідно
ліцензії. Ліцензований обсяг прийому вступників – 100 осіб (50 денної форми
навчання та 50 заочної форми).
Показники формування контингенту студентів напряму підготовки студентів з
напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» (спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології») за останні 5 навчальних років наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів з напряму підготовки
6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
( спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)
№
Показник
пп.
1
2
1. Ліцензований обсяг підготовки
(осіб, денна / заочна):
бакалаврів
спеціалістів
магістрів
2. Прийнято на навчання, всього
(осіб, денна / заочна):
бакалаврів
спеціалістів
магістрів
• в т.ч. за держзамовленням:
бакалаврів
спеціалістів
магістрів
• нагороджених медалями, або
тих, що отримали диплом з
відзнакою
• таких, які пройшли
довгострокову підготовку і
профорієнтацію
• зарахованих на пільгових
умовах;
• з якими укладені договори на
підготовку
бакалаврів
спеціалістів
магістрів
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Навчальні роки
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
3
4
5
6
7

50/50
45/50
5/-

50/50
40/35
25/-

50/50
40/35
25/-

50/50
40/35
25/25

50/50
40/35
25/25

28/4
23/30
4/-

26/9
36/21
5/-

16/24/29
11/-

15/10/18
11/4

18/1
13/16
25/8

25/4
18/5
4/-/-

26/7
20/5/-/-

15/4
16/1
7/-/-

15/8/4
9/1/-

18/2/25/1/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

2/-

-/-

1/-

-/-

1/-

3/5/25
-/-

0/2
16/21
-/-

1/4
8/28
4/-

-/2/14
2/4

-/1
11/16
-/8
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Продовження табл. 1
1
2
3. Подано заяв на одне місце за формами навчання (денна/
заочна):
бакалаврів
спеціалістів
магістрів
4. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
прийнятих на скорочений термін навчання на
денну форму / заочну форму

3

4

5

6

7
-

5,71/- 5,21/- 8,0/1 6,5/- 4,1/-/-/1/1 1/1 1/1
-/-/1/- 1/- 1/1

-/-

-/12 24/10 21/10 16/14

Формування контингенту студентів факультету комп’ютерних наук та
інженерії а також кафедри комп’ютерно-інформаційних технологій та метрології
полягає в постійній діяльності з підвищення методичної, учбової, наукової та
виховної роботи в системі підготовки бакалаврів, що сприяє підвищенню авторитету
факультету, і, як наслідок, збільшенню кількості абітурієнтів.
Крім того, діяльність з формування контингенту студентів передачає:
1) залучення майбутніх бакалаврів шляхом розповсюдження агітаційної
інформації в електронних та друкованих ресурсах;
2) профорієнтаційну роботу для залучення вступників в навчальних закладах
міста, в районах області, де провідні викладачі кафедри докладно знайомлять з
бакалаврськими програмами, які є в Державному вищому навчальному закладі
«Український державний хіміко-технологічний університет», його науковою і
матеріально-технічною базою;
3) створення агітаційних проспектів спеціальності, Web-сайту кафедри та
наглядної агітації, у яких міститься інформація про навчальну, наукову роботу
колективу кафедри та студентів;
4) активну роботу з пропагування напрямку підготовки 6.050202 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології») рівня вищої освіти – бакалавр серед учасників
Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та
оптимізація складних систем», які періодично проводить факультет.
Висновок. На основі аналізу кількісних показників формування контингенту
студентів комісія констатує наявність конкурсу абітурієнтів, які бажають навчатися
за напрямком підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») рівня
вищої освіти – бакалавр, що акредитується. Проте варто посилити профорієнтаційну
роботу з метою зміцнення конкурсу та збільшення контингенту. Результати аналізу
поданих матеріалів з організаційних, методичних та інформаційних заходів
вказують, що у Державному вищому навчальному закладі «Український державний
хіміко-технологічний університет» організація прийому та формування контингенту
студентів проводиться у повній відповідності з чинним законодавством та потреб
України у фахівцях заданого профілю.
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3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Університет має власну концепцію освітньої діяльності, затверджену Вченою
радою (протокол № 2 від 07 лютого 2013 року) та погоджену Дніпропетровською
обласною державною адміністрацією, яка розроблена у відповідності до Закону
України «Про вищу освіту», Програми «Освіта – XXI століття», регіональних
особливостей. Концепція відображає мету i завдання та принципи діяльності
університету, шляхи досягнення поставлених завдань, перспективи розвитку.
Комісія пересвідчилась, що основними нормативними державними
документами, якими керується в своїй роботі Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет», є: Положення про
державний вищий заклад освіти; Положення про організацію навчального процесу,
яке затверджено наказом ректора № 290 від 30.11.2015 р.; Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (Протокол
Вченої ради ДВНЗ УДХТУ № 11 від 29.12.2016 р.); Закон про вищу освіту № 1556VII від 01.07.2014 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28
грудня 2014р. № 76-VIII; Наказ № 47 «Про особливості формування навчальних
планів на 2015/2016 н.р.» від 26.01.2015; Лист № 1/9-126 від 13.03.2015 та інші
нормативні документи Кабінету міністрів та МОН України.
Підготовка бакалаврів напрямку підготовки 6.050202 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології») ведеться згідно з документів та матеріалів міністерства
освіти і науки, а також нормативних документів Державного вищого навчального
закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». Для кожної
навчальної дисципліни розроблені матеріали навчально-методичного комплексу.
Зміст підготовки фахівців за звітній період визначався відповідно до
складових стандартів вищої освіти Державного вищого навчального закладу
«Український державний хіміко-технологічний університет», які затверджені
наказом Ректора університету № 33-К/с від 04.02.2013 р.). Структура та зміст
освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми
освітньо-кваліфікаційного за напрямком підготовки 6.050202 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології») рівня бакалавр встановлюють професійне призначення
випускників вищого навчального закладу, освітні та кваліфікаційні вимоги до
випускників, вимоги до атестації якості освітньої та професійної програми,
відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки, а також встановлює
нормативну частину змісту навчання, рекомендований перелік навчальних
дисциплін і практик, нормативний термін за денною формою навчання, нормативні
форми державної атестації.
Кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології підготовка
бакалаврів здійснюється відповідно до навчальних планів з основним терміном
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навчання 3 роки 10 місяців та скороченим терміном навчання 1 рік 10 місяців.
Навчальні плани погоджені у встановленому порядку.
Навчальні плани освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр адаптовані до
вимог кредитної системи ECTS. Навчальні плани розроблені за основним та
скороченим терміном навчання містять обов’язкову та вибіркову частини. Загальний
обсяг навчальної програми відповідно за основним терміном навчання – 240
кредитів ECTS, в т.ч. обов’язкова частина – 206 кредитів, вибіркова – 34 кредити,
загальний обсяг навчальної програми відповідно за скороченим терміном навчання –
120 кредитів ECTS, в т.ч. обов’язкова частина – 109 кредитів, вибіркова – 11
кредитів
На кожну дисципліну навчального плану розроблені робочі навчальні
програми, зміст яких узгоджений з попередніми дисциплінами (вхідний контроль) і
наступними дисциплінами. Характеристика змісту освіти, місця в структурнологічній схемі підготовки і вимог до знань та умінь з кожної дисципліни
відображені в навчальній програмі.
Велика увага приділяється індивідуалізації навчання. Так, більша частина
практичних занять будується на виконанні студентами індивідуальних завдань. На
таких же умовах здійснюється модульний контроль. Така практична спрямованість у
навчанні сприяє кращому усвідомленості змісту проблем, які студенти будуть
вирішувати у майбутньому.
Дипломні проекти бакалаврів виконуються згідно до розроблених методичних
вказівок до виконання дипломних проектів, які містять в собі вимоги до змісту та
оформлення.
Врахування особливостей і потреб регіону в навчальному плані здійснюється
на підставі:
1) вивчення передового досвіду вищих навчальних закладів України;
2) вивчення потреб безпосередньо на провідних підприємствах регіону – базах
практик під час проходження переддипломної практики;
3) участі випускників і викладачів у регіональних та міжнародних
конференціях, ярмарках вакансій, круглих столах, ділових зустрічах тощо.
На виконання наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» в університеті відповідно до наказу ректора
№ 03 від 11.01.2016 р. з 1 вересня 2016 р. було введено в дію новий перелік галузей
знань і спеціальностей. та розроблені і впроваджені тимчасові стандарти вищої
освіти Державного вищого навчального закладу «Український державний хімікотехнологічний університет», нові освітні програми.
Керуючись Методичними рекомендаціями щодо розроблення стандартів
вищої освіти, схвалених сектором вищої освіти Науково-методичної Ради
Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 29.03.2016 р.) були
розроблені та введені в дію тимчасові стандарти вищої освіти Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
підготовки бакалаврів, які затверджені наказом ректора № 132 ст від 28.12.2016 р.
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Згідно освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології» за бакалаврським рівнем готується фахівець, здатний до
комплексного розв’язання задач, розроблення нових і вдосконалення, модернізації
та експлуатації існуючих систем автоматизації з застосуванням сучасних
програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні
дослідження об’єкта автоматизації системи, обґрунтування вибору технічних
засобів автоматизації, проектування та розроблення прикладного програмного
забезпечення різного призначення
Висновок. Експертна комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців напрямку
підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151
– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») за бакалаврським рівнем
та організація навчального процесу в Державному вищому навчальному закладі
«Український
державний
хіміко-технологічний
університет»
відповідає
нормативним документам Міністерства освіти і науки України.
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Навчальний процес підготовки фахівців напрямку підготовки 6.050202 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології») за бакалаврським рівнем, що акредитується,
організовано відповідно до «Положення про організацію навчального процесу», яке
затверджено наказом ректора № 290 від 30.11.2015 р.
Рівень організації навчального процесу на факультеті комп’ютерних наук та
інженерії та на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології є
достатньо високим. Графік навчального процесу на навчальний рік та розклад
занять на семестр складаються та виконуються у повній відповідності з
навчальними планами. Виконання навчального навантаження проводиться у
відповідності до індивідуальних планів викладачів, які затверджуються на засіданні
кафедри. Виконання індивідуальних планів викладачами періодично розглядається
на засіданнях кафедри та контролюється відповідними структурними підрозділами
університету.
Експертна комісія встановила наявність робочого навчального плану, графіку
навчального процесу, розкладу занять, робочих навчальних програм, які оформлені
та затверджені згідно з встановленими вимогами (табл. 2). Експертна комісія
перевірила, що всі навчальні дисципліни забезпечені пакетами комплексних
контрольних робіт.
Експертна комісія встановила, що для всіх навчальних дисциплін за напрямом
підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151
– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») за бакалаврським рівнем
є в наявності навчально-методичні комплекси дисциплін, які мають в своєму складі:
робочу навчальну програму дисципліни; інструктивно-методичні матеріали щодо
проведення лабораторних i практичних робіт; тематику та методичні вказівки з
Голова експертної комісії

