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Заклад освгги: Пвненський державний гумаштарний ушверситет 

галузь знань 0403 «Системш науки та к1бернетика»
напрям пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» (галузь знань 11 
«Математика та статистика», спещальшсть 113 «Прикладна математика» за 
«Перелжом 2015»)

Експертна комзЫя у склад1 голови експертно'1 KOMicii’ Савули Яреми 
Григоровича, доктора ф1зико-математичних наук, професора, завщувача кафедри 
прикладно'1 математики Льв1вського нащонального ушверситету iMem I. Франка, 
експерта Литвина Олега Миколайовича, доктора ф1зико-математичних наук, 
професора, завщувача кафедри вищо'1 та прикладно'1 математики Украшсько!' 
1нженерно-педагопчно1 академи за наказом № 541-А Мшштерства освгги i науки 
Укра'ши вщ 07 квиня 2017р., вщповщно до Постанови Кабшету MiHicTpiB Укра'ши в1д 
9 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положения про акредитацпо вищих 
навчальних заклад1в i специальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професшних училищах» (з1 змшами та доповненнями, внесеними Постановами 
Кабшету MiHicTpiB Укра'ши №1124 вщ 31 жовтня 2011 року, № 801 вщ 15 серпня 
2012 року, № 692 вщ 18 вересня 2013 року, № 507 вщ 27 травня 2014 року), згщно з 
Державними вимогами до акредитацп напряму п1дготовки, спец1альност1 та вищого 
навчального закладу, затвердженими наказом М1шстерства освИи i науки, молод1 та 
спорту Укра'ши вщ 13.06.2012р. №689, зареестрованими в М1шстерств1 юстицй' 
Укра'ши 04.07.2012р. за №1108/21420; Лщензшними умовами надання осв1тшх послуг 
у сфер1 вищо'1 осв1ти, затвердженими наказом Мшютерства освНи i науки Укра'ши вщ 
24 грудня 2003 року № 847, зареестрованими у Мйнстерств1 юстицй Укра'ши 19 с1чня 
2004 року за №71/8670 (у редакцп наказу Мшштерства осв1ти i науки, молод1 та 
спорту Укра'ши вщ 29 листопада 2011 року №1377), Лщензшних умов провадження 
осв1тньо1 д1яльност1 заклад1в осв1ти, затверджених постановою Каб1нету MiHicTpiB 
Укра'ши в1д 30 грудня 2015 р. №1187 розглянула подану Р1вненським державним 
гумаштарним ун1верситетом акредитац1йну справу та провела експертне оцшювання 
в1дпов1дност1 осв1тньоТ д1яльност1 названого закладу вищо\' осв1ти державним 
вимогам щодо акредитацй' напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» 
(113 «Прикладна математика» за «Перелшом 2015») за освггшм ступенем «бакалавр».

У пщсумку експертного оц1нювання ком1с1я констатуе:

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗД1Л

1.1 .1нформащя про кер1вника закладу oceimu

Постоловський Руслан Михайлович -  ректор Р1вненського державного 
гумаштарного ушверситету, кандидат шторичних наук, професор, зав1дувач кафедри 
всесвггньоГ icTopi'i РДГУ, автор 99 наукових публ1кац1й, з яких 15 навчально- 
методичних пос1бник1в. У 2000 рощ Постоловський Р. М. нагороджений орденом «За
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заслуги» III ст., a y  2002 p. -  присвоено почесне звания «Заслужений д1яч науки i 
техшки Украши», у 2006 р. -  нагрудним знаком MiHicTepcTBa освгги i науки Украши 
«Петро Могила», у 2011 р. -  орденом «За заслуги» II ст., у 2015р. -  медаллю 
«Григорш Сковорода» Нащонально! академи педагопчних наук Украши. У 1972 рощ 
Постоловський P.M. закшчив юторичний факультет Кам’янець-Подшьського 
державного педагопчного шституту за спещальшстю «IcTOpix i сусшльствознавство», 
мае 42 роки науково-педагопчного стажу.

Р1вненський державний гумаштарний ушверситет е державним вищим 
навчальним закладом освгги (свщоцтво про державну реестращю РДГУ видано 
Виконавчим ком пегом Р1вненсько! мюько! Ради за № 813218 вщ 07.05.99р.).

Р1вненський державний гумаштарний ушверситет внесений до Державного 
реестру вищих навчальних заклад1в Украши (довщка № 18-Д-319 вщ 05.06.2008р.) та 
до Сдиного Державного реестру шдприемств та оргашзацш Украши (довщка 
№ 000210 вщ 07.05.1999 р. видана Головним управлшням статистики у Р1вненськш 
облает!) i здшенюе свою д!яльшсть на пщетав! лщензи АЕ № 636414 вщ 18.05.2015р.

Лщензований обсяг прийому у Р1вненському державному гуманщарному 
ун1верситет1 за оевггшм ступенем «бакалавр» становить 2060 oci6 денно! форми 
навчання та 1685 oci6 заочно! форми навчання, за освггньо-квал1ф1кацшним р1внем 
«cnepianicT» -  1785 oci6 денно! форми навчання та 1540 oci6 заочно! форми навчання, 
за оевггшм ступенем «мапстр» -  360 oci6 денно! форми навчання та 265 oci6 заочно! 
форми навчання. Станом на 01.04.2017 р. на деншй форм1 навчаеться 5024 студешзв, 
на заочн1й форм1 -  2820 студенпв. У Р1вненському державному гуманггарному 
ун1верситет1, згщно Акту узгодження перелшу спец1альностей (затвердженого МОН 
Украши 12.07.2016 р.), здшснюеться пщготовка фах1вщв за 42 спец1альностями 
оевпнього ступеня «бакалавр», 33 спещальностями освпньо-квал1ф1кац1йного р1вня 
«спец1ал1ст» та 26 спец1альностями оевггнього ступеня «мапстр». У склад! 
ушверситету функцюнуе три !нститути, дев’ять факультепв. 3 51 кафедри 
ун1верситету 46 е випусковими.

До складу ушверситету входять чотири вщокремленг структурш пщроздши: 
Дубенський коледж культури i мистецтв, Р!вненське музичне училище, Сарненський 
педагопчний коледж та Дубенський коледж.

Факультет математики та шформатики створено у 1992 рощ. Пщготовку 
фах!вщв за оевггшм ступенем бакалавра напряму подготовки 6.040301 «Прикладна 
математика» зд!йснюе випускова кафедра !нформатики та прикладно! математики, 
яку очолюе професор, доктор техшчних наук Бомба Андрш Ярославович.

Лщензований обсяг прийому за напрямом подготовки 6.040301 «Прикладна 
математика» становить 50 oci6 денно! форми навчання.

Контингент студенпв станом на 01.04.2017 р. становить 52 студента денно! 
форми навчання.

Експертна комоНя вщзначае, що наявний контингент студенпв напряму 
пщготовки 6.040301 «Прикладна математика в межах лОцензованого обсягу 
прийому; формування та збереження контингенту студенпв проводиться на 
належному piB H i.

