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          Голова експертної комісії                                                 проф. Н.О. 

Князєва 

 В И С Н О В  К И 

експертної комісії  Міністерства освіти і науки України  

щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми 

 «Інженерія програмного забезпечення»   

зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  

в Запорізькій державній інженерній академії 

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та пе-

рехідні положення» Закону України  «Про вищу освіту» та пункту 4 Поло-

ження про акредитацію у вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердже-

ного Постановою Кабінету міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 

та наказу Міністерства освіти та науки України від   7 грудня 2018 р. 

№2877-л «Про проведення акредитаційної експертизи в Запорізькій держа-

вній інженерній академії», комісія експертів у складі: 

 

голова експертної комісії: Князєва Ніна Олексіївна - професор ка-

федри комп’ютерної інженерії Одеської національної академії харчових 

технологій, доктор технічних наук, професор;  

член експертної комісії: Форкун Юрій Вікторович - доцент кафед-

ри  інженерії програмного забезпечення Хмельницького  національного 

університету, кандидат технічних наук, доцент,  

в період з  17 грудня 2018 року  по   19 грудня  2018 року розглянула нада-

ні матеріали та провела акредитаційну експертизу спроможності Запорізь-

кої державної інженерної академії (далі - ЗДІА) здійснювати підготовку 

здобувачів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного 

забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

за другим (магістерським) рівнем. 

Експертне оцінювання здійснювалося за такими напрямами: 

 - достовірність інформації, поданої навчальним закладом до Міні-

стерства освіти і науки України разом із заявою щодо акредитації освіт-

ньо-професійної програми; 

- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріаль-

но-технічного та інформаційного забезпечення, якісні характеристики 

підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності навчального закладу та його відповідність установленим за-

конодавством вимогам.  
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За результатами перевірки комісія встановила: 

 

1. Загальна характеристика академії, напряму і спеціальності 

 

Запорізька державна інженерна академія - вищий  навчальний  за-

клад державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і 

науки України. 

Державна реєстрація  юридичної особи була проведена відповідно  

до статті  11  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,  

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (ідентифікаційний 

код 05402565). Організаційно-правова форма код КОПФГ425- державна 

організація (установа, заклад). Код у ЄДЕБО  00037. 

Запорізька державна інженерна академія визнано  акредитованим  за  

статусом  вищого  закладу  освіти ІУ(четвертого) рівня. Сертифікат про 

акредитацію: серія РД-IV, №0844835 від 17.03.2011 р. і внесено до Держа-

вного реєстру № 08-Д-10 від 30.06.2011 р. 

Запорізька державна інженерна академія заснована в 1959 році              

Міністерством вищої і середньої освіти УРСР як вечірній факультет Дніп-

ропетровського металургійного інституту (ДМетІ). Перший набір студен-

тів був зроблений у 1960р. У 1964р. за наказом Мінвузу відкрилися сім пе-

рших загальноосвітніх кафедр. У 1965р. відкрилися 5 випускаючих кафедр. 

У цьому ж році вечірній факультет був перетворений у Запорізьку філію 

Дніпропетровського металургійного інституту і розпочався прийом студе-

нтів на денну форму навчання. 

У 1976р. на базі філії ДМетІ створений Запорізький індустріальний 

інститут. Постановою Кабінету Міністрів України № 592 від 29.08.1994 р. 

на базі Запорізького індустріального інституту створено Запорізьку держа-

вну інженерну академію. На сьогодні Запорізьку державну інженерну ака-

демію очолює ректор Банах Віктор Аркадійович, доктор технічних наук, 

професор. В ЗДІА затверджений і діє корпоративний кодекс ЗДІА, кодекс 

честі викладача, кодекс честі студента ЗДІА.  

Адреса Запорізької державної інженерної академії : 69006, м. Запо-

ріжжя, пр. Соборний, 226; тел. (061) 236-90-34; факс (061) 283-08-79. 

Запорізька державна інженерна академія має ліцензії: 

- на впровадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням ви-

щої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодших спеціалістів, бака-

лаврів, магістрів; 

- на впровадження освітньої діяльності, пов’язаної з перепідготов-

кою спеціалістів; 
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- на підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитовани-

ми напрямами підготовки (спеціальностями); 

- на підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціа-

льностями). 

Основними напрямками діяльності академії є : 

- підготовка фахівців різних освітніх ступенів вищої освіти відпо-

відно до вимог державних стандартів вищої освіти; 

- підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів; 

- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; 

- довузівська підготовка молоді; 

- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-

господарська, виробничо-господарська робота; 

- здійснення зовнішніх зв’язків; 

- надання платних послуг у сферах: підготовки фахівців понад 

державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, 

укладених з фізичними та юридичними особами, за відповідними освітні-

ми ступенями вищої освіти: аспірантів і докторантів;  навчання студентів 

для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне 

здобуття другої вищої освіти надано законодавством;  підвищення кваліфі-

кації кадрів; підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зов-

нішнього незалежного оцінювання; підготовка та перепідготовка, підви-

щення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості; навчання 

студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянс-

тва; прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефе-

ратів, дисертацій під час захисту дисертацій; інші послуги, пов’язані з під-

готовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії  або доктора наук та його проведенням. 

ЗДІА здійснює  підготовку  здобувачів вищої освіти  за  Переліком 

галузей знань та спеціальностей 2015 року: за  19 спеціальностями  для пі-

дготовки бакалавра,  19 спеціальностями для підготовки магістра та 5 спе-

ціальностями для підготовки доктора філософії. 

До структури  Запорізької державної інженерної академії  входять  4  

факультети,  21  кафедра, центр безперервної освіти,  науково-дослідна  

частина, науково-технічна бібліотека та 2  коледжі  І-ІІ рівня акредитації 

(металургійний та гідроенергетичний). 

Загальні показники розвитку Запорізької державної інженерної ака-

демії приведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Загальна характеристика Запорізької державної інжене-

рної академії 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні 

параметри 

Ліцензійний обсяг 

1 

Сукупний ліцензійний обсяг  4870 

- підготовки бакалаврів 1655 

- підготовки магістрів 1095   

- підготовки докторів філософії 35 

2 

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 2496 

у т.ч. за формами навчання:  

– денна 1243 

– вечірня - 

– заочна 1253 

3 Кількість навчальних груп: 302 

 – денна 164 

 – заочна 138 

4 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахів-

ців, разом: 
19 

У т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

– бакалавра 19 

– магістра 19 

5 
Кількість кафедр, разом: 21 

з них випускових: 17 

6 Кількість факультетів (відділень), разом: 4 

7 

Загальні навчальні площі будівель (кв. м), 49178,6 

з них:  

– власні: 49178,6 

– орендовані: - 

8 Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м): 121,6 

9 Інше - 

 

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Інженерія 

програмного забезпечення» зі спеціальності  121 «Інженерія програмного 

забезпечення» за другим (магістерським) рівнем забезпечується випуско-

вою кафедрою програмного забезпечення автоматизованих систем. Кафед-

ра входить до складу факультету енергетики, електроніки і інформаційних 

технологій. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії, комп’ютерні класи, 

локальну комп’ютерну мережу. 

Основою для організації підготовки студентів другого (магістерсько-

го) рівня вищої освіти є освітньо-професійна програма «Інженерія програ-

много забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпе-

чення» затверджена Вченою Радою Запорізької державної інженерної ака-

демії.   
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На основі освітньо-професійної програми «Інженерія програмного 

забезпечення» на кафедрі розроблений і затверджений ректором академії 

навчальний план  з підготовки магістра з галузі знань 12 «Інформаційні те-

хнології» зі спеціальності  121«Інженерія програмного забезпечення».  

Згідно з цього навчального плану розроблені навчальні програми для 

всіх    дисциплін. Навчальні програми затверджені і охоплюють всі види 

занять по кожній із компонент. Всі програми кафедрою своєчасно перегля-

даються і коригуються. Програми компонент вільного вибору студентів  

орієнтовані на потреби підприємств та установ Запорізького регіону. 

Підготовку здобувачів ступеня магістр зі спеціальності 121 «Інжене-

рія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Ін-

женерія програмного забезпечення» проводить безпосередньо кафедра 

програмного забезпечення автоматизованих систем, на якій працюють 10 

викладачів, серед них: 2 - д.ф.-м. н., професори, 5 - к.т.н., доцентів, 2 – к.ф.-

м.н., доцентів, 1- доцента. 

 На належному рівні в академії здійснюється підготовка наукових та 

науково-педагогічних кадрів. Через аспірантуру за 6-ма галузями науки та 

17-ти спеціальностям готують кандидатські дисертації 49 аспірант (них 21 

на умовах контракту) В академії відкрита докторантура, яка забезпечує пі-

дготовку за трьома спеціальностями у 2-х галузях науки та налічує 1 док-

торанта. Згідно нових ліцензійних умов в академії впроваджено освітню 

діяльність на третьому освітньо-науковому рівні за 5-ми спеціальностями. 

Протягом 2017 року 6 студентів академії одержували стипендії Пре-

зидента України, 4 студента стипендії Верховної Ради, 2 – Кабінету Мініс-

трів України, 56 – міської ради Запоріжжя. 

Публікації академії в міжнародних наукометричних базах даних:  285 

– публікацій у Scopus, 415 – цитувань у Scopus; Індекс Гірша (h-індекс) – 

11. ЗДІА займає 68 місце у рейтингу ЗВО України за показниками Scopus 

2018 року (https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60539/). 

У 2017 році було проведено 2 міжнародні наукові конференції та 7 

наукових заходів (семінарів та конференцій)  видано 23 монографії та 72 

підручників та посібників. Опубліковано 275 статей і 1133 тез доповідей, з 

них тез доповідей студентів – 813. Отримано 8  патентів і подано 16 заявок 

на видачу охоронних документів.  

В таблиці 2 наведені дані про кількість і склад кафедр, які забезпе-

чують навчання за за освітньо-професійною програмою «Інженерія про-

грамного забезпечення» зі спеціальності  121 «Інженерія програмного за-

безпечення. 

https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60539/
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Однією з найбільш важливих проблем високорозвинених регіонів 

країни (до яких належить і Запорізька область), як і всього сучасного укра-

їнського суспільства, зараз є інформатизація та автоматизація виробництва 

та інших видів діяльності суспільства та бізнесових структур. Вирішення 

цієї проблеми є безперервним динамічним процесом, що потребує узго-

джених одночасних дій держави, підприємств, організацій, навчальних за-

кладів та окремих людей. Він включає в себе як технічні, так і соціально-

економічні аспекти. Саме вирішення цієї проблеми й складає сутність та 

мету підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Інженерія 

програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення». 

Таблиця 2 – Склад кафедр і характеристика професорсько-

викладацького складу, що забезпечують  навчальний процес підготовки 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти  за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціа-

льності  121 «Інженерія програмного забезпечення».  

№ 

з/п 

Назва 

кафедри  

(предметної комісії) 

Професор- 

сько 

викладаць-

кий склад, 

осіб % 

 

З них працюють 

На постійній основі Сумісники 

Разом, 

осіб % 

У тому числі У тому числі 

Доктори 

наук, про-

фесори, 

осіб 

% 

Канд. 

наук, до-

центи, 

осіб 

% 

Без нау-

ков. сту-

пень., 

осіб 

% 

Разом, 

осіб 

% 

Доктори 

наук, 

професо-

ри, осіб 

% 

Канд. 