О. В. Бісікало

14

виконання курсових робіт; навчальні та контрольні завдання або тести;
демонстраційний або роздатковий матеріал з навчальних дисциплін: контрольні
завдання для поточного контролю знань; методичні вказівки до самостійної роботи
студентів; пакети ККР; білети до заліку; екзаменаційні білети (відповідно робочої
програми навчальної дисципліни).
Таблиця 2
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
ДВНЗ УДХТУ за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 – Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 15 – Автоматизація та
приладобудування за бакалаврським рівнем
№
Значення показника (нормативу) за
з/п
бакалаврським рівнем
Назва показника (нормативу)
норма
факт
відхилення
1
2
3
4
5
1
Наявність опису освітньої
Відхилення
+
+
програми
немає
2
Наявність навчального плану та
Відхилення
+
+
пояснювальної записки до нього
немає
3
Наявність робочої програми з
Відхилення
кожної навчальної дисципліни
+
+
немає
навчального плану
4
Наявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з
Відхилення
+
+
кожної навчальної дисципліни
немає
навчального плану
5
Наявність програми практичної
Відхилення
підготовки, робочих програм
+
+
немає
практик
6
Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з
Відхилення
+
+
кожної навчальної дисципліни
немає
навчального плану
7
Наявність методичних
Відхилення
матеріалів для проведення
+
+
немає
атестації здобувачів
Усі дисципліни навчального плану за напрямом підготовки 6.050202 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології») забезпечені підручниками або посібниками –
у середньому 1 підручник (посібник) на 3-х студентів. 100 % навчальних дисциплін
забезпечені методичним матеріалами до лабораторних та практичних занять (у
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друкованому або електронному вигляді). З кожної дисципліни розроблені ККР, які
пройшли апробацію. Навчальні дисципліни за напрямом підготовки 6.050202 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології») забезпечені робочими навчальними
програмами на 100 %. В навчально-методичній діяльності кафедри комп’ютерноінтегрованих технологій та метрології використовуються прогресивні методи
навчання із застосуванням сучасних технічних засобів.
Методичні вказівки з виконання дипломного проекту складені на основі
освітньо-кваліфікаційної характеристики за напрямом підготовки 6.050202 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології»), загальних методичних вказівок із розробок
дипломних проектів в університеті, інструктивних і методичних документів
Міністерства освіти і науки України. Дані методичні вказівки містять тематику
проектів, вказівник щодо їх структури і змісту, виконання, вимог до оформлення, а
також вказівки щодо організації проектування та захисту.
Планування, контроль виконання та організація навчального процесу
відповідно до розроблених планів бакалаврів за напрямом підготовки 6.050202 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології») здійснюється керівництвом факультету
комп’ютерних наук та інженерії згідно семестрового планування навчального
процесу.
З метою удосконалення системи оцінювання якості знань, в університеті
щорічно на початку навчального року проводиться контроль залишкових знань
студентів у формі ректорських контрольних робіт. На кафедрі комп’ютерноінтегрованих технологій та метрології розроблено завдання з усіх дисциплін.
На факультеті комп’ютерних наук та інженерії створена методична рада, на
засіданнях якої розглядаються питання удосконалення методичного забезпечення
лабораторно-практичних робіт, курсового і дипломного проектування, самостійної
роботи студентів.
Видавничу діяльність кафедр регулює навчально-методичний відділ
Державного вищого навчального закладу «Український державний хімікотехнологічний університет» відповідно до річних планів видання, згідно яких
видається необхідне методичне забезпечення з організації підготовки лекційних,
лабораторних, практичних занять, курсового та дипломного проектування.
З метою подальшого удосконалення та оновлення існуючої методичної
документації на кафедрах Державного вищого навчального закладу «Український
державний хіміко-технологічний університет», які плануються для здійснення
підготовки фахівців за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології») за бакалаврським рівнем, в тому числі кафедрою комп’ютерноінтегрованих технологій та метрології, складено і реалізується план видання
навчально-методичної
літератури
через
поліграфічно-видавничий
відділ
ДВНЗ УДХТУ.
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Загальний фонд бібліотеки Державного вищого навчального закладу
«Український державний хіміко-технологічний університет» налічує 775 тис.
примірників: навчальної – 345 тис.; наукової – 372 тис.; художньої – 29 тис.;
зарубіжної – 58 тис.; періодичних та інформаційних видань постійного зберігання –
близько 180 тис. примірників.
Таблиця 3
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)
за бакалаврським рівнем
№
з/п
1
1

2

3

4

Назва показника (нормативу)
2
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному
вигляді
Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань англійською
мовою відповідного або спорідненого
профілю (допускається спільне
користування базами кількома закладами
освіти)
Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна
інформація про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових кадрів)
діяльність, навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік навчальних
дисциплін, правила прийому, контактна
інформація)
Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін
навчального плану, в тому числі в системі
дистанційного навчання (мінімальний
відсоток навчальних дисциплін)

Значення показника (нормативу) за
бакалаврським рівнем
норма
факт
Відхилення
3
4
5
не менш як
чотири
найменування

7

+3

+

+

Відхилення
немає

+

+

Відхилення
немає

50

90

+40

Бібліотека Державного вищого навчального закладу «Український державний
хіміко-технологічний університет» оснащена 35 комп’ютерами, 5-ма БФП
(багатофункціональні пристрої) та сканерами. Електронні бази бібліотеки налічують
1672480 джерел інформації. Бібліотека має електронну базу повнотекстових видань
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з навчальної, наукової літератури, збірники законодавчих актів України, методичні
посібники, що розроблені кафедрами і нараховує 108530 назв. Електронний каталог
(понад 160 000 записів) створено на весь фонд бібліотеки, що дозволяє оперативно
здійснювати пошук та оцінити наявність книгозабезпечення дисциплін.
При виконанні курсового та дипломного проектування додатково
використовуються фонди обласної та міської бібліотек, Дніпровського
національного
університету,
Національної
металургійної
академії,
Дніпропетровського аграрного університету, Дніпропетровської медичної академії,
Національного гірничого університету, технічні бібліотеки підприємств – баз
практики.
Кількість посадкових місць в чотирьох читальних залах нараховує 310.
Співвідношення кількості посадкових місць в читальних залах до загального
контингенту студентів складає 11,23 %.
При виконанні наукових та науково-пошукових робіт студенти та викладачі
користуються мережею Internet, доступ до якої є в центрі інформаційних технологій
Державного вищого навчального закладу «Український державний хімікотехнологічний університет».
В Державному вищому навчальному закладі «Український державний хімікотехнологічний університет» постійно діє інститут кураторів, що впроваджує в
студентське середовище постанови Президента України, рекомендації Міністерства
освіти і науки України щодо формування нового світогляду та активної життєвої
позиції студентів – майбутніх молодих спеціалістів та керівників промисловості.
Аналіз звітів кураторів випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих
технологій та метрології свідчать про те, що навчально-виховна робота, яка
проводиться в студентських групах, являє собою єдиний процес, який покликаний
формувати у студентів високу культуру, гуманістичний і демократичний світогляд,
виховувати їх громадянами України. Цьому сприяють традиційні заходи
позааудиторного студентського життя у Державного вищого навчального закладу
«Український державний хіміко-технологічний університет», що відбуваються за
активної участі самих студентів усіх факультетів: урочисте посвячення у студенти,
змагання факультетських команд КВК, конкурс з українознавства, фестиваль
художньої самодіяльності «Студентська весна», конкурс «Красуня університету»,
конкурс бардівської студентської пісні, вечір випускників «Прощай, Alma mater!» та
інші. Досить значну частину свого дозвілля студенти Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
присвячують заняттям фізичною культурою і спортом. Для цього в університеті
створені належні умови: це спортивні кімнати з тренажерами для індивідуальних
занять фізичними вправами у кожному гуртожитку, спортивний комплекс з трьома
залами та водна станція на р. Дніпро. В університеті працюють спортивні секції з 15
видів спорту, де тренуються близько 460 студентів.
Студентське самоврядування в університеті стало тим підґрунтям, на якому
майбутні магістри набувають організаторських навичок. На засадах студентського
самоврядування в університеті діють комітет у справах сім’ї та молоді (КСМ),
Голова експертної комісії
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студентська профспілка, студентські ради п’яти гуртожитків, а також студентські
клуби за інтересами.
Студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі
«Український державний хіміко-технологічний університет» – самостійна
громадська діяльність студентів, магістрів та аспірантів по реалізації функцій
управління університетом, які визначаються чинним законодавством України,
нормативною базою МОН України, Статутом та іншими нормативними
документами Державного вищого навчального закладу «Український державний
хіміко-технологічний університет». Органи студентського самоврядування
Державного вищого навчального закладу «Український державний хімікотехнологічний університет» є незалежними від релігійних об’єднань, політичних
партій і рухів та в своїй діяльності не дублюють профспілкову організацію студентів
і аспірантів університету. Основними завданнями органів студентського
самоврядування є: забезпечення й захист прав та інтересів студентів, насамперед,
стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами
своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
сприяння діяльності гуртків, та клубів за інтересами; сприяння працевлаштуванню
випускників; участь у вирішенні особистих питань.
Рішення органів студентського самоврядування університету мають дорадчий
характер. В університеті створені та діють органи студентського самоврядування:
студентська рада університету, студентські ради всіх навчальних факультетів,
студентські ради кожного з гуртожитків. Вищим органом студентського
самоврядування в університеті є Студентська Рада.
Висновок: Експертна комісія зазначає, що організаційне, навчальнометодичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу освітньої
діяльності за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології») у Державному вищому навчальному закладі «Український державний
хіміко-технологічний університет» повністю відповідають діючим ліцензійним та
акредитаційним вимогам, забезпечують принцип безперервності, наступності,
ступневості та належний професійний рівень підготовки фахівців. Варто звернути
увагу на більш зручний спосіб доступу студентів до наявних навчально-методичних
матеріалів з навчальних дисциплін навчального плану.
5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Якість і кількість викладачів, які беруть участь у підготовці бакалаврів за
напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
(151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») повністю відповідає
вимогам і нормативам, які висуваються при підготовці бакалаврів за заявленою
спеціальністю (табл. 4).
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Випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 –
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (6.050202 «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології») є кафедра комп’ютерно-інтегрованих
технологій та метрології факультету комп’ютерних наук та інженерії Державного
вищого навчального заклад «Український державний хіміко-технологічний
університет».
Таблиця 4
Порівняльна таблиця дотримання кадрових вимог щодо забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології») за бакалаврським рівнем
№ з/п
Найменування показника (нормативу)