1.2. Загальна характеристика вищого навчального закладу



1.3. Засновницъм документы
Университет створений Постановою Кабшету MimcTpiB № 1973 вщ 14 грудня 

1998 року на баз1 Р1вненського державного педагопчного 1нституту, Пвненського 
державного 1нституту культури, Дубенського та Сарненського коледж1в Р1вненського 
державного педагопчного 1нституту, а також Р1вненського училища мистецтв i 
культури та Дубенського в1дщлення цього ж училища.

Р1вненський державний гуман1тарний ушверситет д1е на п1дстав1 Статуту, 
затвердженого Мшютерством освпи Укра'ши 24 грудня 2003 p. 3i зм1нами вщ 
12.07.2013р., № 971.

У сво1й д1яльност1 ушверситет керуеться Конститущею Украши, законами 
Укра'ши «Про освггу», «Про вищу освйу», «Про мови», наказами, постановами i 
розпорядженнями Каб1нету MinicTpiB Украши, ММстерства освгги i науки Украши.

Експертна KOM icin зазначае, що засновницьш документи Р1вненського 
державного гумаштарного ушверситету вщповщають вимогам чинного 
законодавства.

1.4. Статутный фонд

Р1вненський державний гумаштарний ушверситет -  державний заклад освгги.

1.5. Концетця розвытку Р'юненсъкого державного гумаштарного утверсытету та
напряму тдготовкы

Експертна K O M ic ia  вщм1чае, що вихщш концептуальш положения щодо зм1сту й 
орган1зацй освггньо! д1яльност1 Р1вненського державного гуман1тарного ушверситету 
грунтуються на основних засадах Конституцп Укра'ши, Закону Укра'ши «Про осв1ту», 
Положень Болонського процесу, Закону Укра'ши «Про вищу освпу» та шших 
державних нормативних документ1в. Концептуальн1 напрями розвитку Р1вненського 
державного гумаштарного ушверситету обговорено i  схвалено на засщанш вчено!' 
ради ушверситету (протокол № 5 вщ 30.12.2011р.) та погоджено з Головою 
Р1вненсько'1 обласно!' державно! адмшютрацн.

Орган1зац1йне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 
спрямоване на зростання якосп п1дготовки фах1вц1в за державним замовленням та на 
умовах контракпв з юридичними i ф!зичними особами для потреб р1зних галузей 
господарства, науки, освпи.

Усе вище викладене дае пщстави експертн1й K O M icii' стверджувати, що 
концепц1я розвитку Ивненського державного гумаштарного ушверситету та 
напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» вщповщае нормативним 
вимогам.

1.6. Концетря I план выховноХроботы

Експертна K O M ic ia  розглянула Положения та план виховно'! роботи Р1вненського 
державного гуманггарного ун1верситету, концептуальн1 напрями виховно! роботи 
факультету математики та шформатики.

План виховно! роботи Р1вненського державного гумаштарного ушверситету 
грунтуеться на державнш пол1тиц1 в галуз1 освпи i виховання, визначен1й у Закош 
Укра'ши «Про вищу осв1ту», КонцепцГ! нац1онального виховання студентсько! молод1
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(ркпення колеги МОН вщ 25.06.2009 протокол № 7/2-4) на нащональних i 
загальнолюдських niHHOCTях, досягненнях в!тчизняноУ i св1тово1 науки.

Експертна K O M ic ia  констатуе, що система виховноУ роботи в y H ie e p c H T e T i  

вщповщае сучасним вимогам, посднуе завдання навчання i  виховання духовноУ 
культури особистосН на основ1 розвитку шдивщуальних зд!бностей i таланНв 
студентськоУ мол од i.

2.В1ДОМОСТ1 ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. Oceimnb о-квал Up тащйн i характер ист ики, осеШньо-професшт програми, 
засоби д'шгностики HKocmi вищо ’1 oceimu, навчальш плани

Навчання студенпв напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» 
здшснюеться у вщповщносН до вимог освггньо-квал1ф1кацшно1 характеристики, 
освггньо-професшноУ програми та засоб1в д1 агностики, яю були розроблен1 та 
затверджеш в установленому порядку у 2013 рощ.

Також, у 2013 рощ був розроблений i затверджений навчальний план для 
освщнього ступеня «бакалавр» напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна 
математика», з урахуванням вимог наказу М тстерства освгги науки Укра'ши «Про 
проведения експертизи навчальних плашв вищих навчальних заклад1в» вщ 05.12.2008 
р. № 1107, «Про запровадження у ВИЗ Свропейсько! кредитно-трансферно!' системи» 
(наказ МОН Укра'ши вщ 16.10.09 р. № 943).

У 2016 рощ розроблений стандарт вищо!' освети Р1вненського державного 
гуманНарного ун1верситету -  освпньо-професшна програма спещальносН 113 
«Прикладна математика» , згщно Нац1онально! рамки квал1ф1кацй', затверджено!' 
постановою Каб1нету м1щстр1в Укра'ши вщ 23.11.11 р. № 1341 та Методичних 
рекомендац1й щодо розроблення стандарПв вищо'1 ocbith, затверджених наказом 
МОН Укра'ши №600 вщ 01.06.2016 р.

Вщповщно до Закону Укра'ши «Про вищу освггу» та наказу Мшютерства освНи i 
науки Укра'ши вщ 26.01.2015р. №47 «Про особливоси формування навчальних план1в 
на 2015/2016 н.р.» розроблений навчальний план для студент!в першого курсу 
освггнього ступеня «бакалавр» та пояснювальна записка до нього.

Навчальш плани складен! вщповщно до дпочих освггньо-квал!ф!кащйних 
характеристик та освЬгньо-професшних програм, погоджен! та затверджеш у 
встановленому порядку.

Експертна KOMicin проанал1зувала осв1тньо-квал1ф!кац1йн1 характеристики, 
осв1тньо-профес!йн1 програми, засоби д1агностики якосН вищоУ освНи 
заявленого напряму та д!йшла висновку, що вони вщповщають сучасним 
вимогам щодо пщготовки фах!вщв вказаного профшю.

Експертна KOM icin вщм1час, що навчальними планами передбачено виклад 
y c ix  дисциплш в надежному обсяз1 годин. Заплановано необхщн1 заходи 
руб1жного та пщсумкового контролю знань, вм1нь та навичок студенНв. 
Навчальн1 плани напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» 
вщображають змкт пщготовки фах1вця з урахуванням можливостей сучасних 
щформацшних технолопй навчання та зоршнтоваш на формування осв1чено¥, 
гармон1йно розвиненоУ особистосН, здатноУ до постшного оновлення наукових 
знань, професшноУ мобшьносИ та швидкоУ адаптацй до змш у сфер! прикладноУ 
математики, системи управлшня та оргашзацн' пращ в умовах ринковоУ
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економжи. Експертна KOMicifl констатуе наявшсть опису освггньо1 программ, 
навчального плану та пояснювально!’ записки до нього згщно Лщензшних умов 
провадження освИньо!' д1яльносИ заклад1в освгги, затверджених постановок) 
Кабшету M in ic T p ie  Укра'ши вщ 30 грудня 2015 р. №1187.