наук, 

доцен-

ти, осіб 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Програмного за-

безпечення авто-

матизованих си-

стем 

5/55,5 5/55 1 / 11,1 4/44,4 - - - - 

2 

Іноземні мови і 

лінгвістичні         

комунікації 

 

1 / 11,1 1 / 11,1 - 1 / 11,1 - - - - 

3 

Менеджмент ор-

ганізацій та 

управління проек-

тами (випускова) 

1 / 11,1 1 / 11,1 1 / 11,1  - - - - 

4 
Філософія та сус-

пільні науки 
1 / 11,1 1 / 11,1 - 1 / 11,1 - - - - 

5 

Прикладна еко-

логія та охорона 

праці (випускова) 

1 / 11,1 1 / 11,1 1 / 11,1  - - - - 

 Разом 9/100 9/100 3/33,3 6/66,7     
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Попередньо проведений моніторинг, запити, пропозиції промисло-

вих підприємств, фірм розробників програмного забезпечення та інших ор-

ганізацій, в тому числі і державного управління регіону, що надходять до 

ЗДІА, свідчать про велику потребу у фахівцях за освітньо-професійною 

програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення». Додаткова необхідність у випуск-

никах за цією спеціальністю для підприємств Запорізького регіону пред-

ставлена у таблиці 3. 

Таблиця 3 – Стан ринку освітніх потреб у послугах за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»  зі спеціа-

льності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

 

Таким чином фахівці за освітньо-професійною програмою «Інжене-

рія програмного забезпечення» зі спеціальності 121«Інженерія програмно-

го забезпечення» вкрай необхідні підприємствам та організаціям різних 

форм власності для розробки та тестування програмного забезпечення, ад-

міністрування комп’ютерних систем та мереж, Інтернет-додатків,  баз да-

 

 
Назви підприємств регіону 

Потреба в освітніх послугах за спеціаль-

ністю 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 ПАТ «Запоріжсталь» 5 5 5 5 5 

2 ПАТ «Дніпроспецсталь» 2 1 2 1 1 

3 ПАТ «Запоріжкокс» 1 1 1 1 1 

4 ВАТ “Мотор Січ” 2 2 2 2 2 

5 ПрАТ “Укрграфіт” 1 1 1 1 1 

6 ПрАТ “Плутон” 1 1 1 1 1 

7 ТОВ “Діскус” 1 1 1 1 1 

8 ТОВ “Дісітел” 1 1 1 1 1 

9 ТОВ “Інфоком” 2 2 2 2 2 

10 ТОВ “СМК-Інвест” 2 2 2 2 2 

11 ТОВ “Ай Ті Діменшн” 2 2 2 2 2 

12 ТОВ «Альтер Віжн Груп» 2 1 1 1 1 

13 ТОВ «ІНКОД ГРУП» 2 2 2 2 2 

14 ГО «Фрешкод» 2 1 2 1 2 

15 
Представництво “Мьюз Груп 

ЛЛС” 
1 1 1 1 1 

18 ФОП Єгоров Артем Леонідович 1 1 1 1 1 

19 
ФОП Двуреченський Дмитро 

Сергійович 
1 1 1 1 1 

20 ТОВ “Ноосфера” 1 1 1 1 1 

 Всього 32 29 31 29 30 
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них, мобільних пристроїв та автоматизованих систем обробки інформації. 

Основним місцем праці випускників цієї спеціальності повинні стати низка 

фірм розробників програмного забезпечення та відділів інформатизації та 

автоматизованих систем управління промислових підприємств. 

 

Висновок: експертна  комісія  вважає,  що  надана  Запорізькою 

державною академією  інформація до  Міністерства  освіти  і  науки  

України  є  достовірною.  Наведені  дані підтверджують, що всі докумен-

ти відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України щодо про-

вадження освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Ін-

женерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія про-

грамного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем. 

 

 

2. Формування контингенту студентів 

 

Формування контингенту студентів в академії здійснюється відпові-

дно до державного замовлення в обсязі наданої ліцензії. Прийом, відбір i 

направлення громадян на навчання в ЗДІА проводиться у відповідності з 

правилами прийому Міністерства освіти і науки України. При прийомі на 

навчання приймальна комісія дотримується вимог законодавчих актів та 

нормативних документів.  

Основою формування контингенту магістрів є якісне проведення 

профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів. На протязі декіль-

кох років профорієнтаційна робота, що проводилась кафедрою програмно-

го забезпечення автоматизованих систем була частиною комплексної сис-

теми профорієнтації ЗДІА. Робота велась за такою схемою, затвердженою 

Планом профорієнтаційної роботи факультету:  

1) ознайомлення майбутніх вступників із діяльністю та спрямованістю 

кафедри у формі консультативних співбесід, лекцій та оглядових екскурсій 

в академії;  

2) проведення Днів відкритих дверей кафедри, факультету, академії;  

3) участь у регіональних профорієнтаційних заходах (виставки „Ярма-

рок освіти” Запорізької торгово-промислової палати, районних центрів за-

йнятості населення і т.п.);  

4) безпосереднє відвідування шкіл та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (ко-

леджів та закладів професійно-технічної освіти);  

5) висвітлення інформації у засобах масової інформації (телебачення, 

друковані видання) та у мережі Internet. 
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На першому етапі особлива увага приділяється  випускникам підгото-

вчих курсів академії, оскільки цей контингент майбутніх вступників майже 

повністю професійно спрямований. На другому етапі проводиться робота 

із загальноосвітніми навчальними закладами міста Запоріжжя, Запорізької 

області, а також сусідніх областей. Особлива увага приділяється майбутнім 

абітурієнтам із сільської місцевості. На третьому етапі кафедрою прово-

диться значна робота по підготовці та виготовленню рекламної продукції 

профорієнтаційної спрямованості (буклети, листівки, плакати і т.п.) Під 

час проведення регіональних виставок до участі в роботі залучаються най-

більш досвідчені працівники кафедри та студенти. На четвертому етапі ка-

федра, згідно затвердженому плану профорієнтаційної роботи факультету, 

проводить консультації у закріплених за нею загальноосвітніх навчальних 

закладах.  

Значна частина профорієнтаційної роботи проводиться серед випуск-

ників ВНЗ I-II рівнів акредитації.  

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-

професійними програмами спеціаліста і магістра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.  

Показники формування контингенту студентів на кафедрі програм-

ного забезпечення систем  за освітньо-професійною програмою «Інженерія 

програмного забезпечення» зі  спеціальністю 121 «Інженерія програмного за-

безпечення» в Запорізькій державній інженерній академії наведено в табли-

ці 4. 
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Таблиця 4 – Показники формування контингенту студентів за освіт-

ньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі 

спеціальності 121  «Інженерія програмного забезпечення» другого (магіс-

терський) рівня вищої освіти   

№ 

з/п 
Показник 

Роки 

2017 рік 2018 рік 

1 Ліцензований обсяг підготовки  20 20 

2 

Прийнято на навчання, всього (осіб) 20 20 

- денна форма  20 20 

в т.ч. за держзамовленням 15 13 

- заочна форма - - 

в т.ч. за держзамовленням - - 

- нагороджених медалями, або тих, що отрима-

ли диплом з відзнакою  
  

- таких, які пройшли довгострокову підготовку 

і профорієнтацію 
- - 

- зарахованих на пільгових умовах; з якими  ук-

ладені договори на           підготовку 
- - 

- кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акреди-

тації, прийнятих на     скорочений термін на-

вчання на: 

- - 

денну форму - - 

інші форми (заочна форма, вступ на 3 роки) - - 

3 

Подано заяв за формами навчання 

- денна 

- заочна 

 

31 

- 

 

28 

- 

4 

Конкурс абітурієнтів на місця державного за-

мовлення 

- денна 

- заочна 

 

 

2,07 

- 

 

 

2,15 

- 

 

 

Дані про динаміку змін у контингенті студентів за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціа-

льності 121 «Інженерія програмного забезпечення» наведені у таблицях 5-

6. 
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Таблиця 5 – Динаміка змін у контингенті студентів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного 

забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (у 2013-2015 н.р. формування контингенту 

студентів напряму 6.050103 «Програмна інженерія», спеціальності 7(8).05010301  «Програмне забезпечення систем») 

(денна форма навчання)   

№ 

з/п 
Назва показника 

Роки 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

1 2 3 4 с м 1 2 3 4 с м 1 2 3 4 с м1 м2 1 2 3 4 с м1 м2 1 2 3 4 с м1 м2 

1 

Всього студентів на спе-

ціальності (на 01.10. від-

повідного року) 

42 39 17 21 8 13 32 40 36 17 5 11 32 25 29 31 6 11 8 42 29 25 26 - 20 12 32 38 20 25 - 20 17 

2 
Всього студентів у ВНЗ на 

01.10 відповідного року 
331 344 381 255 191 193 225 378 459 376 93 327 215 234 395 379 133 193 144 145 249 287 396 - 227 191 117 173 247 281 - 213 212 

3 

Кількість студентів, яких 

відраховано (всього) в 

т.ч.: 

2 3 - - - - 7 11 5 - - 3 3 - 3 - - -  4 9 -  - 3  - 2 - - - - - 

- за невиконання навчаль-

ного плану 
2 3 - - - - 6 10 5 - - 3 3 - 3 - - -  4 9 - - - 3  - 2 - - - - - 

- за грубі порушення дис-

ципліни 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - 

- у зв’язку з переведенням 

до інших ВНЗ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - 

- інші причини - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - 

4 

Кількість студентів, які 

зараховані на старші кур-

си (всього) в т.ч.: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1  - - - - - -  - - - - - - - 

- переведених із інших 

ВНЗ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - 

-поновлених на 

 навчання 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1  - - - - - -  - - - - - - - 

- інші причини - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - 
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Таблиця 6 – Динаміка змін у контингенті студентів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного 

забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (у 2013-2015 н.р. формування контингенту 

студентів напряму 6.050103 «Програмна інженерія», спеціальності 7(8).05010301  «Програмне забезпечення систем») 

(заочна форма навчання)   

№ 

з/п 
Назва показника 

Роки 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

1 2 3 4 5 с м 1 2 3 4 5 с м 1 2 3 4 5 с м 1 2 3 4 5 с м 1 2 3 4 5 с м 

1 

Всього студентів на спеціа-

льності (на 01.10. відповід-

ного року) 

9 5 9 4 15 12 3 4 9 5 9 4 5 - 9 5 9 5 3 5 - 2 9 5 9 5 - - - 4 9 5 9 - - 

2 
Всього студентів у ВНЗ на 

01.10 відповідного року 
114 197 459 430 580 334 113 36 138 343 429 390 279 176 67 56 300 642 408 188 119 37 64 164 281 322 - 246 30 48 220 202 273 - 195 

3 

Кількість студентів, яких 

відраховано (всього) в т.ч.: 
- - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- за невиконання навчаль-

ного плану 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- за грубі порушення дис-

ципліни 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- у зв’язку з переведенням 

до інших ВНЗ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- інші причини - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 

Кількість студентів, які 

зараховані на старші курси 

(всього) в т.ч.: 

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 

- переведених із інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-поновлених на навчання - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- інші причини - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 
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Для забезпечення можливості прямих контактів потенційних роботодавців 

зі студентами та випускниками ЗДІА, створення умов ефективної реалізації 

права випускника на працю, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 

праці щороку ЗДІА проводить соціально- партнерські заходи та консультацій-

но-роз'яснювальну роботу. Основною метою цих заходів є зустріч потенційних 

роботодавців зі студентами і випускниками. 

Особа має право здобувати вищу освіту за освітньо-професійною програ-

мою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем за умови наявно-

сті в неї ступеня бакалавра. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра 

здійснюється за результатами вступних випробувань. Вступні випробування 

складаються з фахового іспиту та іспиту з іноземної мови. 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що для підтримки тенденції 

збільшення  контингенту здобувачів за освітньо-професійною програмою 121 

«Інженерія програмного забезпечення»  зі спеціальності 121 «Інженерія про-

грамного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедра 

програмного забезпечення автоматизованих систем на достатньому рівні 

проводить організаційні та рекламні заходи, проте, слід підвищити ефектив-

ність цієї роботи з використанням сучасних інформаційних технологій. На-

прям є привабливим  та актуальним для регіону та країни й має перспективи 

для подальшого розвитку.  