1
1

2

2
Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних
годин
соціально-гуманітарного
циклу
дисциплін навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
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, 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)
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Вимоги до
значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника
(нормативу)

3

4

75

80

50

66

75

76

50

76

10
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Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
5

+5
відповідає
+16
відповідає

+1
відповідає
+26
відповідає

+11
відповідає

20

Продовження табл. 4
1
3

2
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями,
які
забезпечують викладання лекційних
годин
фахових
дисциплін
навчального плану спеціальності (%
від кількості годин)
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 України
або монографій, до одного доктора
наук або професора)

3

4

5

75

100

+25
відповідає

50

100

10

13

+50
відповідає

+3
відповідає

Навчальний процес на випусковій кафедрі Комп’ютерно-інтегрованих
технологій та метрології ведуть 18 чоловік, серед яких 2 доктори наук, професори;
12 кандидатів наук, з яких 11 мають звання доцента; 2 старших викладача, 1
викладач, 1 асистент.
Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології веде активну
навчальну, методичну та науково-дослідну діяльність. Викладачі кафедри постійно
підвищують рівень своїх знань, удосконалюють лекторську майстерність. За останні
п’ять років згідно існуючого «Положення про підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького складу» та Закон України про вищу освіту викладачі
кафедри пройшли підвищення кваліфікації. Основні наукові напрями кафедри
виконуються на базі дослідних робіт під керівництвом завідувача кафедри, доктора
технічних наук, професора Тараненка Ю.К.
З метою підвищення кваліфікації всі викладачі проходять стажування у
провідних Вищих навчальних закладах України на споріднених кафедрах та на
підприємствах.
Очолює кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології
професор Тараненко Ю.К. фахівець в галузі приладів і методів контролю та
визначення складу речовин, а саме віброчастотних методів контролю та визначення
складу рідких та газоподібних речовин. Автор біля 250 надрукованих наукових
праць, 105 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
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Кадровий склад кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології
поширюється за рахунок залучення провідних спеціалістів за фахом у якості
викладачів-сумісників. На кафедрі ведеться цілеспрямована робота з підготовки
молодих кадрів для роботи в університеті і подальшому підвищенні їх
кваліфікаційного рівня.
Викладачі кафедри беруть активну участь у національних та міжнародних
конференціях, в проведенні НДР, написанні монографій, наукових статей у фахових
виданнях ВАК України та інше.
На кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології ведеться
підготовка аспірантів за спеціальністю 05.13.07 "Автоматизація процесів
керування".
Керівництво аспірантськими роботами здійснюють к.т.н. доценти Тришкін
В.Я., Мисов О.П.
В поточному навчальному році завершує роботу над кандидатською
дисертацією асистент Каюн І.Г (науковий керівник к.т.н., доц. Мисов О.П.).
У 2011 р. на кафедрі КІТ та М захищені дві дисертаційні роботи:
- за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.
Чернецький Є.В. (науковий керівник д.т.н. проф. Володарський Є.Т.);
- за спеціальністю 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.
Олійник О.Ю. (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Черненко І.М.).
У 2013 р. на кафедрі КІТ та М захищено одну дисертаційну роботу:
- за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Левчук І.Л..
(науковий керівник, к.т.н. доцент Тришкін В.Я.).
У 2015 р. на кафедрі КІТ та М захищено одну дисертаційну роботу:
- за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорного та кольорового металу та
спеціальних сплавів. Швачка О.І. (науковий керівник, д.т.н. Бородулін О.В.).
Висновок. Експертна комісія констатує, що науково-педагогічний склад
кафедри, який забезпечує навчальний процес, має значний потенціал та у достатній
мірі відповідає акредитаційним вимогам здійснення освітньої діяльності з напрямом
підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151
– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») за бакалаврським рівнем.
В університеті систематично проводиться робота з підвищення кваліфікації та
атестації педагогічних працівників. Аналіз кадрового складу педагогічних
працівників, які забезпечують підготовку бакалаврів, з вказаного напряму
(спеціальності), що акредитується, свідчить про відповідність кваліфікаційного та
науково-педагогічного рівня і професійної активності кадровим вимогам щодо
забезпечення провадження освітньої діяльності.
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6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Матеріальна база університету включає три навчальних корпуси та корпуси, в
яких знаходяться проблемна науково-дослідна лабораторія, лабораторії кафедри
електрохімічних та природоохоронних технологій, технології неорганічних речовин
та екології, НДЛ природних полімерів та спортивний комплекс.
Матеріально-технічна база університету повністю пристосована для
підготовки фахівців за всіма напрямами та спеціальностями, за якими ведеться
підготовка фахівців та забезпечує якісне проведення занять з усіх блоків навчальних
дисциплін, включаючи практичну підготовку за всіма освітньо-кваліфікаційними
рівнями (табл. 5).
В університеті діє відділ програмного забезпечення та технічних засобів
навчання, до якого належать комп’ютерна мережа та 17 комп’ютерних класів.
Мережа має вихід в Internet. Сучасні технології наукових досліджень та
вдосконалення виробничих процесів передбачають широке використання
комп'ютерної техніки, застосування прикладних програм для вирішення
розрахункових задач. Придбання студентами навичок використання комп'ютерної
техніки формується на протязі всіх років навчання. В звітній період в університеті
були задіяні 642 комп'ютера, у тому числі: для управлінських і господарських
потреб в університеті використовується 72 комп'ютерів, для наукових досліджень
47. Для забезпечення навчального процесу наданий час в університеті
використовується 523 робочих комп’ютерних місць, що складає 17,8 робочих
комп’ютерних місць на 100 студентів.
Приміщення кафедр та навчально-лабораторної бази відповідають санітарнотехнічним нормам та мають відповідні умови для їх експлуатації. Наявні
приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші)
університету відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним
нормам України ДБН В2-3-97.
На факультеті комп’ютерних наук та інженерії, на якому здійснюється
підготовка фахівців за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»), усі лекційні заняття проводяться у великих аудиторія, які обладнані
таким чином, що дозволяють використання технічних засобів навчання, таких як
комп’ютерні проекційні системи, сучасні мультимедійні системи. Використання
сучасних технічних засобів навчання дозволяє суттєво підвищити ефективність
навчального процесу.
На час роботи комісії загальний контингент здобувачів освіти в ДВНЗ УДХТУ
склав 2203 – денна і 1215 – заочна форма навчання. Всього 3418.
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) становить: 16899,2/3418 = 4,94 м2/на особу.
Норматив забезпеченості приміщеннями виконується.
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Таблиця 5
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо матеріальнотехнічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Державного
вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний
університет» за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології») за бакалаврським рівнем

№
з/п
1
1

2

3

4
5

Назва показника (нормативу)
2
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)
Забезпеченість мультимедійним обладнанням
для одночасного використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу

Значення показника (нормативу) за
бакалаврським рівнем
норма
факт
відхилення
3
4
5

2,4

4,94

+2,54

30

45,7

+15,7

+

2) пунктів харчування

+

3) актового чи концертного залу

+

4) спортивного залу

+

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

6) медичного пункту

+

Забезпеченість
здобувачів
вищої
освіти
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів

+
+
+
+
+
+

Відхилення
немає
Відхилення
немає
Відхилення
немає
Відхилення
немає
Відхилення
немає
Відхилення
немає