2.2. Забезпечення натальными програмами з ycix нормативных i вибЬркових
дисциплш

Викладачами розроблеш навчальш та робоч1 программ з ycix дисциплш 
навчального плану заявленого напряму шдготовки. Программ навчальних дисциплш 
та po6o4i программ навчальних дисциплш розроблеш у вщповщносп до встановлених 
вимог за структурою та змютовим наповненням.

Експертна K O M icifl зазначае, що програми навчальних дисциплш та p o 6 o n i  
программ навчальних дисциплш навчального плану напряму пщготовки 
6.040301«Прикладна математика» за формою i 3MicTOM вщповщають освггньо- 
професшним програмам та осв1тньо-квал]ф1кацшним характеристикам.

2.3. Забезпечення планами семтарських, практичных занять, завдань для 
лабораторныхpo6im, cimocmiiinoiроботи cmydeumie (у т .ч .з використанням 

тформацшних технологш), комплексными контрольными роботами для 
nepeeipuu знань з гуматтарноХ i сощально-економгчноХ, природничо-науковоХ,

професшноХ та практичноХ тдготовки
3 ycix навчальних дисциплш напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна 

математика» розроблено навчально-методичш комплекси, до яких включено 
методичне забезпечення лекцш, практичних та лабораторних занять, завдання 
поточного та шдсумкового контролю знань та вщповщш пакета прикладних програм 
для дисцишпн, що передбачають широке використання комп’ютерно'1 техшки. 
Методичне забезпечення створене у контексН положень Закону Укра'ши «Про вищу 
освггу» № 1556-VII вщ 01.07.2014 р. та у вщповщносН з дпочим «Положениям про 
оргашзащю осв1тнього процесу у РДГУ» (затверджене Вченою радою РДГУ, 
протокол №6 вщ 30.01.2015 року).

Викладачами ушверситету розроблеш пакета комплексних контрольних роб1т 
(ККР) з ycix циюпв навчального плану, я и  забезпечують у комплекс контрольний 
3aMip залишкових знань студент!в напряму п1дготовки 6.040301 «Прикладна 
математика».

У результат проведеного анашзу пакет1в ККР з ycix дисцишпн навчального 
плану пщготовки фах1вщв напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика», 
експертна K O M ic in  в1дзначае фахову спрямован1сть пакеНв ККР та Тх вщповщн1сть 
завданням 3aMipiB залишкових знань студенНв.

Експертна KOMicifl констатуе, що Bci навчальш дисциплши забезпечеш 
планами практичних та лабораторних занять. Також встановлено, що 
навчально-методичне забезпечення проведения практичних та лабораторних 
занять вщповщае дидактичним вимогам. Експертна KOMicifl пщтверджуе 
належний p ie e H b  розробки методичного забезпечення самостшноТ навчально'! 
роботи студенНв.
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2.4. Забезпечення тематикою i методичними вказ'тками для виконання 
курсовыхpo6im (проектов), дипломнихpo6im (npoeumie), програмами

державных екзаметв
Випусковою кафедрою з напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» 

затверджено тематику та розроблено методичш рекомендащУ до виконання курсових 
роб1т.

Навчальним планом напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» 
передбачено виконання курсовоУ робота у сьомому семестр] з таких дисциплш (за 
вибором):

- Математична логжа та теор1я алгоритм1в;
- Диференщальш р1вняння;
- Математичне моделювання;
- Теор1я систем та системний анал1з;
- Програмування;
- Методи оптим1зацп та досл1дження операцш;
- Методи обчислень;
- Методи штучного штелекту;
- Алгоритми i структури даних;
- Бази даних та шформацшш системи.
Випускова кафедра шформатики та прикладноУ математики з напряму 

пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» значноУ уваги надае методичному 
забезпеченню атестаци випускниюв.

Навчальним планом пщготовки фах1вщв напряму 6.040301 «Прикладна 
математика» передбачено комплексний юпит з фаху та захист дипломноУ робота.

Експертна KOM icin пщтверджуе наявшсть методичних рекомендащй з 
пщготовки курсових робгг, де вщображено вимоги до обрання теми курсовоУ 
роботи, еташв !Т пщготовки та вимоги до н оформления.

Експертна комкля констатуе наявн1сть методичних рекомендащй з 
пщготовки дипломних робН. Також експертна K O M ic ia  зазначае, що тематика 
робН у повному обсяз! вщповщае професшнш спрямованосН, розроблена i  

затверджена в установленому порядку.
Експертнш KOM icii представлено програму державного кпиту з фаху 

заявленого напряму пщготовки. Комнля констатуе, що програма державного 
кпиту вщповщае вимогам щодо теоретично! та практично! пщготовки фах!вщв 
напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика». Наявш критерн 
ощнювання знань та вмшь випускнишв.

2.5. Забезпечення програмами i базами практик

3MicT практик та форми звНност! в!дпов!дають «Положению про проведения 
практики студент! в вищих навчальних заклад1в УкраУни», затвердженому наказом 
MiHicTepcTBa освгга УкраУни в1д 8 квНня 1993 р. №93.

Практика студентов Пвненського гуман1тарного ун]верситету регламентуеться 
вщповщно до «Положения про практики у Р1вненському державному гумаштарному 
ун]верситет]» (затверджене Вченою радою 30.03. 2012 р. протокол № 8).

На основ] даних нормативних докуменпв на кафедр] розроблена та затверджена 
«Наскр]зна програма з практик» (протокол засщання кафедри № 6 вщ 30.01.2013 р.) 
Вщповщно до даноУ програми розроблеш робоч1 програми в1дпов]дних вид1в практик.
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Практична шдготовка студенпв напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна 
математика» включае виробничу практику у шостому семестр! (три тижн1) та 
переддипломну практику у восьмому семестр! (три тижш).

Експертна ком1с1я здшснила анал1з 20% з в т в  про проходження практики 
студентами заявленого напряму пщготовки на вщповщшсть структури i зм1сту 
виконання завдань вимогам робочих програм практики, адекватн1сть оцшок формам i 
методам практично-предметно’! д1яльност1 студент1в.

KOMicifl вщзначае належний р1вень розробки програм практики для 
осв1тнього ступеня «бакалавр», заявленого напряму пщготовки та вщповщшсть 
матер1ал1в практики нормативним вимогам.

2.6. Критерп оцшювання знань i вмть студент'ы
Навчальний процес у Р!вненському державному гуман1тарному ун1верситет1 

регламентований «Положениям про орган1зац1ю освггнього процесу у Р1вненському 
державному гумаштарному ушверситетЬ> (затверджене Вченою радою РДГУ, 
протокол №6 вщ 30.01.2015 року).

Експертна ком1с1я проанал1зувала критерй' оцшювання навчальних досягнень 
студент!в з дисциплш навчальних плашв напряму п1дготовки 6.040301 «Прикладна 
математика».