 

3. Зміст підготовки фахівців 

 

Навчально-виховний процес у Запорізькій державній інженерній академії 

регламентується Законом України «Про вищу освіту», відповідними діючими 

нормативно-директивними документами Міністерства освіти і науки України і 

базується на освітньо-професійній програмі і навчальному плані за освітньо-

професійною програмою  «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціально-

сті 121 «Інженерія програмного забезпечення» на рівні, що відповідає сучасним 

вимогам. 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів визначає норматив-

ний термін та обов'язкову частину змісту навчання за спеціальністю відповід-

ного освітнього рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й 

професійної підготовки фахівця. 

Освітньо-професійна програма  «Інженерія програмного забезпечення» зі 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  за другим 
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(магістерським) рівнем розроблена проектною групою та затверджена Вченою 

Радою ЗДІА протокол № 9 від «29» червня 2017 р. 

Структура освітнього процесу підготовки здобувачів спрямована на 

досягнення визначених компетентностей фахівця за освітньо-професійною про-

грама  «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем, яка розроблена 

на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду. 

У ЗДІА було розроблено та затверджено навчальний план підготовки за 

освітньо-професійною програмою програмою  «Інженерія програмного забез-

печення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

Обов’язкова та вибіркова компонента навчального плану за складом ком-

понент, їх обсягом і формами контролю відповідає вимогам освітньо-

професійної програми  «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності  

121 «Інженерія програмного забезпечення». 

Навчальним планом освітньо-професійної програми передбачено 

виконання двох курсових робіт, а також практична підготовка - переддипломна 

практика та підготовка кваліфікаційної роботи. 

ЗДІА в своїй навчально-методичній роботі керується чинними 

нормативними документами про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах. 

На кафедрі програмого забезпечення автоматизованих систем діє система 

оцінки й контролю якості навчального процесу, проводиться контроль залиш-

кових знань студентів з навчальних компонент. 

 

Висновок: експертна комісія відзначає наявність усіх документів, згідно 

з якими здійснюється освітній процес, а також відповідність змісту навчаль-

них планів підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою програ-

ма  «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

4. Організаційне, навчально-методичне та  інформаційне забезпечення на-

вчального  процесу 

 

З  усіх  компонент,  що  передбачені  навчальним  планом  за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціально-

сті 121 «Інженерія програмного забезпечення»  розроблено  навчальні  програ-

ми  та  методичне забезпечення.  

Комісія  засвідчує,  що  рівень  забезпеченості  методичними матеріалами  

становить  100%.  Підготовка  навчально-методичної  літератури здійснюється  
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власними  силами  та  реалізується  шляхом  видання  текстів (конспектів)  лек-

цій  та методичних розробок.  Щорічно  кафедрою  оновлюється близько  25%  

навчально-методичного  забезпечення.  Рівень  забезпечення навчального  про-

цесу  магістрів  за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного 

забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» на-

вчальною  та  довідковою  літературою,  інструктивно-методичними матеріала-

ми  відповідає  вимогам  МОН  України.  Наявність  власної  видавничої  бази  

дозволяє  виконувати вимоги  МОН  України  щодо  забезпечення  навчального  

процесу  науковою, навчальною  та  навчально-методичною  літературою.  Ви-

кладачами  кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем підго-

товлено  та  опубліковано  монографії, навчально- методичні посібники, мето-

дичні рекомендації та курси лекцій з усіх дисциплін,  що викладаються кафед-

рою, зокрема монографії та навчально- методичні посібники представлені у 

таблиці 7. 

 

Таблиця 7 – Навчально-методичні матеріали та монографії, видані 

викладачами кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем» за 

2013-2018 роки  

№ 

з/п 
Назва  НМП 

Автори, 

укладачі 

1 

Обчислювальна геометрія і інтерактивні графічні сис-

теми  : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт 

для студ. ЗДІА спец. 8.080403, 7.080403 "ПЗАС" / В. І. 

Заяц; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2013. - 26 c.  

 
к.т.н., доц. 

Заяц В.І. 

2 

Методи і алгоритми комп'ютерної графіки : метод. вка-

зівки до виконання лабораторних робіт для студ. ЗДІА 

спец. 8.080403, 7.080403 "ПЗАС" / В. І. Заяц; ЗДІА. - За-

поріжжя: ЗДІА, 2013. - 30 c 

 
к.т.н., доц. 

Заяц В.І. 

3 

Основи програмної інженерії: Методичний посібник з 

курсу. Для студентів ЗДІА спеціальності  6.050103 

«Програмна інженерія» очної та заочної форм навчання 

/Укладач: В.І.Попівщий – Запоріжжя, 2013. – 103 с. 

+ 
к.ф.-м.н., доц. 

Попівщий В.І. 

4 

Організація комп'ютерних мереж: навч.-метод. посібник 

для студ. ЗДІА напрямку 6.050103 "Програмна інжене-

рія" ден. та заоч. форм навчання / Н. П. Полякова; ЗДІА. 

- Запоріжжя: ЗДІА, 2013. - 130 c. 

+ 
к.т.н., доц. 

Полякова Н.П. 

5 

Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ [Текст] : на-

вч. посібник для студ. ЗДІА інженерних спец. : навч. по-

сібник / О. Д. Шамровський, О. М. Міхайлуца; ЗДІА. - 

Запоріжжя: ЗДІА, 2014. - 150 c. : iл. 

+ 

д.т.н., проф. 

Шамровський О.Д.,  

к.т.н., доц. 

Міхайлуца О. М. 

6 

Моделювання та аналіз програмного забезпечення: на-

вч.-метод. посібник для студ. ЗДІА напряму підгоовки 

6.050103 "Програмна інженерія" ден. і заоч. форм на-

вчання / Ю. О. Лимаренко; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 

2014. - 88 c. 

+ 

к.т.н., 

доц.Лимаренко 

Ю.О. 
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№ 

з/п 
Назва  НМП 

Автори, 

укладачі 

7 

Навчальні тренінги з програмної інженерії: навч.-метод. 

посібник для студ. ЗДІА спец. 7.05010301, 8.05010301 

"ПЗАС" / Н. П. Полякова; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 

2014. - 123 c. 

+ 
к.т.н., 

доц. Полякова Н.П. 

8 

Операційні системи:навчально-методичний посібник 

для студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія програмного забез-

печення" / В. І. Попівщий; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 

2014. - 221 c. 

+ 
к.ф.-м.н., 

доц. Попівщий В.І. 

9 

Промислові мережі АСУ та технології обміну: Мето-

дичні вказівки до лабораторного практикуму та само-

стійної роботи для студентів ЗДІА напрямку 6.050103 

«Програмна інженерія» / Пазюк Ю.М.;  – Запоріжжя: 

ЗДІА, 2015. – 30 с. 

 
к.т.н., доц. Пазюк 

Ю.М. 

10 

Людино-машинна взаємодія = Man-machine interaction 

[Електронний ресурс]. : навч.-метод. посібник для студ. 

ЗДІА напряму підготовки 6.050103 "Програмна інже-

нерія" ден. та заоч. форм навчання / А. І. Безверхий, В. 

В. Кривуляк; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - 90 c.  

+ 

доц.Безверхий А.І. 

ст. викл. Кривуляк 

В.В. 

11 

Конструювання програмного забезпечення: метод. вка-

зівки до лабораторного практикуму та самостійної ро-

боти для студ. ЗДІА напряму 6.050103 "Програмна ін-

женерія" / Ю. М. Пазюк; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 

- 30 c. 

 
к.т.н., доц. Пазюк 

Ю.М. 

12 

Емпірічні методи програмної інженерії [Текст] : навч.-

метод. посібник для студ. ЗДІА напряму 6.050103 "Про-

грамна інженерія" /А.І.Безверхий, О. М.Міхайлуца; 

ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - 80 c. 

+ 

к.т.н., доц. 

Міхайлуца О. М., 

доц.Безверхий А.І. 

13 

Основи програмування  : навч.-метод. посібник для 

студ. ЗДІА напряму 6.050103 "Програмна інженерія" / І. 

А. Скрипник; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - 118 c. 

+ 
к.ф.-м.н., доц. 

Скрипник І.А. 

14 

Системи штучного інтелекту [Текст] : метод. вказівки 

до лабораторних, контрольних та самостійних робіт для 

студ. ЗДІА напряму 6.050103 "Програмна інженерія" / 

А. І. Безверхий; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - 40 c.  

 доц.Безверхий А.І. 

15 

. Алгоритми та структури даних: метод. вказівки до ла-

бораторних робіт та самостійної роботи для студ. ЗДІА 

спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" ден. та 

заоч. форм навчання / Ю. М. Пазюк; ЗДІА.-Запоріжжя: 

ЗДІА, 2016.-40 c. 

 
к.т.н., доц. Пазюк 

Ю.М. 

16 

Технології створення web-застосунків: навч.-метод. по-

сібник для студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія програмного 

забезпечення" / В. І. Попівщий; ЗДІА. - Запоріжжя: 

ЗДІА, 2016. - 95 c. 

+ 
к.ф.-м.н., 

доц. Попівщий В.І. 

17 

Комп'ютерне моделювання економічних задач [Текст] : 

навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 7.8.05010301 

"ПЗАС" ден. та заоч. форм навчання / О. Д. Шамровсь-

кий, А. І. Безверхий; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - 

109 c. : iл. 

+ 

д.т.н., проф. 

Шамровський О.Д. 

доц. Безверхий А.І. 
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№ 

з/п 
Назва  НМП 

Автори, 

укладачі 

18 

Сучасна прикладна алгебра і об'єктно-орієнтоване про-

грамування : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 

7.05010301, 8.05010301 "Програмне забезпечення сис-

тем" / О. Д. Шамровський, Ю. О. Лимаренко; ЗДІА. - 

Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - 96 c. 

+ 

к.т.н., доц. 

Лимаренко Ю.О. 

д.т.н., проф. 

Шамровський О.Д. 

19 

Комп'ютерна дискретна математика : навч.-метод. посі-

бник для студ. ЗДІА напряму 6.050103 "Програмна ін-

женерія" / І. А. Скрипник, А. В. Пожуєв; ЗДІА. - Запо-

ріжжя: ЗДІА, 2016. - 173 c. 

+ 
к.ф.-м.н., доц. 

Скрипник І.А. 

20 

Нейрокомп'ютерні системи [Текст] : навч.-метод. посіб-

ник для студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія програмного 

забезпечення" / А. І. Безверхий, І. А. Скрипник; ЗДІА. - 

Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - 60 c. 

+ 

доц. Безверхий А.І. 

к.ф.-м.н., доц. 

Скрипник І.А. 

21 

Методи захисту інформації в комп'ютерних системах: 

навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 

121"Інженерія програмного забезпечення" / І. А. Скрип-

ник; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - 88 c. 

+ 
к.ф.-м.н., 

доц.Скрипник І.А. 

22 

Комп'ютерна графіка : навч.-метод. посібник для студ. 

ЗДІА спец. 8.080403, 7.080403 "ПЗАС" / В. І. Заяц; 

ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - 82 c.  

+ к.т.н., доц. Заяц В.І. 

23 

Об'єктно-орієнтоване програмування частина 1: навч.-

метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія 

програмного забезпечення" / В. І. Попівщий; ЗДІА. - За-

поріжжя: ЗДІА, 2017. - 192 c. 

+ 
к.ф.-м.н., 

доц. Попівщий В.І. 

24 

Архітектура та проектування програмного забезпечен-

ня: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА 

спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення 

"- Запоріжжя, 2017. – 198 с. 

+ доц.Безверхий А.І. 

25 

Основи апаратного та програмного забеспечення [Елек-

тронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА 

спец. 121 "Інженерія програмного забеспечення" ден. та 

заоч. форм навчання / Н. П. Полякова; ЗДІА. - Запоріж-

жя: ЗДІА, 2018. - 179 c. 

+ 
к.т.н., доц. 

Полякова Н.П. 

26 

Мережна маршрутизація та комутація [Електронний ре-

сурс] : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 121 

"Інженерія програмного забеспечення" ден. та заоч. 