70

100

+30

+

+

Відхилення
немає

Комісія перевірила наявність мультимедійного обладнання в ДВНЗ УДХТУ.
На матеріальному обліку ДВНЗ УДХТУ знаходиться 16 одиниць мультимедійних
проекторів. Фактична забезпеченість мультимедійним обладнанням при
одночасному використанні в лекційних аудиторіях складає 45,7%.
Комп’ютери учбових лабораторій утворюють кафедральну локальну мережу,
підключену до університетської мережі і до Internet, що дає можливість отримувати
найновішу науково-технічну інформацію, проводити практичні та лабораторні
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інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»), виконувати курсові та дипломні роботи, а також займатися науководослідною роботою.
Висновок: За рівнем розвитку лабораторної, матеріально-технічної бази та
оснащеності сучасним обладнанням Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет», зокрема кафедра
комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології, повністю відповідає
належному рівню здійснення освітньої діяльності підготовки бакалаврів за
напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).
Експертами встановлено, що наявні споруди і будівлі університету
відповідають паспортним даним та вимогам технічних, протипожежних
та
санітарно-гігієнічних норм. Освітній процес у повній обсязі забезпечено
навчальними площами, комп’ютерною технікою, спеціалізованими лабораторіями
відповідно до вимог навчальних планів та програм навчальних дисциплін. Стан
матеріально-технічної бази відповідає державним вимогам, проте потребує
осучаснення лабораторного обладнання та комп`ютерної техніки.
7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Якість підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології») за бакалаврським рівнем визначалась шляхом проведення
комплексних контрольних робіт (ККР) з дисциплін циклів загальної та професійної
підготовки, вибіркової перевірки не менше 20 % курсових проектів (робіт) основних
дисциплін та звітів з переддипломної практики студентів та дипломних проектів
(робіт) студентів.
Якість підготовки фахівців за акредитованою спеціальністю аналізується з
охопленням академічної групи студентів денної форми навчання і характеризується:
– показниками успішності студентів за результатами останньої перед
акредитацією екзаменаційної сесії;
– показниками практичної підготовки студентів за результатами захисту звітів
з практик;
– якістю виконання дипломних проектів та результатами державної атестації
випускників;
– показниками успішності за результатами виконання комплексних
контрольних робіт (табл. 6).
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Таблиця 6
Порівняльна таблиця відповідності якісних характеристик Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
вимогам до акредитації надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за напрямом
підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
(151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)
за бакалаврським рівнем
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2

Значення показника (нормативу)
за бакалаврським рівнем
норма
факт
Відхилення
2
3
4
5
1 Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
Виконання навчального плану за показниками: перелік
100
100
відповідає
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %
Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу
100
100
відповідає
за останні 5 років, %
Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників, що обслуговують спеціальність і
працюють у навчальному закладі за основним місцем
100
100
Відповідає
роботи, які займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими дослідженнями,
підготовкою підручників та навчальних посібників, %
2 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців)
Рівень знань студентів з гуманітарної та соціальноекономічної підготовки :
– Успішно виконані контрольні завдання, %
+7,9
90
97,9
відповідає
– Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
+14,6
50
64,6
«4»), %
відповідає
Рівень знань студентів з природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки :
– Успішно виконані контрольні завдання, %
+2,1
90
92,1
відповідає
– Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
+7,9
50
57,9
«4»), %
відповідає
Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової)
підготовки :
– Успішно виконані контрольні завдання, %
+7,1
90
97,1
відповідає
– Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
+10,3
50
60,3
«4»), %
відповідає
3. Організація наукової роботи
Наявність у структурі навчального закладу наукових
+
+
підрозділів
Участь студентів у науковій діяльності (наукова робота
на кафедрах та в лабораторіях; участь в наукових
+
+
конференціях, конкурсах, виставках, профільних
олімпіадах тощо)
Назва показника (нормативу)
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Під час роботи комісія провела вибіркову перевірку курсових проектів з
дисципліни автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП)
за таким переліком:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

П.І.Б. студента

Лахно Ярослав Валерійович
Перекопська Катерина Тимофіївна
Вільшанський Дмитро Олександрович
Стрижак Дмитро Сергійович
Васильченко Ярослав Андрійович
Винокуров Сергій Валерійович
Булькач Максим Миколайович
Шпаковська Ольга Петрівна
Мацаков Анатолій Андрійович
Альошин Микола Олександрович
Довгопола Ксенія Олексіївна
Єфремова Дар'я Андріївна

Оцінка
За результатами
За результатами
оцінювання
проведення
курсових проектів
акредитаційної
експертизи
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
4 (добре)
4 (добре)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
4 (добре)
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)

Аналіз курсових проектів з дисципліни АСКТП показав 100% відповідність
оцінювання членами комісії з прийому курсових проектів та експертами з
акредитації. У курсових проектах детально розглянуті питання технічної реалізації
та проектування функціональних схем автоматизації. Бажано було б доповнити
курсові проекти розробкою частин алгоритмічного та програмного забезпечення
розроблюваної АСКТП.
Комісія провела вибіркову перевірку курсових робіт з дисципліни теорія
автоматичного керування (ТАК) за таким переліком:
№
п/п

1
2
3
4
5
6

П.І.Б. студента

Комаров Данило Олексійович
Нечуйвітер Микита Володимирович
Гаврильчик Ростислав Андрійович
Бразалук Владислав Станіславович
Ковтуннік Євген Петрович
Сергеєв Віктор Костянтинович

Оцінка
За результатами
За результатами
оцінювання
проведення
курсових проектів
акредитаційної
експертизи
4 (добре)
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)

Аналіз курсових проектів з дисципліни ТАК показав 100% відповідність
оцінювання членами комісії з прийому курсових проектів та експертами з
акредитації. У курсових роботах детально розглянуті питання розрахунку
оптимальних налаштувань автоматичних регуляторів, в свою чергу, для покращення
аналізу бажано залучення сучасних інструментальних засобів досліджень
автоматичних систем регулювання.
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Також комісія провела вибіркову перевірку курсових робіт з дисципліни
електроніка та мікросхемотехніка (ЕМСТ) за таким переліком:
№
п/п

1
2
3
4
5

П.І.Б. студента

Беккер Артур Олександрович
Яковенко Олекій Вікторович
Свекольний Ярослав Олександрович
Бойко Софія Анатоліївна
Коваль Ігор Олександрович

Оцінка
За результатами
За результатами
оцінювання
проведення
курсових проектів
акредитаційної
експертизи
3 (задов)
3 (задов)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)

Аналіз курсових проектів з дисципліни ЕМСТ показав 100% відповідність
оцінювання членами комісії з прийому курсових проектів та експертами з
акредитації. У курсових роботах детально розглянуті питання розрахунку
електронних схем, для вдосконалення змісту курсових робіт бажано
використовувати сучасні засоби проектування електронних схем.
Для студентів за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології») за бакалаврським рівнем передбачена переддипломна
практика. Головна мета проведення практики полягає у набутті практичних навичок
та досвіду по опануванню роботи сучасних комп’ютерно-інтегрованих систем
керування на передових промислових підприємствах регіону.
Також комісією перевірено звіти з переддипломної практики, у тому числі:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

П.І.Б. студента

Лахно Ярослав Валерійович
Васильченко Ярослав Андрійович
Хомякова Юлія Вячеславівна
Довбань Анастасія Євгенівна
Патерило Алла Вікторівна
Довгопола Ксенія Олексіївна
Зоріна Дар'я Олексіївна
Булькач Максим Миколайович
Колесов Олександр Володимирович
Коржаєв Олександр Олександрович

Оцінка
За результатами
За результатами
оцінювання звітів з
проведення
переддипломної
акредитаційної
практики
експертизи
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
4 (добре)
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)

Відповідність в оцінювані звітів з переддипломної практики складає 100%.
Аналіз інформаційного змісту показав, що на достатньому рівні студенти
розглядають технічне забезпечення систем автоматизації. Рекомендовано у звітах
підсилити аналіз автоматизованих систем керування та здійснювати більш ширшу
підготовку матеріалів для початку дипломного проектування. Експертною комісією
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було проведено оцінювання якості звітів з переддипломної практики та засвідчено,
що оцінка звітів в цілому відповідає нормативним вимогам. Звіти з практик
супроводжується відгуком керівника та оформлені належним чином.
Також експертна комісія вибірково перевірила та проаналізувала якість
виконання дипломних проектів випускників спеціальності за 2015-2017 рр., зокрема:
№
п/п

П.І.Б. студента

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перекопська Катерина Тимофіївна
Скібицький Денис Олегович
Царькова Світлана Олегівна
Вільшанський Дмитро Олександрович
Руда Марина Сергіївна
Безручко Марія Сергіївна
Волошина Катерина Олександрівна
Довбань Анастасія Євгенівна
Євенко Валерія Олегівна
Куликов Дмитро Сергійович
Васільєва Анастасія Олегівна
Горошко Тетяна Анатоліївна
Калабіна Анастасія Миколаївна
Левченко Ганна Олександрівна
Романченко Ольга Юріївна

Оцінка
За результатами
За результатами
Державної
проведення
Атестації
акредитаційної
експертизи
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
4 (добре)
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)