Випускова кафедра у розробщ форм i метод1в контролю знань студента та при 
визначенн1 критерй'в ощнок керуеться «Положениям про ощнювання знань та ум1нь 
студента Р1вненського державного гумаштарного ушверситету», затвердженим Вченою 
радою РДГУ, протокол № 1 вщ 27 серпня 2015 року.

У Р1вненському державному гумаштарному ушверситет! створено систему 
комплексного контролю забезпечення якосп надання осв!тшх послуг, ключову роль у ягай 
виконуе Центр мошторингу якосп освгги, що у свош робоп керуеться «Положениям про 
Центр мошторингу якосп освгги Р!вненського державного гумаштарного ушверситету» 
(затверджене ректором 10.09.2012 р.).

Система мошторингу якосп освгги е оргашзацшною формою, яка дозволяе 
оцшювати процеси, що вщбуваються у систем! освгги, а також виявляти фактори, що 
негативно впливають на яюсть пщготовки фах!вщв та своечасно оргашзовувати заходи, 
спрямоваш на п покращення. Основн! засади внутр!шньо!' системи забезпечення якосп 
надання ocBiniix послуг вщображенг у «Положенш про мониторинг якосп oceini у 
Р!вненському державному гуманитарному ушверситеп» (затверджене ректором 
10.09.2012 р.).

Експертна KOM icin пщтверджуе функщонування внутргшньоТ системи 
монНорингу якост! надання o ce iT H ix  послуг у Р1вненському державному 
ушверситет! та констатуе, що K pnTepiY  оцшювання знань i вмгнь студенпв 
приведен! у вщповщшсть до вимог МОН Укра’ши.

З.В1ДОМОСТ1 ПРО К1ЛЬК1СН1 ТА ЯК1СН1 
ПОКАЗНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пщготовку фах!вц1в з напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика»
здшснюе випускова кафедра шформатики та прикладно'! математики. Очолюе
кафедру професор, доктор техшчних наук, кандидат ф!зико-математичних наук,
академ!к УНГА, дшсний член НТШ, голова Р!вненського осередку Укра'шського
математичного товариства Бомба Андрш Ярославович. BiH е автором чотирьох
монографш, одного навчального пос!бника, бшя 400 наукових статей та тез

^ 3 -
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доповщей. Науково-педагопчна праця професора Бомби А. Я. вщзначена знаком 
«Biдмiнник освНи Укра'ши», Почесними грамотами Мппстерства освНи i науки 
Укра'ши, Р1вненсько1 облдержадм1шстращ!' i обласно! ради, численними Подяками 
Управлшня осв1ти i науки РОДА, Р1вненського державного гуманггарного 
ушверситету, Нацюнального ушверситету водного господарства i 
природокористування, М1жнародного економшо-гуманггарного ушверситету iM. акад. 
С. Дем’янчука, Захщного наукового центру НАН Укра'ши i МОН Укра'ши.

Випускова кафедра повшстю укомплектована: висококвал1ф1кованими
спещал1стами з вщповщною базовою освггою. Серед викладач1в кафедри два доктори 
техшчних наук, професори, три кандидата ф1зико-математичних наук, доценти, два 
кандидата техшчних наук, доценти, семеро кандидат!в техшчних наук, три старших 
викладача. Шдвищення квал1ф1каци протягом п’яти роюв пройшли 100% викладач1в 
випусково!' кафедри.

Експертна комшя проанал1зувала стан кадрового забезпечення випусковоУ 
кафедри 6.040301 «Прикладна математика» i констатуе, що система добору 
кадр1в, IX використання, пщвищення квал1фжацп та штатна укомплектовашсть 
кафедри 1нформатики та прикладноУ математики як випусково'1 кафедри 
вказаного напряму пщготовки вщповщають акредитагййним вимогам.

Експертна ком1с1я констатуе, що науково-дослщна робота випусково'1 кафедри 
проводиться в1дпов1дно до план1в роботи кафедри та шдивщуальних план1в роботи 
викладач1в.

Кафедра пл1дно працюе над двома комплексними науково-дослщними темами:
-  Математичне моделювання контактно!' взаемодп масивних i тонкостшних 

цил!ндричних тш з гладкими та ребристими поверхнями (науковий кер1вник -  д.т.н., 
проф. Сяський А.О.);

-  Математичне моделювання нелшшних збурень n p o p ec iB  та систем (науковий 
кер!вник -  д.т.н., проф. Бомба А .Я.).

Результата роботи над цими науково-дослщними темами вщображаються в 
наукових i навчально-методичних виданнях.

За пер1од !снування кафедри викладачами п1дготовлено i опублжовано понад 300 
наукових, науково-методичних i науково-популярних статей, розробок, пос!бниюв, 
серед яких: п’ять монограф1й, понад 15 навчальних пос1бник1в, в тому числ1 з грифом 
МОН Укра'ши; розроблено десятки навчально-методичних рекомендащй та 
конспекпв лекцш до самост1йно! та дистанцшно'! роботи студент1в, у тому числ1 в 
електронному вигляд1 на сайт1 факультету.

При кафедр1 1нформатики та прикладно!' математики функц1онуе асп1рантура за 
спещальшстю 01.05.02 -  Математичне моделювання та обчислювальш методи. В 
2016 рощ лщензована асп1рантура з шдготовки доктора ф1лософй' в галуз1 
11 Математика i статистика.

Колектив кафедри активно залучае студент1в до науково-дослщно'! та творчо! 
роботи, так студент Бойцов B.I. пщ кер1вництвом д.т.н., проф. Бомби А.Я. та к.т.н. 
Ярощака С.В отримав диплом II ступеня Всеукра'шського конкурсу студентських 
наукових робН з галуз1 «Математичш науки» у 2016-2017 н.р. Результата науково! та 
творчо!' роботи студента доповщають : конференц1ях i
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семшарах, висвгглюють у наукових публжащях. Протягом 2016 року пщ 
кер1вництвом викладач1в кафедри студентами опубл1ковано понад десять статей та 46 
тез доповщей.

Працюють проблемш групи та науков1 гуртки, як1 вивчають методи теорй' 
збурень (кер1вник д.т.н., проф. Бомба А.Я.), методи ТФКЗ (кер1вники: д.т.н., проф. 
Бомба А.Я., к.т.н. Каштан С.С.), займаються питаниями створення факультетських 
шформацшних систем (кер1вники: к.ф.-м.н. Шахрайчук M.I., Гаврюсев С.М.), 
вивчають питания застосування комп’ютерно! техн1ки в навчальному процес1 школи i 
ВНЗ (кер1вники: к.ф.-м.н. Шахрайчук, ст. в. Вороницька В.М.), вивчення питания 
доцшьност1 ол1мшад з 1нформатики та прикладно'1 математики (кер1вники: к.т.н. 
Сяський В.А., д.т.н. Бомба А.Я.).

Ниш на кафедр! значна увага придшяеться впровадженню у навчальний процес 
iHTepактивних технологш, розробляються та впроваджуються педагопчш шновацшш 
технологи. Серед нововведень особливу трупу становлять шдивщуальш навчально- 
дослщш завдання (навчальний проект).