форм навчання / Н. П. Полякова; ЗДІА. - Запоріжжя: 

ЗДІА, 2018. - 160 c. 

+ 
к.т.н., доц. 

Полякова Н.П. 

27 

Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] 

: навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 121 "Інже-

нерія програмного забеспечення" ден. та заоч. форм на-

вчання / Н. П. Полякова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 

2018. - 180 c. 

+ 
к.т.н., доц. 

Полякова Н.П. 

28 

Програмування Інтернет [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія 

програмного забеспечення" / В. І. Попівщий; ЗДІА. - За-

поріжжя: ЗДІА, 2018. - 186 c. 

+ 
к.ф.-м.н., доц. 

Попівщий В.І. 

29 

Програмування чисельних методів [Електронний ре-

сурс] : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 121 

"Інженерія програмного забеспечення" / В. І. Заяц, Ю. 

+ 

к.т.н., доц. Заяц В.І., 

к.т.н., доц. 

Лимаренко Ю.О. 
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№ 

з/п 
Назва  НМП 

Автори, 

укладачі 

О. Лимаренко; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2018. - 165 c. 

30 

 Математичні методи дослідження операцій [Електрон-

ний ресурс]. Ч. I : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА 

напряму 6.050103 "Програмна інженерія" / О. М. Міхай-

луца, А. В. Пожуєв; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2018. - 

112 c. 

+ 

к.т.н., доц. 

Міхайлуца О. М., 

к.ф.-м.н., доц. 

Пожуєв А.В. 

31 

Інженерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказі-

вки до практ. занять з теми "Аксонометричні проекції" 

для студ. всіх технічних спец. ден. та заоч. форм на-

вчання / О. М. Міхайлуца, Н. М. Мазур; ЗДІА. - Запорі-

жжя: ЗДІА, 2018. - 40 c. 

 
к.т.н., доц. 

Міхайлуца О. М. 

32 

Основи алгоритмізації [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посібник для студ. ЗДІА напряму 121 "Інженерія 

програмного забеспечення" / І. А. Скрипник ; ЗДІА. - 

Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 190 c. 

+ 
к.ф.-м.н., 

доц.Скрипник І.А. 

33 

Програмне забезпечення високопродуктивних обчис-

лень [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для 

студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія програмного забеспе-

чення" / А. І. Безверхий, В. І. Заяц; ЗДІА. - Запоріжжя: 

ЗДІА, 2018. - 145 c. 

+ 
доц. Безверхий А.І. 

к.т.н., доц. Заяц В.І. 

34 

Метод. вказівки до написання курсових робіт та квалі-

фікаційних робіт магістрів [Електронний ресурс] : для 

студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія програмного забезпе-

чення" / А. І. Безверхий, В. Г. Вербицький; ЗДІА. - За-

поріжжя: ЗДІА, 2018. - 133 c. 

 

доц.Безверхий А.І. 

д.ф.-м.н., проф. 

Вербицький В. Г. 

35 

Устойчивость и бифуркации в моделях колёсных эки-

пажей с программной реализацией в Maple, LAP 

Lambert Academic Publishing , Монографія– 2018, 239 с.  

 

д.ф.-м.н., проф. 

Вербицький В. Г., 

доц. 

 Безверхий А.І., 

асп. 

 Татієвський Д.М. 

 

Експертною  комісією  встановлено,  що  навчальні  програми навчальних 

компонент відповідають вимогам освітньо-професійної програми «Інженерія 

програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забез-

печення»;  методичні  вказівки до практичних та лабораторних занять,  з  орга-

нізації самостійної  роботи  студентів,  забезпечення  контролю  знань  студен-

тів  узгоджені між  собою.  Викладачі  кафедри  постійно оновлюють навчальні  

програми дисциплін згідно з графіком навчального процесу. 

Набуття  практичних  навичок  майбутньої  професійної  діяльності сту-

дентів  відбувається  під  час  проходження  практики.  У  відповідності  до на-

вчального  плану  підготовки  магістрів  студенти  у  межах  навчання  за освіт-

ньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціа-

льності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  проходять переддипломну  

https://www.morebooks.shop/store/gb/book/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9/isbn/978-613-9-82053-5
https://www.morebooks.shop/store/gb/book/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9/isbn/978-613-9-82053-5
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практику. Зміст практики визначається сукупністю конкретних завдань,  які  

розв’язує  практикант  залежно  від  місця  проходження  практики.  

Основна  інформація  про  регламент  організації практики  (у  якому  се-

местрі,  яка тривалість),  наявність  програм  і  баз  для  проведення  практики  

наведено  в  таблиці  8.   

 

Таблиця 8 – Забезпечення  програмами і базами для проходження перед-

дипломної практики  

№ 

з/п 

Найме-

нування 

практики 

Семестр, в 

якому пе-

редбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація 

 про наяв-

ність про-

грам прак-

тик 

("+" 

 або "-") 

Найменування ба-

зи для прохо-

дження практики 

Інформація про наяв-

ність угод про прохо-

дження практик (дата, 

номер, строк дії) 

1 

 

 

Переддип-

ломна 

3 4 + 

ПАТ «Укрграфіт» 

Договір про співпра-

цю №804/1890107/13  

від 12.02.18 р. на 5 

років 

ПАТ "Запоріжс-

таль" 

№20/2015/715 К 

від 04.09.2015р. 

на 5 років 

ПрАТ "Дніпрос-

пецсталь" 

Договір про співпра-

цю №12/16/07160634 

від 31.10.2016р. до 

31.10.2021р. 

АТ «Мотор Січ» 

Договір про співпра-

цю №6824/17-Д 

(МТЦ)  

від 04.05.2017 р. 

до 31.12.2022р. 

 

Студенти забезпечені методичними вказівками для підготовки кваліфіка-

ційних робіт. Комісія  відзначає  високу  якість  підготовки  кваліфікаційних 

робіт  за освітньо-професійною «Інженерія програмного забезпечення» зі спеці-

альності 121 «Інженерія програмного забезпечення».  Теми  кваліфікаційних  

робіт обираються  відповідно  до  професійних  функцій  і  завдань,  компетент-

ностей, зазначених  в  освітньо-професійній  програмі  «Інженерія програмного 

забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та   

 

 

 

 



20 

                 Голова експертної комісії                                  проф. Н.О. Князєва 20 

відповідно  до  тематики  наукової діяльності  кафедри  програмного забезпе-

чення автоматизованих систем  і  затверджуються  наказом ректора. 

На кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем забезпе-

чується виконання вимог МОН  України  щодо  регламенту  кількості  кваліфі-

каційних  робіт  на  одного науково-педагогічного  працівника,  для  цього  ке-

рівництво  кваліфікаційних  робіт здійснюють доктор наук, професор   Верби-

цький В.Г., а також кандидати  наук,  доценти  – Заяц В.І., Лимаренко Ю.О., 

Міхайлуца О.М, Полякова Н.П., Попівщий В.І., Пазюк Ю.М., Скрипник І.А. 

З  метою  вдосконалення  системи  оцінювання якості  знань,  в ЗДІА 2 

рази на рік проводиться  контроль  залишкових  знань  студентів.  

Кафедрою програмного забезпечення автоматизованих систем розробле-

но  контрольні  завдання  для компонент  професійної  підготовки  студентів,  

які  навчаються  за  другим (магістерським)  рівнем.  Комплексні  контрольні  

роботи,  підписані  завідувачем кафедри  та ректором, представлені на кафедрі. 

 

Висновок: надані  навчальним  закладом  матеріали  згідно  з Положення  

про  організацію  освітнього  процесу  в  Запорізькій державній інженерній 

академії підтверджують,  що  зміст  підготовки  за  освітньо-професійною  

програмою  «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Ін-

женерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої осві-

ти відповідає  державним  вимогам  щодо  освітньої  діяльності  та  забезпе-

чує неперервність, послідовність та ступеневість підготовки фахівців. 

 

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

Підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія 

програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забез-

печення» проводить кафедра програмного забезпечення автоматизованих сис-

тем - одна з провідних кафедр Запорізької державної інженерної академії. 

Кафедру очолює професор, доктор фізико-математичних наук, професор  

Вербицький Володимир Григорович.  

Вербицький Володимир Григорович в  1975 році закінчив Московський 

державний університет ім. М.В. Ломоносова, механіко - математичний факуль-

тет. 

З 1975 по 1979 рік працював інженером-конструктором  в АПК ім. акад. 

О.К. Антонова. 

З 1979 по 1986 рік був старшим інженером в інституті механіки АН Укра-

їни.  

В Інституті механіки АН України працював:  

-1986 рік –молодший науковий співробітник;  
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-1988 рік - науковий співробітник;  

- 1992 рік - старший науковий співробітник. 

1984 - кандидат фізико-математичних наук, Інститут механіки АН 

України,. Тема: «Структура і оцінки областей притягання динамічних систем, 

що моделюють колісні екіпажі за спеціальністю 01.02.01 - теоретична механіка.  

1999 - доктор фізико-математичних наук, Інститут механіки НАНУ. Тема: 

«Нелінійна стійкість багатоланкових систем з коченням, дивергентні  біфурка-

ції і катастрофи стаціонарних станів» за спеціальністю 01.02.01 - теоретична 

механіка.  

Кар'єра в навчальних закладах: 

- 1995-1996р.- асистент, кафедра вищої математики №3, Київський полі-

технічний інститут (КПІ),; 

- 1996-1999р. – доцент  кафедри теоретичної та прикладної механіки, Ки-

ївський інститут залізничного транспорту; 

- 1999-2006р. – професор  кафедри теоретичної та прикладної механіки, 

кафедра реконструкції та експлуатації залізничних шляхів і споруд, Київський 

університет економіки і технологій транспорту; 

- 2006-2008р. - професор, завідувач кафедрою основи конструювання ма-

шин, Донецький інститут автомобільного транспорту; 

- 2008-2009р. -  професор, завідувач кафедрою технічної експлуатації ав-

томобілів, Донецький інститут автомобільного транспорту. 

- 2009-2010р. - професор, кафедра технічної експлуатації автомобілів, До-

нецька академія автомобільного транспорту. 

- 2014-2016 - професор, кафедра залізничної колії і колійного господарст-

ва, Державний університет економіки і технологій транспорту. 

З 2016 р. по теперішній час є завідувачем кафедри «Програмного забезпе-

чення автоматизованих систем» в Запорізькій державній інженерній академії. 

Викладає спеціалізовані курси, керує курсовими проектами і кваліфікаційними 

роботами магістра.  

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських 

дисертацій: 

-Д11.193.01 в Інституті прикладної математики і механіки НАН України 

за спеціальністю 01.02.01 - теоретична механіка 2009 - 2013; 

-К 26.820.01 в Державному університеті економіки і технологій транспор-

ту за спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи» і 05.22.06 «Залізнична 

колія», 2011-2016; 

Займається науковою діяльністю,  наукові інтереси - математичне моде-

лювання механічних систем з коченням. Має три монографії (у співавторстві), 

близько 150 наукових праць. За останні 5 років підготував двох кандидатів на-

ук, на даний час керує  одним аспірантом – Татієвським Д.М. 
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Відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціально-

сті 121 «Інженерія програмного забезпечення» несе група забезпечення, що 

складається з шести викладачів та відповідає вимогам - на кожні десять здобу-

вачів освітнього ступеня магістра - один викладач, який має кваліфікацію від-

повідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 2 док-

тори наук, професори – Вербицький В.Г. (керівник групи забезпечення, завіду-

вач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем), Оселедчик 

Ю.С. та 4 кандидати наук, доценти – Полякова Н.П., Лимаренко Ю.О., Міхай-

луца О.М., (доценти кафедри програмного забезпечення автоматизованих сис-

тем), Коломоєць Г.П.(проректор з навчально-виховної роботи ЗДІА).  

Комісія розглянула склад групи забезпечення  та відповідність наступним 

вимогам: 

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, встановлюється 

для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, і стано-

вить не менше 60 відсотків загальної кількості членів групи забезпечення для 

рівня магістра: 

100100
6

06
100.. 