Розбіжностей в оцінюванні знань державною екзаменаційною комісією та
експертною комісією не виявлено. В дипломних роботах детально розглянуто
питання технічного забезпечення сучасних автоматизованих систем керування,
інтерфейсів передачі даних та принципових схем, але не достатньо приділяється
уваги розробці алгоритмічного та програмного забезпечення. З метою підвищення
якості виконання дипломних проектів(робіт) експертна комісія рекомендує
підсилити розробку алгоритмів та програмного забезпечення АСКТП. При цьому
необхідно вдосконалити навчальні плани з метою підсилення підготовки з ухилом
на програмування АСКТП.
Висновок. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що якість фахівців
за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)
повністю відповідає акредитаційним вимогам надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти щодо акредитування за рівнем вищої освіти – бакалавр.
Аналіз курсових робіт, звітів з практик та матеріалів із захисту дипломних
проектів(робіт) під час Державної атестації свідчать про відповідність підготовки
фахівців рівню державних стандартів якості освіти.
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8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖДУНАРОДНІ ЗВЯЗКИ
Основні напрямком наукової діяльності викладачів випускової кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології є розробка та вдосконалення
комп’ютерно-інтегрованих систем керування.
Наукові напрямки на кафедрі очолюють доктор технічних наук, професор
Тараненко Ю.К. та кандидат технічних наук Тришкін В.Я.
Кафедра комп’ютерно-інформаційних технологій та метрології приймає
участь у роботі міжвузівського наукового семінару «Математичне моделювання та
оптимізація складних систем», що працює на постійній основі. Науковий керівник
семінару – д.т.н., професор Зеленцов Д.Г.
З 2015 р. на факультеті комп’ютерних наук та інженерії проводиться щорічна
науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних
систем».
У 2013 р. на кафедрі КІТ та М захищено одну дисертаційну роботу:
- за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Левчук І.Л..
(науковий керівник, к.т.н. доцент Тришкін В.Я.).
У 2015 р. на кафедрі КІТ та М захищено одну дисертаційну роботу:
- за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорного та кольорового металу та
спеціальних сплавів. Швачка О.І. (науковий керівник, д.т.н. Бородулін О.В.).
В поточному навчальному році завершує роботу над кандидатською
дисертацією асистент Каюн І.Г (науковий керівник к.т.н., доц. Мисов О.П.).
Асистенти Довгополий Я.О., Шейкус А.Р. працюють над кандидатськими
дисертаціями.
В 2014 р. вийшла монографія (фахове видання) за участю викладачів кафедри
Г.І. Манко, О.В. Лещенко «Основи комп'ютерно-інтегрованого управління:
навчальний посібник».
В 2016 р. вийшла з друку монографія «Комп’ютерна лінгвістика». Автором є
професор Тараненко Ю.К.
В 2017 р. подана заявка на отримання міжнародного гранту Project “Turnkey
Education’s Environment Based on Cloud Learning Center” (TEEN) Consortium.
Керівник Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.
В 2017 році подані до друку навчальні посібники: «Методика виконання
розрахункової частини дипломних проектів для студентів денної та заочної форми
навчання за спеціальностями 151 і 152» (Г.І. Манко, Ю.К. Тараненко, О.В. Тітова),
«Інформаційні мережі. Моделювання та аналіз соціальних мереж» (Ю.К. Тараненко,
О.Ю. Олійник).
Викладачі кафедри відповідно до плану підвищення кваліфікації підвищують
кваліфікацію в Національній металургійній академії України, Дніпропетровському
національному університеті залізничного транспорту, Національному гірничому
університеті та в центрі підвищення кваліфікації кадрів за напрямом підготовки
6.050202
–
«Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані
технології»
(151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).
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Викладачами кафедри розроблені навчальні плани, робочі програми,
методична
документація,
які
відповідають
освітньо-кваліфікаційним
характеристикам фахівців. Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечені
необхідними комп’ютерними програмами. Лабораторні роботи, курсові та дипломні
проекти та роботи виконуються на 100 % з використанням ЕОМ.
Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення в
університеті та на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які
включають робочу навчальну програму, рейтингову картку, конспект лекцій,
методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, методичні
вказівки до самостійної роботи, екзаменаційні питання та інше.
З 2017 року університет видає збірник наукових праць «Комп’ютерне
моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (свідоцтво про реєстрацію
КВ № 22571-12471Р, ISSN 2521-6406). Викладачі кафедри комп’ютерноінтегрованих технологій та метрології активно долучаються до публікації матеріалів
своїх досліджень на сторінках збірника.
У 2014–2017 роках викладачі кафедри комп’ютерно-інформаційних
технологій та метрології взяли участь у більш ніж 15 наукових конференціях (у тому
числі й міжнародних), до яких активно залучалися й студенти та аспіранти. За
звітний період співробітники кафедри опублікували більш 90 публікацій у наукових
виданнях.
Наукова робота співробітників кафедри відображена у наукових публікаціях у
періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або
Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН:
1. Yu. Taranenko, I. Кayun, O. Mysov. Examining quality of material for the
synthesis of photonic crystals by the method of sedimentation analysis // Eastern-European
journal of enterprise technologies. - VOL 1 №6 (85). – 2017. – 35-41 p.
2. Taranenko, Y., Kabanova, M. Development of a computer system for generating
semantic template of a group of documents by using latent semantic analysis //
EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies Volume 4, Issue 2-82, 2016, Pages
35-41.
3. Suchkov, G.M., Taranenko, Y.K., Khomyak, Y.V. A Non-Contact
Multifunctional Ultrasonic Transducer for Measurements and Non-Destructive Testing //
Measurement Techniques. - 59(9). – 2016. - с. 990-993.
4. Levchuk, I.L. Development and identification of the refined mathematical model
of catalytic reforming // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho
UniversytetuVolume 2, 2013, Pages 79-85.
5. Levchuk I. Iterative-connectionist identification of mathematical models of
chemical technology processes / I.Levchuk, A. Shut // Metallurgical and Mining Industry.
–
2015.
–
№2.
–
P.
282-286
(SCOPUS,
електронне
видання,
http://www.metaljournal.com.ua/MMI-2015-No2/)
6. Bolshakov, V.I., Sokhatskiy, A.A., Chaika, A.L., Shevelyov, A.G., Shvachka,
A.I. The studies of heat andgas dynamic operation in the "dry" zone of blast furnace and
application of the results // Metallurgical and Mining Industry. - 2014 – V. 2. – P. 15-19.
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7. Никольский, В.Е. Разработка и исследование отопительной контактномодульной системы с применением аппаратов погружного горения. ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий. – Харьков: НПП ЧП «Технологический
центр». - 2015. – № 4/8 (76). – С. 21–25.
8. Fursа Оlga, Yuriy Gavriluk/ Controlling method of rubber architecture containing
powdered vulcanizate/ SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL Metallurgical and
Mining Industry FOUNDER:"Ukrmetallurginform "Scientific and Technical Agency",
Ltd. - 2015. No.12, р.44-46. (SCOPUS, електронне видання,
http://www.metaljournal.com.ua/MMI-2015-No12/).
9. Oliynyk О. Development of auto-oscillating system of vibration frequency
sensors with mechanical resonator [Text] / O. Oliynyk, Yu. Taranenko, A. Shvachka, O.
Chorna// Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol.85. – P. 5660.
10. V. Nikolsky, O. Oliynyk, A. Shvachka, I. Nachovny. Thermal treatment of
concentrated liquid toxic waste and automatic control of process efficiency. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 5/10 ( 89 ) 2017. рp. 26-31.
11. O.Tertyshna, K. Royenko, V. Martynenko,V. Smesova, A.Gyrenko,
P.Topilnytskyy. The Utilization of Asphalt-resin-paraffin Deposits as a Component of
Raw Material for Visbreaking // CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY – 2016. –
Vol. 10. – No. 3. – Р.361-366.
12. Kateryna Luskan, Al’ona Gyrenko, Tetyana Bubel, Oleg Mysov. SYNTHESIS
AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF AMMONIUM TETRAVANADATE
FOR OBTAINING VO2 // CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY – 2017. – Vol.
11. – No. 2. – Р.247-252. (Scopus)
13. Rizun N., Taranenko Y., Waloszek W. The Algorithm of Modelling and
Analysis of Latent Semantic Relations: Linear Algebra vs. Probabilistic Topic Models
//International Conference on Knowledge Engineering and the Semantic Web. – Springer,
Cham, 2017. – Р. 53-68.
14. Rizun N., Kapłanski P., Taranenko Y. Development and research of the text
messages semantic clustering methodology //Network Intelligence Conference (ENIC),
2016 Third European. – IEEE, 2016. – С. 180-187.
15. Ya. Dovhopolyi, G. Manko, V. Trishkin, A. Shvachka. Development of the prog
ram for self-tuning a proportal-integral-differential controller with an additional
controlling action. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information
technology. Industry control systems. 6/2 ( 90 ) 2017. рp. 61-66.
16. Rizun N., Ossowska K., Taranenko Y. Modeling the Customer’s Contextual
Expectations Based on Latent Semantic Analysis Algorithms //International Conference
on Information Systems Architecture and Technology. – Springer, Cham, 2017. – Р. 364373.
17. Sheikus, A. Developing a technique for improving the efficiency of iterative
methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus,
Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, N 2 (84). – P. 38-44.
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18. Nikolsky, V., Oliynyk, O., Lipeev, O., Ved, V. Examining a cavitation heat
generator and the control method over the efficiency of its operation // EasternEuropean
Journal of Enterprise Technologies. 4(8-88). – 2017. - с. 22-28.
19. Nikolsky, V., Oliynyk, O., Yaris, V., Reshentniak, I. Application of
electromagnetic fields for intensification of heat and mass exchange in combined gasliquid processes // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 3(8-87). - . 2017.
- с. 33-39.
20. Nikolsky, V., Oliynyk, O., Ved, V., Pugach, A., Bartashevska, I. // Research and
control of the purity of production hydrogen with a high degree of purification when
applying the electrolysis method of production. EasternEuropean Journal of Enterprise
Technologies. 1(6-91). – 2018. - с. 40-46.
Викладачем кафедри (доцент Манко Г.І.) при участі студентів розроблений
сайт (citim.ho.ua), де абітурієнти мають можливість отримати інформацію про
спеціальність, а студенти – інформацію про дисципліни, що вивчають, знати все про
хід дипломування. Також кафедра здійснює підготовку до дистанційного навчання.
Велика увага на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології
приділяється інтеграції навчання студентів з наукою та виробництвом. В
навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних
науковим колективом кафедри.
Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з
професійних дисциплін та теорії керування, у конкурсах студентських робіт, в
наукових конференціях тощо.
У березні 2017 року в Державному вищому навчальному закладі «Український
державний хіміко-технологічний університет» проведено заключний тур
Всеукраїнської олімпіади з «Web-технології та Web-дизайн», участь у якому брали
викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.
Випускники кафедри за напрямом підготовки 6.050202 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології») працюють в науково-дослідних інститутах, державних
установах, вищих навчальних закладах, промислових та комерційних підприємствах
м. Дніпра та Дніпропетровської області.
Висока якість підготовки фахівців за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології») забезпечена завдяки високому науковому потенціалу
викладачів кафедри, науково-дослідницькій роботі, роботі над дисертаціями,
навчанням в аспірантурі, підвищенням кваліфікації, виданням наукових праць,
участю в наукових семінарах та конференціях.
Висновок: Наукові дослідження ведуться у сфері, що співпадає з профілем
підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»). До наукових та практичних робіт активно залучаються студенти, проте
потрібно звернути увагу на активізацію міжнародної діяльності кафедри, зокрема
прийняття участі у проектах ЄС Erasmus+ та Горизонт 2020. Наявність на кафедрі
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комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології наукових напрямів, розвинених
зв’язків з провідними установами дозволяє вважати, що науково-педагогічний склад
кафедри є спроможним забезпечити високоякісну підготовку фахівців за напрямом
підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151
– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») за бакалаврським рівнем
у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хімікотехнологічний університет».
9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ
При проведенні акредитаційної експертизи освітньої діяльності в Державному
вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний
університет»з підготовки фахівців за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології») за бакалаврським рівнем (висновки від 14.02 2013 р.) було
висунуто зауваження. Протягом останніх років випускова кафедра проводила
відповідну роботу з їх усунення (табл. 7).
Таблиця 7
Заходи по усуненню зауважень при проведенні повторної акредитації в ДВНЗ
з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інформаційні
технології» та спеціальності 7, 8.05020201 «Автоматизоване управління
технологічними процесами»
№
з/п
1
1