Експертна комШя дшшла висновку, що науково-дослщна робота, яка 
проводиться професорсько-викладацьким складом випусково!' кафедри з 
напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» проводиться на 
надежному p iB H i з врахуванням прюритетних напрямюв пщготовки сучасного 
фах1вця та вщповщае нормативним вимогам.
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5. ВЩОМОСТ1 ПРО К1ЛЬК1СН1 ПОКАЗНИКИ 
МАТЕР1АЛЬНО-ТЕХН1ЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Експертна ком1с1я зазначае, що ун1верситет мае необхщш документа, яга 
засв1дчують право володшня прим1щеннями для зд1йснення навчально-виховного 
процесу (Наказ МОН Укра'ши вщ 03.08.2016 р. № 927 «Про закршлення державного 
майна за Р1вненським державним гуман1тарним ун1верситетом»), висновок державно! 
саштарно-епщемюлопчно! експертизи, паспорт саштарно-ппешчного стану, довщку 
про в1дпов1дн1сть вимогам нормативних акт1в з питань охорони пращ, довщку оргашв 
державно-пожежного нагляду про вщповщшсть вимогам «Правил пожежно! безпеки 
в У крапп».

Матер1ально-техн1чна база РДГУ нараховуе п’ять навчальних K opn ycie , ciM 
гуртожитк1в, медпункт, 'щальн1, санатор1й-проф1лактор1й, що розрахований на 50 
м1сць, спортивну шфраструктуру. Прим1щення ун1верситету обладнан1 необхщними 
для проведения навчально-виховного процесу та наукових досл1джень, спортивно- 
оздоровчо!' та культурно-освНньо! роботи техн1кою та обладнанням, а також 
навчальним устаткуванням згщно з науково-обгрунтованими нормами. Площ1, що 
використовуються у навчальному n p o n e c i, складають 16621 м . Навчання проводиться 
у дв1 зм1ни.

Кафедра шформатики та прикладно! математики е структурним пщроздшом 
факультету математики та шформатики. У nponeci пщготовки фах!вщв з прикладно! 
математики факультет використовуе аудиторний фонд та спещал1зоваш аудиторп: 
обчислювалып лаборатор1!, як! розм1щен1 в шести спещально обладнаних аудитор1ях, 
комп’ютерний клас для самосНйно! п!дготовки, мультимедшний клас. На факультет! 
наявн! методичш каб!нети для самосНйно! роботи студент!в.
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Стан матер1альноУ бази знаходиться на постшному контрол! ректорату та 
вчено'У ради РДГУ. Проте експертна K O M ic in  рекомендуе продовжувати роботу 3 i 

змщнення та оновлення матер1ально-техшчно1 бази факультету математики та 
шформатики.

6. В1ДОМОСТ1 ПРО К1ЛЬК1СН1 ПОКАЗНИКИ 
1НФОРМАЦ1ЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основу шформацшного забезпечення процесу пщготовки фах1вщв галуз1 знань 
0403 «Системш науки та юбернетика» напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна 
математика» складають б1блютечш фонди Р1вненського державного гумаштарного 
ун1верситету та електронш засоби шформащУ.

Студента мають можливють отримувати необхщну литературу у чотирьох 
абонементах та трьох читальних залах науковоУ б1блютеки ушверситету. 
Обслуговування користувач!в здшснюеться не тшьки за допомогою традицшних 
каталопв картотек, але i за допомогою електронного каталогу, баз даних, 
повнотекстово'У автоматизовано'У шформацшно-правово'У пошуковоУ системи 
«Консультант», повнотекстово'У електронноУ бази даних книг «Центру навчальноУ 
лггератури», мереж1 1нтернет. Обсяг фонд!в навчальноУ та науковоУ лператури 
становить 534 160 прим1рншав.

Наукова б1бл1отека сп1впрацюе з м1жнародними благодшними культурно- 
осв1тн1ми та громадськими орган1зац1ями i фондами: Американсько-украУнський фонд 
«Сейбр-Свшю», фонд «В1дродження», «Британська Рада в У крапп», фонд 
штелектуальноУ сшвпращ «УкраУна XXI стол1ття», 1нститут досл1д1в Волиш та 
товариство «Волинь» (м. Вшншег, Канада) та iHmi.

Експертна K O M icia прийшла до висновку, що наявний фонд б1блютеки повшстю 
забезпечуе студенпв напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» 
основними джерелами шформащУ.

На пщстав1 анал1зу шформацшного забезпечення експертна KOMicifl 
констатуе, що фактичш даш Ушверситету за яшсними та кшьшсними 
показниками вщповщають Лщензшним умовам провадження освггньоУ 
д1яльносН заклад1в освгги, затверджених постановою Кабшету M iH icT p iB  
УкраУни вщ 30 грудня 2015 р. №1187.

Експертна K O M ic ia  рекомендуе кер1вництву ушверситету продовжувати 
роботу над вдосконаленням комп’ютерно1 бази та аудш-вщео-комп’ютерного 
програмного забезпечення навчально-виховного процесу, постшно поповнювати 
б!блютечний фонд фаховими навчально-методичними та перюдичними 
виданнями, розширювати перелж баз даних першдичних наукових видань 
англшською мовою.
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7. ЯК1СН1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЩГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В
Експертна KOMicifl провела анал1з якост1 п1дготовки студент! в напряму 

пщготовки 6.040301 «Прикладна математика».
Експертна комю1я перев1рила 20% вщ загальноУ кшькосН виконаних студентами 

напряму 6.040301 «Прикладна математика» курсових робп та вщзначае Ух 
вщповщшсть затвердженим темам i завданням, чпку спрямованють на формування

Г олова експертноТ комюи ( / ____  Савула Я. Г.



професшно-значущих навичок та вмшь вщповщно до освНньо-кватфшацшно! 
характеристики.

Усшшшсть при виконанш курсових складае:
- 2014/2015 н.р.: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  73%;
- 2015/2016 н.р.: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  75%;
- 2016/2017 н.р.: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  53%.

Експертна ком!с1я здшснила анатйз 20% вщ загально! к1лькост1 виконаних
студентами дипломних роб1т та вщзначае i‘x вщповщшсть затвердженим темам i 
завданням. Узагальнен1 показники захисту дипломних роб1т напряму п1дготовки
6.040301 «Прикладна математика» становлять:

- 2014 р1к: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  100%;
- 2015 р1к: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  100%;
- 2016 р1к: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  100%.

Анашз результата державних екзамешв за останш три роки свщчить, що 
студенти-випускники галуз1 знань 0403 «Системш науки та юбернетика» напряму 
пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» володтоть системою необхщних знань, 
ум1нь i спроможн1 усшшно працювати. Зокрема, на державних екзаменах студента 
продемонстрували таю результата:

- 2014 р.: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  50%;
- 2015 р.: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  53%;
- 2016 р.: загальна усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  50%.