 










 


З

БНСЗ

СН
К

КК
Р % 

де ЗК - загальна кількість членів групи забезпечення; БНСК  - кількість членів 

групи без наукового ступеня та/або вченого звання. 

 

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора, встановлюється для другого (магістерського) рівня вищої освіти -  

20 відсотків загальної кількості членів групи забезпечення: 

33100
6

2
100/ 

З

ДН

ПДН
К

К
Р % 

де ДНК - кількість членів групи забезпечення, хто має науковий ступінь доктора 

наук та/або вчене звання професора. 

 

Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її чле-

на припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм 

навчання з відповідної спеціальності: 

8.29
6

179


З

ЗД

З
К

К
Р ≈ 30 здобувачів 

де ЗДК - загальна кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів спеціальностей    

121 «Інженерія програмного забезпечення» та 6.050103 «Програмна інженерія), 

(179 студентів, з них 142 студент першого (бакалаврського) рівня, 37 студентів 

другого (магістерського) рівня ). 



23 

                 Голова експертної комісії                                  проф. Н.О. Князєва 23 

Кадровий склад закладу освіти  включає з розрахунку на кожні десять 

здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, який має кваліфіка-

цію відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання: 

 

16.6
6

37


З

ЗМ

З
К

К
Р ≈ 7 

де ЗМК - загальна кількість здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності  

121 «Інженерія програмного забезпечення». 

 

Всі викладачі відповідають кадровим вимогам, щодо забезпечення прова-

дження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: мають стаж науково-

педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної акти-

вності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів відповідно до 

п. 28, 29 та 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018р. № 347.  

Навчальний процес з підготовки фахівців за освітньо-професійною про-

грамою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» ведуть викладачі, як з випускової кафедри програ-

много забезпечення автоматизованих систем, так і з інших кафедр ЗДІА: кафе-

дра  Українознавства та соціально-філософських наук,  Іноземних мов і лінгвіс-

тичних комунікацій та Прикладної екології та охорони праці, Менеджмент ор-

ганізацій та управління проектами. 

Усі викладачі, що забезпечують навчання студентів за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціально-

сті 121 «Інженерія програмного забезпечення»  мають відповідну освіту, про-

водять наукові дослідження та публікують результати, які відповідають вимо-

гам освітньо-професійної програми та компонентам, що викладаються. Якісні 

показники їх наукової та професійної активності відповідають вимогам.  

Професорсько-викладацький склад кафедри програмного забезпечення автома-

тизованих систем представлений 10 штатними викладачами, з них 2 доктори 

наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 1 доцент. Перепідготовка та під-

вищення кваліфікації професорсько-викладацького персоналу проводиться від-

повідно до плану у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах 

України та на підприємствах. Усі викладачі кафедри пройшли підвищення ква-

ліфікації. Кафедра постійно працює над підвищенням кваліфікації викладачів 

кафедри за рахунок виконання наукових досліджень із презентацією результа-

тів у наукових виданнях, захистів дисертацій. Підвищення кваліфікації підтвер-

джено відповідними документами державного зразка (свідоцтвами, дипломами, 
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сертифікатами). Зведені відомості про відповідність кадрового забезпечення 

акредитаційним вимогам подана у порівняльній таблиці дотримання акредита-

ційних вимог з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (Додаток 3). 

Комісія на місці оглянула накази з кадрових питань, особові справи, тру-

дові книжки викладачів ЗДІА та констатує, що вони оформлені належним чи-

ном і зберігаються у відділі кадрів. 

 

Висновок: експертна комісія засвідчує, що інформація щодо кадрового за-

безпечення навчального процесу за освітньо-професійною програмою «Інжене-

рія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» другого (магістерський) рівня вищої освіти, є достовірною і від-

повідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти та Державним вимогам до акредитації. 

 

6. Матеріально – технічне забезпечення навчального процесу 

 

При експертизі встановлено, що матеріально-технічне забезпечення навча-

льного процесу є достатнім. 

Запорізька державна інженерна академія здійснює підготовку фахівців у 

власному навчальному комплексі у центрі міста. Цей комплекс складається з 3 

корпусів, загальною площею 49178,6 кв. метрів. Виходячи із площ приміщень 

навчального призначення для проведення освітнього процесу (21020,0 кв. мет-

рів) та ліцензованого обсягу дійсної ліцензії з урахуванням строків навчання 

(8403 осіб, які навчаються за трьома змінами відповідно по 2801 осіб), на одно-

го здобувача вищої освіти припадає 7,5 кв. метрів (21020,0 / 2801 = 7,5) при но-

рмативному значенні технологічних вимог не менше, ніж 2,4 кв. метрів (табли-

ця 9) .  

Отже, ЗДІА  достатньо забезпечена площами приміщень навчального при-

значення для проведення освітнього процесу, причому всі навчальні приміщен-

ня обладнані мультимедійною технікою. 

 

 

 

 

 

Таблиця 9 – Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 

іншими приміщеннями 
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№ 

з/п 
Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

зданих в 

оренду 

1. 
Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
21020,0 21020,0 - - 

1.1. 

Приміщення для занять студентів, кур-

сантів, слухачів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 

16329,30 16329,30 - - 

1.2. Комп’ютерні лабораторії 2358,6 2358,6 - - 

1.3. Спортивні зали 2332,10 2332,10 - - 

2. 
Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 
2917,5 2917,5 - - 

3. Службові приміщення 501,57 501,57 - 86,70 

4. 
Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

1208,74 

532,97 

1208,74 

532,97 
- - 

5. Гуртожитки 14859,80 14859,80 - 34,90 

6. Їдальні, буфети  1801,99 1801,99 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 6798,60 6798,60 - - 

8. Медичні пункти 70,40 70,40 - - 

9. Інші - - - - 

 

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем має сучасну 

матеріально-технічну базу для забезпечення навчального процесу з підготовки 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпе-

чення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

Наявність достатньої кількості сучасної комп’ютерної техніки (всі 

комп’ютери кафедри з’єднані в локальну мережу та підключені до всесвітньої 

комп’ютерної мережі Internet) та спеціально складеного розкладу самостійної 

роботи у комп’ютерних класах дозволяє студентам, аспірантам та викладачам 

кафедри отримувати необхідну інформацію для забезпечення навчального про-

цесу, оперативної підготовки методичних та лекційних матеріалів, при напи-

санні курсових науково-дослідницьких та кваліфікаційних робіт, розширює 

можливості викладачів  у пошуку необхідного матеріалу при підготовці до за-

нять у процесі розробки нових курсів та оновлення існуючих.  

В навчальному процесі кафедра використовує  лише ліцензійне програм-

не забезпечення та програмні продукти, що вільно розповсюджуються. Для під-

тримки навчання сучасним комп'ютерним технологіям кафедра  використовує в 

навчальному процесі найсучасніші програмні продукти і технології Microsoft у 

рамках програми академічного співробітництва Microsoft Imagine Premium. Ка-

федра задіяна у цій академічній програмі (попередня назва  MSDN Academic 

Alliance (MSDN AA)) з 2005 року, кафедра одержує за підпискою всі операційні 
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системи, серверні продукти, засоби розробки й інше програмне забезпечення 

Microsoft, технічну підтримку, доступ до інформаційних ресурсів, можливості 

одержання вихідних кодів і своєчасних оновлень ряду продуктів, участі  акаде-

мічному співтоваристві за тематикою сучасних інформаційних  технологій . 

Навчально-лабораторна база випускової кафедри програмного забезпе-

чення автоматизованих систем, яка складається з 2  комп’ютерних класів та на-

вчально-практичного центру, що містять 72 робочі станції та 3 сервери, 

об’єднані у локальну мережу, та двох мультимедійних аудиторій, повністю за-

безпечує проведення аудиторних занять на сучасному рівні, дає можливість 

широко використовувати наочні посібники, лабораторне демонстраційне обла-

днання, технічні засоби навчання. Забезпеченість навчальних аудиторій муль-

тимедійним обладнанням становить 100 відсотків. 
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де ..ОБЛМУЛЬТN  - кількість мультимедійного обладнання; ..АУДНАВЧN  - кількість нав-

чальних аудиторій. 

Обладнання та технічне оснащення приміщень кафедри відповідає вимо-

гам техніки безпеки. На кафедрі налагоджена система контролю за дотриман-

ням вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки та з 

питань охорони праці. Двічі на рік члени кафедри проходять інструктаж з пи-

тань техніки безпеки і охорони праці, про що ставлять свій підпис у журналі ін-

структажів. 

Студенти отримують необхідний матеріал і досвід для проведення науко-

вих досліджень, написання кваліфікаційних робіт, а також знань і умінь, які 

можуть бути використані в майбутній професійній діяльності. 

Студенти користуються послугами фондів бібліотеки, яка налічує більше 

500000 примірників навчальної, наукової, художньої, зарубіжної літератури та 

періодичних видань. Невід’ємною складовою частиною роботи бібліотеки на 

допомогу користувачам є інформація, що міститься в каталогах та картотеках. 

Доступ до каталогу здійснюється через електронну адресу ЗДІА або за адресою 

сайту бібліотеки. Для студентів створена належна соціально-побутова інфра-

структура (таблиця 10). 

 

 

 

 

 

 

105 
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Таблиця 10 – Інформація про соціальну інфраструктуру 

№ 

з/п 

Найменування об’єкта соціальної 

 інфраструктури  

(показника, нормативу) 

Кількість 

Площа  

(кв. 

метрів) 

1 Гуртожитки для студентів 2 14859,80 

2 Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 6,20 

3 Їдальні та буфети 3 1801,99 

4 Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  5 - 

5 Актові зали 3 959,13 

6 Спортивні зали 3 2332,10 

7 Плавальні басейни - - 

8 
Інші спортивні споруди: 

Стадіони, спортивні майданчики, корти тощо 
6 3940 

9 Студентський палац (клуб) 1 466,79 

10 Інші - - 

 

Таким чином, Запорізька державна інженерна академія забезпечує високий 

рівень соціального захисту студентів, 100% студентів з інших міст забезпечені 

місцями у гуртожитках. Забезпеченість приміщеннями для науково-

педагогічного персоналу відповідає загальним вимогам. Запорізька державна 

інженерна академія на 100% забезпечує студентів комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, обладнанням та устаткуванням. Комп’ютерна техніка 

із строком експлуатації не більше 8 років, що відповідає п. 34 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018р. № 347.  

Комісія ознайомилася з документами, що засвідчують право володіння 

приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу, висновок органу 

державного санітарного нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам 

санітарних і будівельних норм та документи, що регламентують порядок про-

вадження освітньої діяльності. 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що площа наявних приміщень ці-

лком відповідає діючим нормам з урахуванням її функціонального призначення. 

Усі приміщення, що використовуються, є власністю Запорізької державної 

інженерної академії. Комісія також відзначає достатній рівень матеріально-

технічної бази навчального процесу який дозволяє дотримуватись державних 

вимог до якості освіти та забезпечувати підготовку фахівців за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціально-

сті 121 «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 
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7. Науково-дослідна робота та міжнародна діяльність 

 

Під час експертизи, комісія зазначила, що науково-дослідна робота кафе-

дри виконується у відповідності з Державною програмою, програмами Мініс-

терства освіти та науки України та тематичним планом ЗДІА. Головні напрямки 

наукової роботи викладачів кафедри, які розроблялись протягом останніх років 

під керівництвом професорів, докторів наук Шамровського О.Д. та Вербицько-

го В.Г. представлені в таблиці 11. 

 

Таблиця 11 Тематичний план комплексних НДР кафедри  

програмного забезпечення автоматизованих систем 

№ Найменування теми, науковий керівник Строк виконання 

1 2 3 

1 25-1ДВ/04  «Розвиток сучасних методів 

комп’ютерного моделювання»  
2013-2017 рр. 

2 26-1ДВ/18  «Розвиток програмних засобів 

комп’ютерного моделювання»  
2018-2019рр. 