Зауваження

Заходи по усуненню

2

3
Кафедра комп´ютерно-інтегрованих технологій та
метрології для проходження переддипломної
практики студентів заключила договори з:
1. ВАТ ППКІ «Металургавтоматика» - договір № 647 від 20.10.16.
2.
ТОВ "Дніпропетровський цементний завод"договір № 6-136 від 28.10.16.
3.
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» ВП «ДТЕК
Придніпровська ТЕС» - договір № 6-267 від
16.12.16.
4.
ПАТ «Дніпроазот» - договір №6-26 від 10.10.16.
5.
ПАТ «Дніпрометиз» - договір № 6-172 від
02.12.16.
6.
ТОВ «Виробнича група Альбатрос» - договір
№ 6-200 від 14.12.16.
7.
ТОВ "Дніпропетровський металургійний
завод ім.Комінтерна" - договір № 6-200 від 14.12.16.
8.
ТОВ «Атлантіс» - договір № 6-253 від
23.12.16.
9.
ПАТ «ЕВРАЗ Дніпровський металургійний

1.
Для забезпечення набору
студентів у відповідності до
ліцензійного
обсягу
збільшити
кількість
укладених
договорів
з
підприємствами регіону на
підготовку
фахівців
з
автоматизації
та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій ОКР «бакалавр»
за
замовленням
та
контрактній основі.
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2

3

4

Активізувати роботу провідних
науково-педагогічних
працівників щодо підготовки
україномовних підручників і
навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.
Продовжувати
роботу
з
подальшого
зміцнення
матеріально-технічної бази
кафедри шляхом придбання
сучасних технічних засобів.

Постійно
оновлювати
бібліотечний фонд сучасною
фаховою
літературою,
підручниками, посібниками,
атласами тощо.
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завод» - лист 16.2/1729.
10.
НВП "ІНОКС-БІЗ"- договір № 6-88 від 25.01.17.
За період 2011-2015 років на кафедрі комп’ютерноінтегрованих технологій підготовлено україномовні
видання:
1. Манко, Г. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого
управління: навчальний посібник [Текст] /
Г.І. Манко, О. В. Лещенко. – Дніпропетровськ :
ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 228 с. (Фахове видання).
Для розширення та осучаснення матеріальнотехнічної бази кафедри комп’ютерно-інтегрованих
технологій придбано за кошти університету:
1.
Паяльна станція SAIKE 852D (1шт.).
2.
Паяльна станція ZD-98 (2шт.).
3.
Безпаєчна макетна плата (2шт.)
За спонсорської підтримки було придбано:
1.
Промисловий
частотний
регулятор
швидкості обертання електричних синхронних
двигунів CFM 240/2,2кВт (1шт.).
2.
Плати Arduino Uno R3 (5 шт.).
Навчальний
фонд
університету
постійно
поповнюється навчальною та науково-методичною
літературою,
методичними
розробками,
україномовними підручниками та посібниками з
дисциплін,
що
викладаються
студентам
спеціальності:
1. Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник
Основи інформаційних технологій : Навчальний
посібник. Львів : Новий Світ – 2012. – 390 с.
2. Є. В. Буров Комп'ютерні мережі : Підручник.
Львів : Магнолія 2006, 2013. – 262 с.
3. Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник
Основи інформаційних технологій : Навчальний
посібник. Львів : Новий Світ – 2012. – 390 с.
4. В. М. Рябенький, С. В. Драган, Л. В. Солобуто
Основи моделювання систем і процесів в
електротехніці (використання пакета прикладних
програм MATLAB / Simulink). Львів : Новий Світ2000, 2012. – 385 с.
5. Є. В. Буров Комп'ютерні мережі : Підручник.
Львів : Магнолія 2006, 2013. – 262 с.
6. В. Я. Хартов, Микроконтроллеры AVR.
Практикум для начинающих : учеб. Пособие. М.
Изд – во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. – 280 с.
7. А. В. Белов, Разработка устройств на
микроконтроллерах AVR: шагаем от «чайника» до
профи, СПб. : Наука и Техника, 2013. – 528 с.
8.
В.
С.
Прокопенко,
Программирование
микроконтроллеров ATMEL на языке C, К. : “МК –
Пресс”, СПб. : “КОРОНА – ВЕК”, 2012. – 320 с.
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Продовження табл. 7
1

5

2

3
9. Т. О. Кузьміна, Міжнародна система
стандартизації та сертифікації : Навчальний
посібник. Херсон : Олді – Плюс, 2014. – 344 с.
10. В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук,
Є. Г. Володарський, В. В. Грабко, Основи метрології
та електричних вимірювань : Підручник. Херсон :
Олді – плюс, 2013. – 538 с.
Активніше
залучати За період 2011-2015 років проводилась науковостудентів,
аспірантів
та дослідні діяльність за кордоном з залученням
професорсько-викладацький професорсько-викладацького складу кафедри, а
склад
кафедри
до також аспірантів та студентів 3-5 курсів:
міжнародної діяльності.
1. Подана заявка на отримання міжнародного гранту
Project “Turnkey Education’s Environment Based on
Cloud Learning Center” (TEEN) Consortium. Керівник
Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.
2. 12. O. Oliynyk, DIGITAL FILTER OF KALMAN
AS ADAPTIVE METHOD OF INCREASING THE
ACCURACY OF VIBRATION METHOD OF
CONTROL "Uncertainty of measurement: scientific,
applied, Normative and methodical aspects "(UM-2017)
(08 September 2017 in Sozopol).
3. Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y., Shvachka A.I.
Modified PID - regulator with additional control action.
Proceedings of the XIII International Conference
«Strategy of Quality in Industry and Education» (June
5-8, 2017, Varna, Bulgaria).
4. Shvachka А., Oliynyk O. Features of simulation
modeling of the thermal regime in the designing of the
automated control system of blast furnace. International
Conference on Science, Agriculture, Engineering and
Management: Conference Proceedings, March 31th,
2017, Munich, Germany: Scientific public organization
“Professional science”, 2017.
5. Fishbein S.A., Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y.,
Shvachka
A.I.
CALCULATION
OPTIMUM
SETTINGS PID-ID- REGULATOR ПО DYNAMIC
CHARACTERISTICS OF CONTROL OBJECT.
Proceedings of IV International scientific conference
“Perspective scientific research”. Morrisville, Lulu
Press., 2017.