Про яюсть пщготовки фах1вщв, р1вень !х теоретично!' та практично! пщготовки 
також свщчать результата сесшного контролю та комплексних контрольних робгг 
(ККР) з ycix циюпв навчальних план1в пщготовки фах1вщв напряму п1дготовки
6.040301 «Прикладна математика».

Узагальнеш показники результате залшово-екзаменацшно! cecii напряму 
пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» складають:

- з циклу гумаштарних та сощально-економ1чних дисципл1н: загальна 
усшшшсть -  100%, яюсна усшшшсть -  55,5%;

- з циклу природничо-наукових дисцишпн: загальна усшшшсть -  100%, яюсна 
усшшшсть -  52,5%;

- з циклу професшних та практичних (професшно-ор1ентованих) дисциплш: 
загальна усп1шн1сть -  100%, яюсна усшшшсть -  53%.

Ком1шя проапал1зувала результата ККР за самоанал1зом i констатуе 
вщповщн1сть оц1нювання виконаних ККР з циюпв гуманггарно! та сощально- 
економ1чно! й природничо-науково! пщготовки критер1ям знань та вм1нь студента. 
Проведен! K O M icieio  експертн! вим!рювання р!вня залишкових знань та вмшь 
студента з циклу професшно! та практично! пщготовки, результата якого 
представлен! в таблиц! 1, пщтвердили дан! самоанал!зу.

На пщстав1 проведеного анал1зу можна зробити висновок, що яшсть 
пщготовки фах1вщв напряму пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» у 
Р!вненському державному гуманггарному ун1верситет! вщповщае нормативним 
вимогам.
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8. ПЕРЕЛ1К РЕКОМЕНДАЦ1Й КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНЮ 
ТА ЗАХОДИ 3 IX ВПРОВАДЖЕННЯ

За перiод з часу попередньо'У акредитащУ галуз1 знань 0403 «Системш науки та 
юбернетика» напряму шдготовки 6.040301 «Прикладна математика» приписи 
контролюючих орган1в в1дсутн1.

При проведены попередньоТ акредитацшноУ експертизи, експертами було 
висловлено ряд рекомендацш, яю полягали в тому, що кер1вництву ун1верситету 
потр1бно продовжувати роботу 3i змщнення матерУально-техшчноУ бази факультету 
математики та шформатики, ширше застосовувати шформацшш технологи для 
забезпечення навчального процесу, продовжити роботу з поповнення фонду 
б1блютеки фундаментальною, теоретико-методолопчною, дов1дковою, навчально- 
методичною л1тературою, продовжити розробку власних навчальних пошбниюв та 
пщручниюв викладачами випускових кафедр, поширювати практику створення та 
впровадження електронних навчальних курсгв.

На виконання зазначених рекомендацш факультетом математики та 
шформатики та университетом в цшому було зд1йснено низку заход1в, зокрема:

• ун1верситет постшно розширюе можливост1 доступу до сучасного 
шформацшного простору, в даному контекст1 придбано нов1тш роутери для 
серверноУ обчислювальних лабораторш та встановлено Wi-Fi-роутер в межах 
обчислювальних лaбopaтopiй кафедри шформатики та прикладноУ математики з 
вшьним доступом для студенпв, придбано сучасну обчислювальну техшку (15 
машин), студента мають доступ до локально! мереж! обчислювальних 
лабораторш кафедри шформатики та прикладноУ математики, сайту 
ушверситету та факультету;

• придбано мультимедшш проектори та встановлено мультимедшну дошку;
• розроблено ряд мультимедшних 3aco6iB, яю використовуються шд час 

проведения занять (лекщУ, презентащУ, науково-популярш фшьми тощо);
• викладачами кафедри видано чотири монограф1У та 14 методичних пос1бниюв;
• 80% дисциплш забезпечеш електронними навчально-методичними 

комплексами дисциплш розмщених у локальнш мереж1 факультету з 
можливютю доступу студенпв.
Експертна комю1я безпосередньо в заклад! з ’ясувала:

1. Вщомосп про науково-педагопчного прац1вника Коваля Вадима 
Володимировича внесено до СДЕБО.

2. Закладом у 2017 рощ передплачено наступи] перюдичш видання:
• УкраУнський математичний журнал;
• Математичш методи та ф!зико-мехашчш поля;
• Прикладная механика;
• В1сник JIbBiBCbKoro нацюнального ушверситету. Cepia Прикладна 

математика та шформатика.
Отже, рекомендацп експертноУ KOMicii' Мшктерства освгги та науки Укра'ши 

враховано в повному обсяз1 та вжип вщповщш заходи щодо пщвищення якосп  
пщготовки фах1вщв галуз1 знань 0403 «Системш науки та шбернетика» напряму 
пщготовки 6.040301 «Прикладна математика».
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9. РЕКОМЕНДАЦ11 ЕКСПЕРТН01 KOMICII КЕРЮНИЦТВУ 
РШНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАН1ТАРНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ

- Продовжувати роботу 3i змщнення матер1ально-техшчно! бази факультету 
математики i шформатики.
- Ширше застосовувати шформацшш технологй' для забезпечення навчального 
процесу, зокрема машинне навчання, дистанцшне навчання, тощо.
- А отш зувати пщготовку та видання власних навчальних пос1бниюв та 
шдручниюв викладачами випусково! кафедри. ;

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
На пщстав! матер1ал1в акредитацшно! експертизи слщ зазначити, що навчально- 

матер1альна база за р1внем оснащения, станом навчально-методичного забезпечення, 
професшним piBHeM викладацького складу та яюсними показниками пщготовки 
фах1вщв у Р1вненському державному гумаштарному ушверситеп вщповщае 
заявленому статусу.

На пщстав1 анал!зу поданих матер1ал1в i проведения акредитацшноУ
експертизи комю1я вважае за можливе акредитувати у Р1вненському державному 
гуманпарному ушверситеН за освшпм ступенем «бакалавр» галуз1 знань 0403 
«Системш науки та юбернетика» напрям пщготовки 6.040301 «Прикладна
математика» (галузь знань 11 «Математика та статистика», спещальшсть 113 
«Прикладна математика» за «Перелжом 2015») з лщензованим обсягом прийому за 
о свтп м  ступенем «бакалавр» -  50 oci6 денно! форми навчання.