 

У 2013 та 2014  роках на кафедрі виконувалася госпдоговірні роботи з на-

дання науково-технічних послуг компанії «Cisco Systems Management B.V.»  

«Організація і проведення навчальних тренінгів за курсом Апаратне і програм-

не забезпечення ПК» (шифри - №26-1у/2013, №26-1у/2014). Загальна вартість 

робіт за темою №26-1у/2013 склала  55,0 тисяч гривень, за темою темою №26-

1у/2014 - 10 тисяч гривень.  Робота виконувалася під керівництвом доцента ка-

федри ПЗАС, керівника центру підготовки інструкторів Мережних академія 

Cisco доц. Полякової Н.П.З 2017 р.  

У 2014 р. кафедра ПЗАС спільно з ДП «ГИПРОПРОМ» виконала   гос-

прозрахункову роботу  за темою МТ2567 «Розрахунок на міцність блоку по-

вітряно-турбінного приводу ВТЕ-2,5МС» на суму 50 тис. грн.  на замовлення 

ПАТ «Мотор Січ». 

У 2017/2018 н.р. кафедра ПЗАС отримала грант Фонду спільноти 

Кремнієвої долини (SVCF) з проектом «Matching IT Essentials curriculum to the 

Ukrainian Educational Program on Informatics for Secondary/High Schools» (CG 

ID#: 794110). Реалізація проекту дозволила підвищити якість викладання ін-

форматики в школах та коледжах Запорізької, Херсонської, Миколаївської,  

Одеської областей. 

На сьогодні вчені кафедри під керівництвом професора Вербицького В.Г.  

приймають активну участь у роботі за напрямом «Розробка аналітично-
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обчислювальних методів розрахунку динаміки руху колісних екіпажів». У 2013 

році ст. викладач кафедри  ПЗАС Міхайлуца  О.М. згідно з тематикою наукових 

досліджень кафедри захистила кандидатську дисертацію на тему: «Динаміка 

двошарових пластин і оболонок з пружніми зв’язками між шарами» за спеціа-

льністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. 

За станом на вересень 2018 року на кафедрі під керівництвом професора 

Вербицького В.Г. навчається 1 аспірант, що підготував до захисту дисертацію 

на тему «Моделювання механічних систем з коченням та стабілізація керовано-

го руху ». Щорічно викладачі кафедри програмного забезпечення автоматизо-

ваних систем публікують фахові наукові статті та приймають участь у всеукра-

їнських та міжнародних конференціях За результатами науково-дослідних 

робіт, які виконуються на кафедрі, підготовлено монографію «Устойчивость и 

бифуркация в моделях колесных экипажей с прогамной реализацией на Maple», 

Вид. «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2018 - 239с. ISBN 978-613-9-

82053-5 (автори: проф. Вербицький, доц. Безверхий А.І., асп. Татієвський Д.Н.) 

Під керівництвом викладачів кафедри впродовж навчання студенти 

приймають  участь у науково-дослідницькій роботі, що створює потенціал для 

подальшого розвитку студентської науки. Елементи наукових досліджень при-

сутні і обов’язкові в кваліфікаційних роботах.  

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів кафедри про-

грамного забезпечення автоматизованих систем є:  

- оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене за-

своєння програмного матеріалу; 

- навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових задач, 

стилю й навичкам праці в наукових колективах, ознайомлення з методами ор-

ганізації їх роботи, сприяння успішному вирішенню актуальних наукових за-

дач. 

За період з 2013-2018 рр. студенти спеціальності «Інженерія програмного 

забезпечення» брали  участь у науково-технічній конференції студентів, магіст-

рантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. В період 2014-2015 навчального року на 

базі кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем відбувся регіо-

нальний етап Міжнародної студентської  олімпіади з інформаційних технологій 

«IT Universe-2014/15» . У олімпіаді прийняли участь студенти різних курсів  

ЗДІА та інших  закладів вищої освіти південно-східного  регіону України. 

Студенти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» регу-

лярно приймають участь у міжнародних олімпіадах з програмування та інфор-

маційних технологій , де займають призові місця. 

Зокрема, студент Владислав Макар'ян, став бронзовим призером 

Міжнародної олімпіади з інформаційних технологій «IT-Universe 2013/2014», 

фінал якої відбувся 6-9 червня 2014 в м. Астана (Республіка Казахстан), керів-

http://it-universe.org/
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ник доцент Безверхий А.І. 

Студент Іспірянц Артур Рубенович отримав диплом IІІ ступеня Міжнарод-

ної олімпіади з інформаційних технологій «IT-Universe -2013/2014», керівник 

доцент Попівщий В.І. 

Студентка Ткаченко Дар'я Дмитрiвна отримала Диплом IІІ Міжнародної 

олімпіади з інформаційних технологій, керівник доцент Скрипник І.А. 

Студент Причиненко Максим Анатолійович отримав Диплом IIІ ступеня 

Всеукраїнської студентської олімпіади «IT-UNNIVERSE -2014/15»  за перемогу 

у Національному фіналі Конкурсу «Управління ІТ проектами», керівник доцент 

Ю.О. Лимаренко. 

 Студент Владислав Макар'ян, отримав Диплом I ступеня Всеукраїнської 

студентської олімпіади «IT-UNNIVERSE -2014/15»,  керівник доцент Полякова 

Н.П. 

Студент Войко Богдан Олександрович отримав Диплом I ступеня  Все-

української студентської олімпіади «IT-UNNIVERSE -2014/15»  за перемогу у 

Конкурсі 3D графика на тему «Разом створимо ІТ-всесвіт». Керівник доцент 

Заяц В.І. 

Студентка Ткаченко Дар'я Дмитрiвна отримала Диплом I ступеня Всеукра-

їнської студентської олімпіади «IT-UNNIVERSE -2014/15»  за перемогу у 

Національному фіналі конкурсу «Кращий інноваційний диплом» за проект 

«Інтелектуальна система навчання на основі взаємодії реального та віртуально-

го просторів платформи Microsoft Kinect», керівник доцент Безверхий А.І. 

Команда студентів «ZSEA_Conders_are_not_nerds» (Федоряка Максим, Во-

ропаєв Сергій, Троян Дмитро)  отримала диплом ІІІ ступеню у ІІІ етапі Все-

української командної олімпіади з програмування 2018р., тренер доцент Ю.О. 

Лимаренко. 

Одним з пріоритетних напрямів розвитку нашої держави є інтеграція віт-

чизняної освіти та науки до європейського простору, досягнення світового рів-

ня навчання та викладання. Міжнародне співробітництво і мобільність у сфері 

вищої освіти є одним з найважливіших напрямів роботи вищих навчальних за-

кладів України, в тому числі і Запорізької державної інженерної академії. 

За звітний період студенти спеціальності спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» проходили зарубіжні стажування. Зокрема, студент 

Абрамов Кирило, який навчається в магістратурі за спеціальністю «Інженерія 

програмного забезпечення», отримавши стипендію Internship Programme of 

German Business for Ukraine, пройшов 5-місячне стажування з 28 січня 2018р. в 

компанії SAP SE, Вальдорф, Німеччина. Влітку 2018 р. після завершення тре-

тього курсу бакалаврату Інженерія програмного забезпечення студенти Станіс-

лав Киян та Влад Кліцунов пройшли тримісячне наукове стажування в Канаді 

завдяки Програмі Mitacs Globalink research Internship в університетах Carleton 

http://it-universe.org/
http://it-universe.org/IT-Olympics/Konkurs/catalog_works/diplom/diplom_det.php?ELEMENT_ID=2265
http://it-universe.org/IT-Olympics/Konkurs/catalog_works/diplom/diplom_det.php?ELEMENT_ID=2265
http://it-universe.org/IT-Olympics/Konkurs/catalog_works/diplom/diplom_det.php?ELEMENT_ID=2265
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University, Ottawa та Athabasca University, Edmonton. Студент 4-го курсу спеці-

альності Інженерія програмного забезпечення Антошин Кирило став перемож-

цем конкурсу «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future) від компанії 

Huawei Ukraine  та МОНУ у 20018 році, та в складі команди з 10 студентів з 6 

міст України відвідав м. Пекін (Китай). Потім ці студенти з 22 жовтня по 3 лис-

топада 2018 р. пройшли стажування у м. Шеньчжень, у штаб-квартирі Huawei. 

Багато уваги кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 

приділяє підвищенню кваліфікації викладацького складу. Так, доцент Міхайлу-

ца О.М. у 2018р. проходила стажування в Болгарії  у Технічному університеті 

Варни за темою «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейсь-

кого союзу. Досвід технічного університету Варни». 

Доцент Полякова Н.П. за звітний період 4 рази проходила стажування за 

кордоном. Участь у EMEAR Networking Academy Partner Summit 2015, Італія, 

Рим. Тижневе наукове та мовне стажування з участю у Cisco's EMEAR 

Networking Academy Partner Summit 2016, Німеччина, Берлін.  

Інструктор CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops, IoT Security доцент 

Полякова Н.П.  четвертий рік поспіль входить до числа 10% найкращих 

інструкторів Академії Cisco в світі. Двічі за звітний період Полякова Н.П. 

отримала міжнародні відзнаки за внесок в розвиток спільноти академій Cisco: 

Community Impact Award 2018,  Above and Beyond Excellence Award 2015.   

Таким чином, на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих си-

стем створені всі необхідні умови як для підтримки кваліфікації професорсько-

викладацького складу на високому міжнародному рівні, так і для академічної 

мобільності студентів спеціальності Інженерія програмного забезпечення.  

Висновки: експертна комісія констатує, що організація і результати 

наукової роботи кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем 

сприяють забезпеченню якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інже-

нерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти в 

ЗДІА і повністю відповідають державним вимогам акредитації освітніх послуг 

в сфері вищої освіти. 

 

8. Якість підготовки фахівців 

 

Контроль  за якістю  навчального  процесу  є  одним  із  основних  заходів  

у  системі  підвищення  якості  підготовки  фахівців.  Усі  форми  контролю 

здійснюються у відповідності  з  планами, що є складовою частиною організації 

навчального процесу в ЗДІА. 

Організація  контролю  базується  на  розроблених  і  затверджених  на 

кафедрах  методичних  розробках  щодо  визначення  критеріїв  оцінки  знань 
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магістрів з усіх компонент, що викладаються, захисту кваліфікаційних робіт.  

Семестровий  контроль  знань  студентів  проводиться  у  формі  заліку  або се-

местрового  екзамену  в  обсязі  навчального  матеріалу,  визначеного  робочою 

навчальною  програмою  дисципліни  і  в  терміни,  встановлені  навчальним 

планом  за  освітньо-професійною  програмою  «Інженерія програмного забез-

печення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

З  метою визначення якості навчання студентів щодо підготовки магістрів 

за  освітньо-професійною  програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  в ЗДІА були викона-

ні комплексні контрольні  роботи  (ККР),  які  розроблені  відповідно  до  про-

грам  навчальних дисциплін,  мають рецензії,  критерії оцінювання,  затвердже-

ні  в установленому порядку  

Комплексні контрольні роботи були проведені для студентів другого 

(магістерського)  рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Ін-

женерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмно-

го забезпечення». Зміст контрольних завдань був спрямований на з’ясування 

творчих можливостей майбутніх спеціалістів, здібностей їх вирішувати про-

фесійні інженерні завдання, розв’язувати виробничі ситуації, давати оцінку 

економічної ефективності запропонованих рішень.  

Як свідчать результати виконання комплексних контрольних робіт студе-

нти за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечен-

ня» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» показали дос-

татній рівень професійної підготовки, проявили творчий підхід при вирішенні 

ситуаційних задач, пов’язаних з вибором і обґрунтуванням оптимальних варіа-

нтів виконання розрахункових робіт. Але при виконанні ККР у відповідях де-

яких студентів мали місце: неповнота відповідей, помилки у розрахунках.  