Висновок. Експертна комісія перевірила надану інформацію щодо зауважень
попередньої експертизи, що проводилась у 2013 році та з’ясувала, що пропозиції
експертної комісії виконані, а зауваження, в основному, усунені. Проте варто
звернути увагу на подальше покращення показників ефективності проведених
заходів, зокрема кількості студентів контрактної форми навчання, номенклатури
оновленого лабораторного обладнання, обсягів фінансування у міжнародних
проектах.
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10. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНИХ ДО МОН АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
1. Звертаємо увагу, що у поданих акредитаційних матеріалах
контингент студентів не відповідає наявному фактичному контингенту
згідно ЄДЕБО, також динаміка змін контингенту студентів наведено
станом на минулий навчальний рік.
Під час акредитаційної експертизи в ДВНЗ УДХТУ комісія перевірила
відповідність контингенту студентів у справі (табл.3.3) наявному фактичному
контингенту згідно ЄДЕБО.
Комісія встановила:
– контингент студентів у справі показаний станом на початок
відповідних навчальних років;
– у відповідності з наказами про зарахування студентів, які прийняті на
скорочений термін навчання, їх зарахування відбувається на перший курс
навчання та ці студенти враховуються у контингенті 1-го курсу. Після
переведення на наступний курс ці студенти враховуються у контингенті 2-го
курсу студентів, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти;
– під час перевірки контингенту за випуском вони складають контингент
разом з 3-м курсом. Після переведення на наступний курс ці студенти
складають контингент випуску разом з 4 курсом студентів, які навчаються на
базі повної загальної середньої освіти;
– студенти, які знаходяться в академічній відпустці, в ЄДЕБО
відображаються у вкладці «Призупинено» і рік завершення навчання для них
залишається станом на момент первинного зарахування.
Динаміка змін контингенту станом на 2017/2018 навчального року
показана в додатку до висновку акредитаційної комісії.
На підставі проведеного аналізу комісія підтверджує, що фактичний
контингент відповідає даним ЄДЕБО.
2. Порушення вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
п.10, п.14 (додаток 6, 15) в частині – відсутні фахові періодичні видання станом
на 2017-2018 н.р.
У бібліотеці ДВНЗ УДХТУ на 1.03.2018 р. у наявності є наступні фахові
журнали по напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» за спеціальністю (151 - «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології»):
Найменування журналу
№/№
Рік
Український реферативний журнал. Серія 1:
1
2017
Природничі науки
Стандартизація, сертифікація, якість
1 (104), 2 (105)
2017
Методи та прилади контролю якості
2 (39)
2017
Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління,
2 (2)
2017
оптимізація
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Метрологія та прилади
Східно-Європейський ЖУРНАЛ передових технологій
Міжнародний науково-технічний журнал.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в
технологічних процесах
Матеріали Сімнадцятої міжнародної науково-технічної
конференції. Вимірювальна та обчислювальна техніка
в технологічних процесах
Технология приборостроения. Научно-технический
журнал
Технополіс

6 (68)
1/2 (85)
1, 3, 4

2017
2017
2017

17

2017

1-9

2017

1 (241), 2 (242), 3 2017
(243),
4 (244), 5 (245), 6
(246),
7 (247), 8 (248), 9
(249)
Оформлена заявка на придбання наступних журналів на 2018рік:
1.
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.
2.
Адаптивні системи автоматичного управління.
3.
Методи та прилади контролю якості.
3. Порушено вимоги Наказу МОНмолодьспорт № 689 від 13.06.2012 в
частині – у поданих акредитаційних матеріалах під час виконання ККР за
100 % приймалась довільна кількість студентів. Повідомляємо, що під час
виконання ККР за 100 % приймається повна кількість студентів у навчальній
групі.
Кількість студентів, які виконвали
Кількість по курсах за інформацією
ККР згідно поданихакредитаційних
ЄДЕБО станом на 25.01.2018
матеріалів (стор.263-264)
2 курс – 18 студентів
19 д.ф.н. / 5 з.ф.н.
3 курс – 12 студентів
23 д.ф.н. / 20 з.ф.н.
4 курс – 54 студентів
28 д.ф.н. / 18 з.ф.н.
В результаті аналізу ситуації експертна комісія встановила, що кафедрою
комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології було проведено ККР на
виконання наказу ректора ДВНЗ УДХТУ від 06.01.2017 року № 6 «Щодо підготовки
звітів про освітню діяльність з акредитації спеціальностей» п.5 «…Завідувачам
випускових кафедр: …виконати аналіз успішності за останньою екзаменаційною
сесією і результатів комплексних контрольних робіт до 01.07.2017р.;….». За 100 %
приймалась кількість студентів у 2016-2017 навчальному році, оскільки всі ККР
були проведені до 01.07.2017.
4-й курс. У відповідності до графіку ККР зріз знань із дисципліни «Основи
проектування систем автоматизації» проводили у літню сесію із групою 4-го курсу
(25 чоловік). Оцінку знань із інших дисциплін було проведено у вересні місяці, коли
студенти 3-го курсу вже перейшли на 4-й, тому при написанні акредитаційної
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справи були враховані студенти 5-го курсу (так як вони приймали участь в ККР
будучи 4-м) та студенти 4-го курсу 2017-2018 р.н.
Група
Кількість студентів
4 АВП-19
14
4 АВП-15
25
4 АВП(т)
15
Σ
54
3-й курс. На третьому курсі ККР писала група 3 АВП-23 (12 чоловік). Група
3АВП(т) не приймала участі у проведенні ККР тому, що контингент групи
складається зі студентів 2017 року вступу на базі ОКР молодшого спеціаліста.
2-й курс. Контингент групи 2 АВП-26 складається з 18 студентів, що
навчаються за спеціальністю 6.050202- «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» та 1 студента спеціальності 6.051001 – «Метрологія та інформаційновимірювальні технології»), ККР проводились тільки для студентів спеціальності
6.050202- «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (18 осіб), що
відображено у акредитаційний справі. Саме з цим фактом пов’язана розбіжність між
поданими даними у справі та за базою ЄДЕБО.
4. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
(п.10, додаток 5 п.1) в частині – відсутня інформація про наявність навчального
контенту з дисциплін та питань, задач, завдань або кейсів для поточного та
підсумкового контролю.
Під час акредитаційної експертизи в ДВНЗ УДХТУ комісія перевірила
наявність НМКД та відповідність відомостей, що надані в справі про методичне
забезпечення дисциплін у розділі 3.6 «Відомості про навчально-методичне
забезпечення освітньої діяльності» акредитаційної справи (табл. 3.14, 3.15).
Комісія засвічує наступне:
– звіт про освітню діяльність з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології» формувався на основі навчального
плану прийому 2015-2016 н.р.;
– навчально-методична документація за кожною дисципліною (НМКД)
відповідає рекомендаціям, що надані у Посібнику «Акредитація. Організація та
проведення у вищих навчальних закладах України» (С.І.Андрусенко, В.І.Домніч,
Міністерство освіти і науки України – К.:КУЕТТ, 2003.– 172 с.);
– структура навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД), яка
відображена у розділі 3.6, табл. 3.14 включає відомості про наявність робочої
програми дисципліни та інформацію про наявність методичних вказівок до всіх
видів занять, які передбачені навчальним планом і повно відображає особливості
наявного навчально-методичного забезпечення в ДВНЗ УДХТУ (методичні вказівки
до практичних (семінарських) занять, що містять плани практичних (семінарських)
занять та питання, задачі, завдання для поточного контролю; інструкції до
лабораторних занять, що містять завдання для лабораторних занять та питання або
задачі, для поточного контролю; методичні вказівки з організації самостійної роботи
студентів та з курсового проектування, що містять завдання для самостійної роботи
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студентів; методичне забезпечення контролю знань студентів, що містить завдання
для комплексної контрольної роботи.) Окремою складовою НМКД є методичні
вказівки забезпечення контролю знань студентів (ККР) в яких наведені завдання для
комплексної контрольної роботи (стовпчик 9 табл. 3.14), що відповідає стовпчику 7
таблиці 1 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (п.10, додаток 5 п.1).
У табл. 3.15 наведено розширену та повну інформацію про навчальний
контент: мету і завдання дисципліни, тематичний план, зміст програми (дисципліни)
за темами. Також в цій таблиці показана наявність плану практичних (семінарських)
занять, завдань до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів, критерії
оцінок, які містять питання, задачі, завдання або кейси для поточного і підсумкового
контролю, що є повним відображенням інформації, що наводиться у стовпчиках 2-6
таблиці 1 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (п.10, додаток 5 п.1).
На підставі проведеного аналізу комісія підтверджує, що надана в
акредитаційній справі інформація відповідає дійсності та за змістом вимогам
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (п.10, додаток 5 п.1).
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11. ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ У
СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ КМУ №1187 ВІД
30.12.2015 р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ
ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ» ТА
ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ДО АКРЕДИТАЦІЇ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ
МОН № 689 ВІД 13.06.2012 р.
Таблиця 8
Порівняльна таблиця зведених відомостей про дотримання кадрових і
технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
(151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)
за бакалаврським рівнем

Найменування показника (нормативу)

1

Вимоги до
значення
показника
(нормативу) за
першим
(бакалаврським)
рівнем вищої
освіти
2

Фактичне
значення
показника
(нормативу)

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

3

4

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1.1. Наявність у закладі освіти
підрозділу чи кафедри, відповідальних за
підготовку здобувачів вищої освіти
1.2. Наявність у складі підрозділу чи
кафедри, відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти, тимчасової
робочої групи (проектної групи) з
науково-педагогічних працівників, на яку
покладено відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за певною
спеціальністю

+

+

Відхилення
немає

три особи, що
мають науковий
ступінь та/або
вчене звання

Левчук
Ігор
Леонідович,
доц.,
к.т.н.
(керівник)
Тараненко Юрій
Карлович,
проф.,
д.т.н.,
Чернецький
Євгеній
В’ячеславович,
доц., к.т.н.
(згідно наказу
ректора ДВНЗ
УДХТУ № 290
від 09.12.2016р.
«Про
затвердження
складу
проектних груп
з
розробки
освітніх
програм»)