Голова експертноУ^ошсдт Савула Ярема Григорович, доктор ф1зико-
математичних наук, професор, завщувач кафедри 
прикладно! математики Льв1вського

Г \  Л  нащорального ушверситету iMem I. Франка 
Експерт: J \ nJbrfbvm Олег Миколайович, доктор ф1зико-

(у  ' ^->^математичних наук, професор, завщувач кафедри 
вищо'1 та прикладно! математики Украшсько! 
1нженерно-педагопчно1 академй'
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Таблиця 2

Пор1вняльна таблиця вщповщносп стану забезпечення 
P iB i i e n c b K o r o  державного гумаштарного ушверситету 

Державним вимогам до акредитацн 
з галуз1 знань 0403 «Системш науки та шбернетика» напряму пщготовки

6.040301 «Прикладна математика» (галузь знань 11 «Математика та статистика», 
 спещальшсть 113 «Прикладна математика» за «Перелжом 2015»)_______

Назва показника (нормативу)

Осв1тн1й ступ1нь -  бакалавр

Значения
показника

(нормативу)

Фактичне
значения

показника

Вщхилення 
фактичного 

значения 
показника вщ 
нормативного

1 2 3 4
1. Загалын вимоги

1.1. Концепщя д1яльност1 за заявлении напрямом 
(спещальнютю), погоджена з Радою м1н1стр1в Автономно! 
Республжи Крим, обласною, КиТвською, 
Севастопольською м1ськими державними адм1н1страц1ями

+ + вщпов1дае

1.2. Заявлений лщензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання) 50 /- 50 /- -

2. Кадрове забезпечення пщготовки фа\1вщв заявлено? спещальност1
2.1. Частка науково-педагог1чних пращвниюв з науковими 
ступенями та вченими званиями, яю забезпечують 
викладання лекц1йних годин соц1ально-гуман1тарного 
циклу дисциплш навчального плану спещальност1 (% вщ 
кшькост1 годин)

75 100 +25

у тому числ1 як1 працюють у даному навчальному заклад1 
за основним мюцем роботи

50 100 +50

2.2. Частка науково-педагог1чних пращвниюв з науковими 
ступенями та вченими званиями, як1 забезпечують 
викладання лекцшних годин фундаментального циклу 
дисципл1н навчального плану спещальноеп (% вщ 
кшькост1 годин) (за винятком в1йськових навчальних 
дисциплш)

75 100 +25

у тому числ! як1 працюють у даному навчальному заклад1 
за основним м1сцем роботи

50 100 +50

з них:
доктор1в наук або професор1в (при розрахунку частки 
доктор1в наук або професор1в дозволяеться прир1внювати 
двох кандидате наук, доцент1в, як1 мають стаж 
безперервноТ науково-педагопчно! роботи в даному 
навчальному заклад1 не менше 10 роюв, а також е 
авторами (сшвавторами) п1дручник1в, навчальних 
пошбниюв з грифом М1н1стерства осв1ти i науки, молод1 
та спорту Укра'ши або монографш, до одного доктора 
наук або професора)

10 24 +14

2.3. Частка науково-педагопчних пращвниюв з науковими 
ступенями та вченими званиями, як1 забезпечують 
викладання лекцшних годин фахових дисциплш 
навчального плану спещальност! (% вщ кшькост1 годин)

75 88,9 +13,9

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

50 100 +50

Г олова експертноУ KOMicii’  / _____ / ______ Савула Я.  Г.



з них:
доктор1в наук або професор1в (при розрахунку частки 
доктор1в наук або професор1в дозволяеться прир1внювати 
двох кандидат! в наук, до цент! в, ям мають стаж 
безперервноУ науково-педагопчноУ роботи в даному 
навчальному заклад! не менше 10 роюв, а також е 
авторами (сп1вавторами) пщручниюв, навчальних 
поЫбниюв з грифом М1н1стерства осв!ти i науки, молод! 
та спорту Укра'ши або монографш, до одного доктора 
наук або професора)

10 18,7 +8,7

2.4. Частка педагопчних прац!вник!в вищо'! категор!'!, як! 
викладають лекцшш години дисципл!н навчального плану 
спец!альност! та працюють у  даному навчальному заклад! 
за основним мюцем роботи (% в!д кшькост! годин для 
кожного циклу дисциплш навчального плану)

- - -

2.5. Наявн!сть кафедри (цикловоУ KOMicii) з 
фундаментально!' пщготовки

+ + вщповщае

2.6. Наявн!сть кафедри 3i спещальноУ (фахово'У) 
п!дготовки, яку очолюе фах!вець вщповщно! науково- 
педагопчно'У спещальност!:

+ + вщповщае

доктор наук або професор + вщповщае
кандидат наук, доцент + - -

3. М атер!ально-техшчна база

3.1. Забезпечешсть лаборатор!ями, 
пол!гонами, обладнанням, устаткуванням, необхщними 
для виконання навчальних програм (у % вщ потреби)

100 100 вщповщае

3.2. Забезпечешсть студешзв гуртожитком (у % вщ 
потреби)

70 70 вщповщае

3.3. Кшькють робочих комп’ютерних мюць на 100 
студенпв (кр!м спещальностей, ям належать до галузей 
знань 0102 "Ф!зичне виховання, спорт i здоров’я людини" 
i 0202 "Мистецтво", KpiM спещальност! "Дизайн")

12 12 вщповщае

3.4. Клльмсть робочих комп’ютерних мюць на 100 
студешзв (для спещальностей, ям належать до галузей 
знань 0102 "Ф!зичне виховання, спорт i здоров’я людини" 
! 0202 "Мистецтво", кр1м спец1альност! "Дизайн")

6 - -

3.5. Наявнють пункззв харчування + + вщповщае

3.6. Наявн1сть спортивного залу + + вщповщае

3.7. Наявнють стадюну або спортивного майданчика + + вщповщае

3.8. Наявн!сть медичного пункту + + вщповщае

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявнють осв!тньо-квал!ф!кацшно'У характеристики 
фах!вця (у тому числ! вар!ативноУ компонента)

+ + вщповщае

4.2. Наявнють осв!тньо-професшноУ програми п!дготовки 
фах!вця (у тому числ! вар!ативно'У компонента)

+ + вщповщае

4.3. Наявнють навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ + вщповщае

4.4. Наявнють навчально-методичного забезпечення для
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кожно'У навчальноУ дисциплши навчального плану (% вщ 
потреби):
4.4.1. Навчальних i робочих навчальних програм 
дисциплш

100 100

вщповщае

4.4.2. Плашв сем1нарсышх, практичних занять, завдань 
для лабораторних роб1т (% вщ потреби)

100 100 вщповщае

4.4.3. Методичних вказ1вок i тематик контрольних, 
курсових робгг (проект1в)

100 100 вщповщае

4.5. Наявн1сть пакет1в контрольних завдань для перев1рки 
знань з дисциплш сощально-гуманггарноУ, 
фундаментальноУ та фаховоУ пщготовки (% вщ потреби)

100 100 вщповщае

4.6. Забезпечешсть програмами Bcix вид1в практик (% вщ 
потреби)

100 100 вщповщае

4.7. Наявнють методичних указ1вок щодо виконання 
дипломних робгг (проект1в), державних екзамешв

+ + вщповщае

4.8. Дидактичне забезпечення самостшно'У роботи 
студенпв (у тому числ1 з використанням шформацшних 
технолог1й) (% вщ потреби)

100 100 вщповщае

4.9. Наявн1сть критерй'в оцшювання знань i вм1нь 
студент1в

+ + вщповщае

5 .1нформацшне забезпечення
5.1. Забезпечен1сть студенпв пщручниками, навчальними 
пос1бниками, наявними у власнш б1бл1отец1 (% в1д 
потреби)

100 100 вщповщае

5.2. Сшввщношення посадкових м1сць у власних 
читальних залах до загальноУ чисельност1 студент1в (% в1д 
потреби)

5 5 вщповщае

5.3. Забезпечешсть читальних зал1в фаховими 
перюдичними виданнями

4 17 +13

5.4. Можлив1сть доступу викладач1в i студент1в до 
1нтернету як джерела 1нформац1У: 
наявн1сть обладнаних лаборатор1й 
наявн1сть канал1в доступу

+
+

+
+

вщповщае
вщповщае

6. Яккш характеристики пщготовки фах!вщв
6.1. Умови забезпечення державно!' гарант!!' якосп вищо'У 
осв1ти

6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелж навчальних дисциплш, години, форми контролю, 
(%)

100 100 вщповщае

6.1.2. Пщвищення квал1ф1кацП' викладач1в постшного 
складу за останн1 5 рою в, (%)

100 100 вщповщае

6.1.3. Чисельн1сть науково-педагог!чних (педагопчних) 
прац1вник1в, що обслуговують спец1альн1сть i працюють у 
навчальному заклад1 за основним мюцем роботи, як!