Експертною комісією було здійснено контрольні заміри знань студентів у 

відповідності до затвердженого графіка (Додаток 1) за освітньо - професійною  

програмою  «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інже-

нерія програмного забезпечення»  з таких  навчальних  дисциплін:  Цикл  зага-

льної  підготовки: «Іноземна мова за професійним спрямованням»; цикл профе-

сійної  підготовки:  «Технології створення Web-застосунків», «Навчальні 

тренінги з інженерії програмного забезпечення» та «Методи захисту інформації 

в комп’ютерних системах». За результатами перевірки виконаних комплексних 

контрольних робіт під час  акредитаційної експертизи за  освітньо-професійною  

«Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програ-

много забезпечення»  експертна  комісія встановила, що рівень знань студентів 

із відповідних циклів становить (Додаток 2): - з  циклу  дисциплін  загальної  

підготовки  абсолютна  успішність становить  100 %, якість -  100 %; 
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- з  циклу  дисциплін  професійної  підготовки  абсолютна  успішність  стано-

вить  100,0%,  якість  -   82,4%,  що  відповідає  встановленим  Державним вимо 

гам. Порівняльні дані результатів самоаналізу та експертної перевірки показали 

відхилення за середнім балом: з  циклу  дисциплін  загальної  підготовки  від-

хилення складає (0); з  циклу  дисциплін  професійної  підготовки  – (-0,04), що 

знаходиться в межах норми допустимих розбіжностей. 

Встановлено, що студенти оволоділи знаннями та навичками з дисциплін 

на  достатньому  рівні.  Аналіз  наведених  даних  свідчить,  що  експертну  оці-

нку зрізу знань на стадії самоаналізу проведено в цілому об’єктивно. 

У  відповідності  до  навчального  плану  студентів  освітнього  ступеня 

«магістр»  за  освітньо-професійною  програмою «Інженерія програмного за-

безпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»   сту-

денти  проходять  переддипломну практику  в  3 семестрі  упродовж  4 тижнів. 

Головним завданням проходження практики  є закріплення  навичок оформлен-

ня  результатів  науково-дослідної  роботи, практичне закріплення теоретичних 

знань та збір матеріалів для  кваліфікаційної роботи. Перевірка звітів  із перед-

дипломної  практики студентів виявила, що студенти зібрали необхідну інфор-

мацію для подальшого її використання при  підготовці  кваліфікаційних робіт 

та у майбутній професійній  діяльності. Отримані результати перевірки остато-

чних знань студентів  показали  в середньому якість, що відповідає норматив-

ним акредитаційним вимогам. 

 Однією з важливих характеристик якості підготовки фахівців за освітньо-

професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціаль-

ності 121 «Інженерія програмного забезпечення» є показники успішності за ре-

зультатами виконання студентами курсових робіт.  

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інже-

нерія програмного забезпечення» навчальним планом передбачено виконання 

курсової науково-дослідної роботи. 

Експертною  комісією  вибірково були  перевірені  курсові  роботи  з  ди-

сципліни «Курсова науково-дослідна робота».  Тематика  різноманітна, орієн-

тована  на  творче  поглиблення  вивчення  дисципліни  та  застосування отри-

маних знань для ефективного вирішення задач проектування інноваційних тех-

нологічних  процесів. Аналіз результатів перевірки приведено в таблиці 12. Се-

редній бал за результатами акредитаційної експертизи складає 4,34, що на 0,06 

нижче ніж середній бал викладача, що знаходиться в межах норми допустимих 

розбіжностей. 
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Таблиця 12 – Результати перевірки курсових робіт 

Дисципліна 
Середній бал 

викладача 

Середній бал 

експерта 
Відхилення 

Науково-дослідна робота 4,4 4,34 -0,06 

Перевірені  експертною  комісією  кваліфікаційні  роботи магістрів,  що 

знаходяться  в  архіві  ЗДІА  за  тематикою,  змістом,  рівнем  аналізу наукових 

джерел, структурою, обсягом, використанням бібліографічних джерел в  цілому  

відповідають  вимогам.  Випускні  роботи  мають  високий  рівень. З перевіре-

них робіт можна відзначити роботи:  Іспірянца А.Р,  Кулініч  М. М., Матвіїва 

М. В., Чабана І. В. , які відповідають сучасному рівню розвитку і проблематиці 

інформаційних технологій. 

Аналіз  результатів  свідчить  про  достатній  рівень  підготовки  фахівців  

за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

 

 

Висновок:  експертна комісія констатує, що система забезпечення яко-

сті освітньої діяльності випускової кафедри програмного забезпечення авто-

матизованих систем сприяє забезпеченню якісної підготовки фахівців; показ-

ники  якості  підготовки  та  рівня об’єктивності оцінювання  знань  студен-

тів відповідають державним стандартам і засвідчують  відповідність  акре-

дитаційним  вимогам  підготовки  фахівців  за освітньо-професійною  програ-

мою  «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем. 

  

9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 

та заходи щодо їх усунення 

 

Під час проведення попередньої акредитації напряму 6.050103 «Програм-

на інженерія» та спеціальності 7(8).05010301 « Програмне забезпечення сис-

тем»  16.05. 2014р. експертна комісія Міністерства освіти та науки України ви-

словила наступні рекомендації, які не впливають на рішення про акредитацію, 

але надають можливість покращити якість підготовки фахівців: 

1. Кафедрі продовжити роботу з омолодження кадрового складу, поліпшення 

роботи аспірантури і докторантури. 

2. Відкрити на кафедрі аспірантуру за профілем спеціальності. 

3. Активніше впроваджувати принципи інтеграції фахових дисциплін в май-

бутню професію шляхом вдосконалення методів науково-дослідної роботи 

студентів. 

4. Розширити тематику курсового та дипломного проектування відповідно до 
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розвитку інформаційного забезпечення сучасного виробництва. 

5. Розширювати бази практичної індивідуальної підготовки випускників з 

метою їх подальшого працевлаштування. 

 

Протягом 2013-2018рр. стосовно одержаних рекомендацій на кафедрі 

програмного забезпечення автоматизованих систем проведено наступну  

роботу: 

1. Для забезпечення виконання перспективного плану підготовки та омоло-

дження кадрів на протязі останніх 5 років викладачами кафедри було захищено 

одну кандидатську дисертацію Міхайлуцою Оленою Миколаївною, 1970 р.н., 

тема: «Динаміка двошарових пластин і оболонок з пружними зв’язками між 

шарами» за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформованого твердого тіла, та 

підготована до захисту кандидатська дисертація аспірантом проф. В.Г. Верби-

цького - Татієвським Дмитром Миколайовичем, 1985р.н., тема «Моделювання 

механічних систем з коченням та стабілізація керованого руху» за спеціальніс-

тю 01.05. 02 - математичне  моделювання та обчислювальні методи. 

2. Відкрити аспірантуру зі спеціальності не вдалося у зв’язку з підвищенням лі-

цензійних вимог та передчасною смертю професора, доктора технічних наук 

Шамровського О.Д. 

3.З метою інтеграції фахових дисциплін в майбутню професію та більш актив-

ного залучення магістрантів до наукових досліджень дисципліни «Курсова нау-

ково-дослідна робота»  продовжена на два семестри та закінчується підсумко-

вим звітом з презентацією отриманих результатів. Проведені дослідження, як 

правило, продовжуються у кваліфікаційній випускній роботі магістра. Крім то-

го студенти - магістранти  кожного навчального року залучаються до виконан-

ня держбюджетних наукових робіт за тематикою кафедри, зокрема до НДР під 

керівництвом проф. Вербицького В.Г. 26-1ДВ/18  «Розвиток програмних засо-

бів комп’ютерного моделювання».  Всі магістранти приймають участь у науко-

во-технічних конференціях студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів 

ЗДІА, які щорічно проводяться в академії і праці яких регулярно видаються. 

Найбільш підготовлені магістранти приймають участь у міжнародних наукових 

конференціях.  

4. Для розширення тематики  курсового та дипломного проектування відповід-

но до розвитку інформаційного забезпечення сучасного виробництва на кафедрі 

регулярно проводяться зустрічі і майстер-класи з представниками підприємств і 

фірм розробників програмного забезпечення. Крім цього,  тематика 

курсових і кваліфікаційних робіт магістрів  постійно оновлюється з урахуван-

ням нових напрямків розвитку інформаційних технологій зокрема: Інтернет ре-

чей, блокчейн, глибоке машинне навчання, програмування мобільних пристро-

їв. 
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5.Для розширення бази практичної індивідуальної підготовки випускників з ме-

тою їх подальшого працевлаштування студенти і магістранти проходять стажу-

вання та практики у фірмах-розробниках програмного забезпечення у тому чи-

слі і в закордонних. Кафедра заключила з  фірмами (IT Dimension, Light IT, 

Fresh Code, Dicitel, Incode Group та ін.)договори про співпрацю і постійно діз-

нається про вакансії та вимоги до претендентів на робочі місця. У рамках на-

вчального процесу студенти мають змогу отримати сертифікати мережної ака-

демії Cisco та академії Oracle, наявність яких підвищує можливості випускників 

при працевлаштуванні. 

 

 

Висновок: експертна комісія встановила, що кафедра програмного забез-

печення автоматизованих систем провела роботу з усунення  всіх зауважень 

від попередньої експертної комісії та враховані всі її рекомендації.  

 

 

10.  Система внутрішнього забезпечення  

якості освітньої діяльності 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗДІА розроблена і діє 

на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII 

(стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та на принципах, викла-

дених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейсько-

му просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої 

освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ 

ISO 9001:2009. 

Комісія зазначила, що система внутрішнього забезпечення якості освіти у 

ЗДІА ґрунтується на основних засадах «Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Запорізькій 

державній інженерній академії», «Положення про проектні групи та групи за-

безпечення з розроблення і супроводження освітніх програм у Запорізькій дер-

жавній інженерній академії» (наказ ректора №133-01 від 28.09.2018 р., «Поло-

ження про ректорські контрольні роботи» «Положення про організацію освіт-

нього процесу в ЗДІА», постанові Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. 

№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних за-

кладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України № 1124 від 31.10.2011 р., №801 від 15.08.2012 р., №692 від 

18.09.2013р., № 507 від 27.05.2014 р.), постанові Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освіт-
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ньої діяльності закладів освіти» та наказі Міністерства освіти і науки України 

від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації 

напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», Стратегії 

розвитку ЗДІА на період 2016-2020 р.р. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності Запорізької державної 

інженерної академії повністю відповідає засадам і принципам задекларованим в 

Законі України «Про вищу освіту», та згідно з законом створюються норматив-

но-правові засади діяльності у сфері вищої освіти, спрямовані на її системне 

реформування і, перш за все, на удосконалення системи підготовки фахівців, 

яка має базуватися на «трикутнику знань (освіта-наука-інновації), щоб стати 

спроможною динамічно та адекватно реагувати на виклик і потреби економіки, 

забезпечувати якість знань, умінь та практичних навичок осіб, що навчаються 

відповідно до міжнародних стандартів якості вищої освіти. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Запорізькій державній інженерній академії здійснюється згідно  та  передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, 

згідно потреб у галузі інформаційних технологій; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників академії та регулярне оприлюднення результатів та-

ких оцінювань на офіційному сайті ЗДІА; 

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою про-

грамою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управ-

ління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені ви-

щої освіти та кваліфікації; 

- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічно-

го плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобу-

вачів вищої освіти; 

Питання якості підготовки здобувачів вищої освіти є головним пріорите-

том сучасних закладів вищої освіти. Для визначення відповідності рівня набу-

тих студентами знань та вмінь протягом навчання проводяться контрольні за-

ходи, а саме: вхідний король, поточний контроль та проміжний контроль, рек-

торські контрольні роботи, семестровий контроль. 
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Результати усіх видів контролю обговорюються на засіданнях кафедри, 

вчених радах факультету, науково-методичній раді ЗДІА з обов’язковим обго-

воренням та прийняттям заходів щодо їх покращення. 