Відповідає
вимозі

1.3. Наявність у керівника проектної
групи (гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого
звання за відповідною або спорідненою
спеціальністю
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2) наукового ступеня та вченого звання
за відповідною або спорідненою
спеціальністю

-

-

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

+

Відхилення
немає

1.4. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін науково-педагогічними
(науковими) працівниками відповідної
спеціальності за основним місцем
роботи (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості
годин):
1) які мають науковий ступінь та/або
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для
початкового рівня з урахуванням
педагогічних працівників, які мають
вищу категорію)

50

91

+41

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

10

10

+0

10

100

+90

Виконуються
три або
більше умов з
пункту 5
приміток
(див.табл.3.9)

-

3) які мають науковий ступінь доктора
наук та вчене звання
1.5. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін, що забезпечують формування
професійних компетентностей, науковопедагогічними (науковими) працівниками,
які є визнаними професіоналами з
досвідом роботи за фахом (мінімальний
відсоток визначеної навчальним планом
кількості годин):
1)
дослідницької,
управлінської,
інноваційної або творчої роботи за
фахом
2) практичної роботи за фахом

1.6. Проведення лекцій, практичних,
семінарських та лабораторних занять,
здійснення наукового керівництва
курсовими, дипломними роботами
підпункти
(проектами), дисертаційними
1—16
пункту 5
дослідженнями науково-педагогічними
приміток
(науковими) працівниками, рівень
наукової та професійної активності
кожного з яких засвідчується виконанням
за останні п’ять років не менше трьох
умов, зазначених у пункті 5 приміток
1.7. Наявність випускової кафедри із
спеціальної (фахової) підготовки, яку
очолює фахівець відповідної або
спорідненої науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та
вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим
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званням

немає

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

+

+

Відхилення
немає

2.Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
2.1. 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. 2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням
для
одночасного
використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний
відсоток
кількості
аудиторій)
2.3.
Наявність
соціально-побутової
інфраструктури:

2,4

4,94

+2,54

30

45,7

+15,7

+

Відхилення
немає

1) бібліотеки, у тому числі читального
залу

+

2) пунктів харчування

+

+

3) актового чи концертного залу

+

+

4) спортивного залу

+

+

Відхилення
немає
Відхилення
немає
Відхилення
немає

5) стадіону та/або спортивних
майданчиків

+

+

Відхилення
немає

6) медичного пункту

+

+

Відхилення
немає

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

70

100

+30

Провадження освітньої діяльності
2.5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,
Відхилення
+
+
полігонами, обладнанням,
немає
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
3. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
Відхилення
+
+
3.1. Наявність опису освітньої програми
немає
3.2. Наявність навчального плану та
+
пояснювальної записки до нього
Провадження освітньої діяльності
3.3. Наявність робочої програми з
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
Голова експертної комісії

+

+

Відхилення
немає

+

Відхилення
немає
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3.4. Наявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни навчального
плану

+

+

Відхилення
немає

3.5. Наявність програми практичної
підготовки, робочих програм практик

+

+

Відхилення
немає

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

+

+

Відхилення
немає

Відхилення
3.7. Наявність методичних матеріалів
+
+
немає
для проведення атестації здобувачів
4. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
4.1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого профілю,
в тому числі в електронному вигляді

не менш як
чотири
найменування

4.2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або
+
спорідненого профілю (допускається
спільне користування базами кількома
закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
4.3. Наявність офіційного веб-сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його діяльність
(структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад,
перелік навчальних дисциплін, правила
прийому, контактна інформація)

+

7

+3

+

Відхилення
немає

+

Відхилення
немає

4.4. Наявність електронного ресурсу
закладу освіти, який містить навчальнометодичні матеріали з навчальних
90
дисциплін навчального плану, в тому
50
числі в системі дистанційного навчання
(мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)
5. Якісні характеристики підготовки фахівців
5.1 Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
5.1.1 Виконання навчального плану за
показниками:
перелік
навчальних
100
100
дисциплін, години, форми контролю, %
5.1.2
Підвищення
кваліфікації
викладачів постійного складу за останні
100
100
5 років, %
5.1.3 Чисельність науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників,
що
100
100
обслуговують спеціальність і працюють
у навчальному закладі за основним
Голова експертної комісії
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відповідає
відповідає

відповідає
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місцем
роботи,
які
займаються
вдосконаленням навчально-методичного
забезпечення,
науковими
дослідженнями,
підготовкою
підручників та навчальних посібників,
%
5.2. Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не менше
5.2.1 Рівень знань студентів з
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки :
5.2.1.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
5.2.1.2. Якісно виконані
контрольні
завдання (оцінки «5» і «4»), %
5.2.2
Рівень знань студентів з
природничо-наукової (фундаментальної)
підготовки :
5.2.2.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
5.2.2.2. Якісно виконані
контрольні
завдання (оцінки «5» і «4»), %
5.2.3
Рівень знань студентів зі
спеціальної (фахової) підготовки :
5.2.3.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
5.2.3.2. Якісно виконані
контрольні
завдання (оцінки «5» і «4»), %
5.3. Організація наукової роботи
5.3.1 Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
5.3.2 Участь студентів у науковій
діяльності (наукова робота на кафедрах
та в лабораторіях; участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)
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+7,9
відповідає
+14,6
відповідає

90

97,9

50

64,6

90

92,1

50

57,9

90

97,1

50

60,3

+

+

-

+

+

-
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+2,1
відповідає
+7,9
відповідає

+7,1
відповідає
+10,3
відповідає
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12. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
Проаналізувавши матеріали звіту про діяльність університету щодо підготовки
фахівців за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») за
бакалаврським рівнем, провівши експертизу безпосередньо у Державному вищому
навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет»,
експертна комісія вважає за необхідне висловити пропозиції, які не входять до
складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволяють
поліпшити якість підготовки фахівців. Експертна комісія рекомендує керівництву
університету, факультету комп’ютерних наук та інженерії та кафедрі комп’ютерноінтегрованих технологій та метрології сконцентрувати зусилля колективу на
реалізації невикористаних резервів та подальшому вдосконаленню навчального
процесу з метою вирішення таких питань:
1) сприяти підвищенню якості підготовки спеціалістів в галузі автоматизації
на випусковій кафедрі через розвиток сучасної лабораторної бази за навчальнометодичними комплексами дисциплін;
2) розвивати та поглиблювати зв’язки з провідними виробничими та
науковими закладами у галузі автоматизації; розширювати співробітництво з
провідними закордонними установами та ініціювати міжнародні проекти з метою
посилення конкурсу та збільшення контингенту студентів;
3) продовжити роботу по впровадженню дистанційної форми навчання,
створенню зручних для студентів умов доступу до навчальних та методичних
матеріалів за фахом кафедри;
4) посилити роботу по збільшенню кількості публікацій співробітників за
фахом кафедри в виданнях, що включені до провідних наукометричних баз Scopus
та Web of Science;
5) посилити сторону вивчення технологій розробки алгоритмічного та
програмного забезпечення автоматизованих систем керування шляхом
вдосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів та включити відповідну
тематику до дипломного проектування.
Загалом опрацювавши представлені для чергової акредитації за напрямом
підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
(151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») за бакалаврським
рівнем документи, ознайомившись на місці зі станом наукової, навчальнометодичної роботи кафедри комп’ютерно-інформаційних систем та метрології,
факультету комп’ютерних наук та інженерії Державного вищого навчального
закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», кадровим
забезпеченням, дотриманням технологічних вимог щодо матеріально-технічного,
навчально-методичного та інформаційним забезпеченням освітньої діяльності
експертна комісія констатує виконаними необхідні вимоги щодо критеріїв
акредитації спеціальності.
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1. Довідка з бібліотеки ДВНЗ УДХТУ про наявність фахових видань з
напрямку підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»).
2. Формування контингенту студентів з напрямку підготовки 6.050202 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (151 –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») за даними бази
ЄДЕБО станом на 27.02.2018.
3. Показники формування контингенту студентів з напряму підготовки
6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
(спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»).

Голова експертної комісії

О. В. Бісікало

49

ДОДАТОК 1
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ДОДАТОК 3
Показники формування контингенту студентів з напряму підготовки
6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
(спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)
№
Показник
Навчальні роки
пп.
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб,
денна / заочна):
бакалаврів
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
спеціалістів
40/35
40/35
40/35
40/35
40/35
магістрів
25/25/25/25
25/25
25/25
2. Прийнято на навчання, всього (осіб,
денна / заочна):
бакалаврів
26/9
16/15/18/1
10/1
спеціалістів
36/21
24/29
10/18
13/16
магістрів
5/11/11/4
25/8
25/8
• в т.ч. за держзамовленням:
бакалаврів
26/7
15/4
15/18/8/1
спеціалістів
20/16/1
8/4
2/магістрів
5/7/9/25/25/2
• нагороджених медалями, або тих,
-/-/1/1/-/що отримали диплом з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову
-/-/1/-/-/підготовку і профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах;
-/1/-/1/4/• з якими укладені договори на
підготовку
бакалаврів
0/2
1/4
-/-/1
2/спеціалістів
16/21
8/28
2/14
11/16
Магістрів
-/4/2/4
-/8
-/6
3. Подано заяв на одне місце за
формами навчання (денна/ заочна):
бакалаврів
спеціалістів
магістрів
4. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації, прийнятих на
скорочений термін навчання на
денну форму / заочну форму
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5,21/-/-/-

8,0/1
1/1
1/-

6,5/1/1
1/-

4,1/1/1
1/1

6/1
1/1

-/12

24/10

21/10

16/14

12/5
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