100 100 вщповщае
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займаються вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослщженнями, пщготовкою 
пщручниюв та навчальних поабниюв, %

6.2. Результата освггньо! дшльност! (р1вень пщготовки 
фах1вщв), не менше

6.2.1. Р1вень знань студенНв з гуманггарно! та сощально- 
економ1чно! п1дготовки:

; .

6.2.1.1. У стш но виконаш контрольн1 завдання; (%) 90 100 +10

6.2.1.2. Яюсно виконан1 контрольн1 завдання (ощнки «5» i 
«4», (%)

50 53 +3

6.2.2. Р1вень знань студент!в з природничо-науково! 
(фундаментально!) пщготовки:

6.2.2.1. У стш но виконаш контрольш завдання, (%) 90 95 +5

6.2.2.2. Яюсно виконаш контрольш завдання (ощнки «5» i 
«4», (%)

50 52,5 +2,5

6.2.3. Р1вень знань студенпв 3i спещально! (фахово!) 
пщготовки:

6.2.3.1. У стш но виконаш завдання, (%) 90 93,3 +3,3

6.2.3.2. яюсно виконаш контрольш завдання (ощнки «5» i 
«4», (%)

50 57,5 +7,5

6.3. Орган1защя науково! робота 100 100 вщповщае

6.3.1. Наявнють у структур! навчального закладу наукових 
пщроздшв

- + вщповщае

6.3.2. Участь студешпв у науковш д1яльност! (наукова 
робота на кафедрах та в лаборатор1ях, участь в наукових 
конференщях, конкурсах, виставках, профшьних 
ол!мп1адах тощо)

- + вщповщае

Г олова експертно'1
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Таблиця 3

Таблиця вщповщноеп  
щодо дотримання Лщензшних умов провадження освггньо! д1яльност1 

у П вненському державному гумаштарному ушверситет! 
вщповщно до вимог Постанови КМ УкраТни вщ 30.12.2015 р . № 1187 

Стушнь бакалавр
Галузь знань 0403 «Системш науки та юбернетика»
Напрям пщготовки 6.040301 «Прикладна математика» (галузь знань 11 «Математика та 
статистика», спещальшсть 113 «Прикладна математика» за «Перелйсом 2015»)

Норматив Фактично Вщхилення
1 2 3 4

Технолопчш вимоги щодо матер1ально- 
техшчного забезпечення освггньо! д1яльносН у 

сфер1 вищо1 освгги
Започаткування провадження oceim m oi 

disuibuocmi
1. Забезпечешсть прим1щеннями для проведения 
навчальних занять та контрольних заход1в (кв. 
метр1в на одну особу для фактичного контингенту 
студенпв та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змшами)

2,4 4,1 +1,7

2. Забезпечешсть мультимедшним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних 
аудитор1ях (мМмальний вщсоток кшькост! 
аудиторш)

30 30 вщповщае

3. Наявн1сть соц1ально-побутово11нфраструктури:
1) б1блютеки, у тому числ1 читального залу + + вщповщае
2) пункт1в харчування + + вщповщае
3) актового чи концертного залу + + вщповщае
4 ) спортивного залу + + вщповщае
5) стад i о ну та/або спортивних майданчик1в + + вщповщае
6) медичного пункту + + вщповщае
4. Забезпечешсть здобувач1в вищо! освпи  
гуртожитком (м1н1мальний вщсоток потреби)

70 70 вщповщае

Провадження oceimnboi dianbhocmi
5. Забезпечешсть комп’ютерними робочими 
мюцями, лаборатор1ями, полнонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхщними для виконання 
навчальних плашв

+ + вщповщае

Технолопчн1 вимоги щодо навчально- 
методичного забезпечення осв1тньо¥ д1яльносп 

у сфер1 вищо1 осв1ти
Започаткування провадження oceim m oi 

дгяльностг
1. Наявнють опису освггньо! програми + + вщповщае
2. Наявнють навчального плану та пояснювально! 
записки до нього

+ + вщповщае

Провадження oceim m oi д 'шльност '1
3. Наявнють робочо! програми з кожно! 
навчально! дисципл1ни навчального плану

+ + вщповщае

4. Наявнють комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожно! навчально! дисциплши 
навчального плану

+ + вщповщае
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5. Наявнють програми практично! тдготовки, 
робочих програм практик

+ + вщповщае

6. Забезпечешсть студеипв навчальними 
матер1алами з кожно! навчально! дисциплши 
навчального плану

+ + вщповщае

7. Наявнють методичних матер1ал1в для 
проведения атестацп здобувач1в

+ + вщповщае

ТехнолоНчш вимоги щодо шформацшного 
забезпечення освггньо! д1яльносН у сфер1 вищо! 

освгги
Започаткування провадження oceimmoi 

д1яльност1
1. Забезпечешсть б1блютеки в1тчизняними та 
закордонними фаховими перюдичними виданнями 
вщповщного або спорщненого профшю, в тому 
числ1 в електронному вигляд1

не менш як 
чотири 

найменування

17 +13

2. Наявнють доступу до баз даних перюдичних 
наукових видань англшською мовою вщповщного 
або спорщненого профшю (допускаеться спшьне 
користування базами кшькома закладами освгги)

+ + вщповщае

Провадження oceimnboiд'гяльност'ь
3. Наявнють офщшного веб-сайту закладу освгги, 
на якому розмйцена основна шформащя про його 
д1яльнють (структура, лщензп та сертифшати про 
акредитащю, освпня/освггньо-наукова/ 
видавнича/атестацшна (наукових кадр1в) 
д1яльнють, навчальш та науков1 структурш 
пщроздши та !х склад, перелж навчальних 
дисциплш, правила прийому, контактна 
шформащя)

+ + вщповщае

4. Наявнють електронного ресурсу закладу ос в Ни, 
який мютить навчально-методичш матер1али з 
навчальних дисциплш навчального плану, в тому 
числ1 в систем! дистанцшного навчання 
(мЫмальний вщсоток навчальних дисциплш)

50 50 вщповщае

Г олова експертно! KOMicii:
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