На сьогодні в Запорізькій державній академії розроблено заходи щодо 

впровадження культури прозорого і явного забезпечення якості освітньої діяль-

ності та використання результатів нових процедур забезпечення якості освіти 

на прикладі інноваційно-орієнтованих європейських вищих навчальних закла-

дів. 

 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що система забезпечення яко-

сті освітньої діяльності випускової кафедри програмного забезпечення авто-

матизованих систем сприяє забезпеченню якісної підготовки фахівців за дру-

гим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Інженерія 

прогамного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія прогамного 

забезпечення» другого (магістерського) рівня  вищої освіти і повністю відпові-

дає державним вимогам акредитації освітніх послуг в сфері вищої освіти. 

 

 

 

11. 3агальнi висновки  

 

Розглянувши подані матеріали щодо провадження освітньої діяльності, 

пов’язаної з підготовкою фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої осві-

ти за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» 

зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  , стан кадрового, 

матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення; стан науково-

дослідної роботи закладу вищої освіти Запорізької державної інженерної ака-

демії, експертна комісія констатує: 

1. Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» 

зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»   з підготовки фахі-

вців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькій державній ін-

женерній академії та умови її здійснення відповідають Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та Дер-

жавним вимогам до акредитації освітньо-професійної програми та забезпечу-

ють державну гарантію якості вищої освіти. 
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2. Кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, організаційне та 

інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Інженерія 

програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення»   з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності за-

кладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації. 

3. Якісні показники успішності студентів під час екзаменаційної сесії, са-

моаналізу та за експертної перевірки свідчать про високий рівень підготовки та 

їх відповідності Державним вимогам до акредитації. Для потреб регіону у фахі-

вцях спеціальності 121 «Інженерія прогамного забезпечення» є доцільним збе-

регти встановлений ліцензійний обсяг у 20 осіб. 

4. Науково-педагогічні працівники кафедри програмного забезпечення 

автоматизованих систем активно проводять науково-дослідну діяльність у сфе-

рі, яка співпадає з профілем спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» . Рівень науково-дослідної роботи відповідає Ліцензійним умо-

вам провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та 

Державним вимогам до акредитації. 

5. Експертна комісія надає рекомендації щодо поліпшення навчального 

процесу, які не впливають на остаточне позитивне рішення, проте дозволять 

покращити якість підготовки фахівців, а саме: 

- підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з потенційними абітуріє-

нтами, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій; 

- продовжити роботу з омолодження кадрового складу випускової кафедри; 

- активізувати форму проходження стажування викладачів кафедри у провід-

них ВНЗ світу; 

-  застосовувати форми та механізми активізації мобільності студентів, роз-

ширення можливості їх навчання, стажувань та навчальних практик у закор-

донних університетах;  

-  продовжити роботу з публікацій наукових робіт у фахових виданнях, у ви-

даннях які входять до наукометричних баз Scopus / Web of Science та участі у 

конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних розробок, в тому числі 

з залученням молодих вчених та студентів кафедри. 

 

 

 

 

Висновок: на підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів та ре-

зультатів акредитаційної експертизи експертна комісія МОН України робить 
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висновок про можливість Запорізької державної інженерної академії здійсню-

вати підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою «Інженерія 

програмного забезпечення»  зі спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим 

обсягом 20 (двадцять) осіб. 
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№ 

п/п 
Дисципліна з якої проводиться ККР Курс Група Дата Час Аудиторія Експерт 

Цикл загальної підготовки 

1. 
Іноземна мова за професійним  спря-

муванням  
2 ІПЗ-17-1мд 18.12.2018 

2 пара 
л 219 Форкун Ю.В. 

10
15

-11
35

 

Цикл професійної підготовки 

2. Технології створення WEB-застосунків 2 ІПЗ-17-1мд 17.12.2018 
2 пара 

л 219 Князєва Н.О. 
10

15
-11

35
 

3. 
Методи захисту інформації в 

комп’ютерних системах 
2 ІПЗ-17-1мд 17.12.2018 

3 пара 
л 219 Форкун Ю.В. 

11
45

-13
05

 

4. 
Навчальні тренінги з інженерії програм-

ного забезпечення 
2 ІПЗ-17-1мд 18.12.2018 

3 пара 
л 219 Князєва Н.О. 

11
45

-13
05

 

 
Зав. каф. ПЗАС    ____________________  
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Додаток 3 

Порівняльна таблиця дотримання акредитаційних вимог з підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програ-

мою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Найменування показника 

(нормативу) 

 

Значення 

показника 

(нормативу) за 

другим 

(магістерська) 

рівнем 

Фактичне зна-

чення показ-

ника 

Відхилення 

фактичного 

значення по-

казника 

від норматив-

ного 

КАДРОВІ ВИМОГИ 

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

1. Науково-педагогічні та наукові 

працівники, які здійснюють освітній 

процес, повинні мати: 

   

-стаж науково-педагогічної діяль-

ності 

 

понад два 

роки 
+ відповідає 

-рівень наукової та професійної ак-

тивності, який засвідчується вико-

нанням не менше чотирьох видів та 

результатів 

пункти 

1-18 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов 

інформація 

наведена у 

тал. 5.1, 5.2 

відповідає 

-кадровий склад закладу освіти 

(кількість осіб, виходячи із макси-

мальної кількості здобувачів 

освітнього ступеня магістра на од-

ного викладача, який має 

кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або 

вчене звання)  

не більше 

10 осіб 
7 відповідає 

2. Група забезпечення спеціальності 

у кожному підрозділі закладу 

освіти, де здійснюється підготовка 

за спеціальністю, повинна склада-

тися з науково-педагогічних або на-

укових працівників, які працюють у 

закладі освіти за основним місцем 

роботи та мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності і які не 

входять (входили) до жодної групи 

забезпечення такого або іншого за-

кладу вищої освіти в поточному се-

местрі, при цьому: 

+ 

+ 

(6 членів 

групи 

забезпечення) 

відповідає 

-частка тих, хто має науковий 

ступінь та/або вчене звання (%) 
60 100 

+40  

відповідає 

частка тих, хто має науковий 

ступінь доктора наук та/або вчене 

звання професора (%) 

20 33 
+13 

відповідає 
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Найменування показника 

(нормативу) 

 

Значення 

показника 

(нормативу) за 

другим 

(магістерська) 

рівнем 

Фактичне зна-

чення показ-

ника 

Відхилення 

фактичного 

значення по-

казника 

від норматив-

ного 

 

кількість здобувачів вищої освіти 

всіх рівнів, курсів та форм навчання 

з відповідної спеціальності на одно-

го члена групи забезпечення 

 

не більше 

30 здобувачів 

30 здобувачів-

на одного 

члена групи 

забезпечення 

відповідає 

3.Наявність трудових договорів 

(контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) праців-

никами та наказів про прийняття їх 

на роботу 

+ + відповідає 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпечення навчальними 

приміщеннями для проведення 

освітнього процесу (кв. метрів на 

одного здобувача освіти з 

урахуванням не більше трьох змін 

навчання): 

   

- загальна для закладу освіти не менше 

2000 м
2
 

+ відповідає 

- на одного здобувача освіти 
2,4 7,5 

+5,1 

відповідає 

2. Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, устатку-

ванням, що необхідні для виконання 

освітніх програм, обґрунтовується 

окремим документом з наданням 

розкладу їх використання та розра-

хунків достатності. При цьому вра-

ховується комп’ютерна техніка із 

строком експлуатації не більше во-

сьми років. 

+ + відповідає 

3. Забезпеченість навчальних ауди-

торій мультимедійним обладнанням 

повинна становити (%) 

не менше ніж 

30 відсотків 
100 

+ 70 

відповідає 

4. Здобувачі вищої освіти, які цього 

потребують, повинні бути забезпе-

чені гуртожитком (%) 

70 100 
+30 

відповідає 

5.Інформаційне забезпечення пе-

редбачає наявність: 
   

-вітчизняних та закордонних фахо-

вих періодичних видань відповідно-

го або спорідненого спеціальності 

профілю у бібліотеці закладу освіти 

не менше як 

п’ять 

найменувань 

10 
+5 

відповідає 
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Найменування показника 

(нормативу) 

 

Значення 

показника 

(нормативу) за 

другим 

(магістерська) 

рівнем 

Фактичне зна-

чення показ-

ника 

Відхилення 

фактичного 

значення по-

казника 

від норматив-

ного 

(у тому числі в електронному ви-

гляді)  

-доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мо-

вою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне ко-

ристування базами кількома закла-

дами освіти); 

+ + відповідає 

-офіційного веб-сайта закладу осві-

ти, на якому розміщена основна ін-

формація про його діяльність  

+ + відповідає 

-сторінки на офіційному веб-сайті 

закладу освіти англійською мовою, 

на якому розміщена основна інфор-

мація про діяльність  

+ + відповідає 

5.Соціально-побутова інфраструк-

тура передбачає наявність: 

   

-бібліотеки, у тому числі читальної 

зали 
+ + відповідає 

-медичного пункту + + відповідає 

-пунктів харчування + + відповідає 

-актової чи концертної зали + + відповідає 

-спортивної зали, стадіону та/або 

спортивних майданчиків 
+ + відповідає 

6.Навчально-методичне забезпечен-

ня передбачає наявність: 

 

 

  

-усіх затверджених в установленому 

порядку освітніх (освітньо-

професійних, освітньо-наукових, 

освітньо-творчих) програм 

+ + відповідає 

-навчальних планів, за якими здійс-

нюється підготовка здобувачів ви-

щої освіти 

+ + відповідає 

-робочих програм з усіх навчальних 

дисциплін навчальних планів, які 

включають: 

+ + відповідає 

-програму навчальної дисципліни + + відповідає 

-заплановані результати навчання + + відповідає 

-порядок оцінювання результатів 

навчання 
+ + відповідає 

-рекомендовану літературу (основ-

ну, допоміжну) 
+ + відповідає 

-інформаційні ресурси в Інтернеті + + відповідає 

-програм з усіх видів практичної 

підготовки до кожної освітньої про-
+ + відповідає 
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Найменування показника 

(нормативу) 

 

Значення 

показника 

(нормативу) за 

другим 

(магістерська) 

рівнем 

Фактичне зна-

чення показ-

ника 

Відхилення 

фактичного 

значення по-

казника 

від норматив-

ного 

грами 

-методичних матеріалів для прове-

дення підсумкової атестації здобу-

вачів вищої освіти 

+ + відповідає 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ 

щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Подання в електронному вигляді 

відомостей про кадрове та ма-

теріально-технічне забезпечення 

закладу освіти до ЄДЕБО 

+ + відповідає 
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Додаток 4 

 

Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації  з підготовки фахі-

вців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною про-

грамою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу) за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістр 

Норматив за 

другим (магіс-

терським) рів-

нем 

Фактично  

Відхилення 

фактичного 

показника від 

нормативу 

 

1 Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти 

 

1.1. Виконання навчального плану за по-

казниками: перелік навчальних дисциплін, 

години, форми контролю, % 

 

100 100 відповідає 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 

 

100 100 відповідає 

1.3. Чисельність науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників, що обслуго-

вують спеціальність і працюють у навча-

льному закладі за основним місцем робо-

ти, які займаються вдосконаленням навча-

льно-методичного забезпечення, наукови-

ми дослідженнями, підготовкою підруч-

ників та навчальних посібників, % 

 

100 100 відповідає 

 

2 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше % 

 

2.1. Рівень знань студентів з загальної під-

готовки: 
   

2.1.1. Успішно виконані контрольні за-

вдання, % 
90 100 

+10 

відповідає 
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Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу) за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістр 

Норматив за 

другим (магіс-

терським) рів-

нем 

Фактично  

Відхилення 

фактичного 

показника від 

нормативу 

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдан-

ня (оцінки «5» i «4»), % 
50 100 

+50 

відповідає 

2.2. Рівень знань студентів з професійної  

підготовки: 
   

2.2.1. Успішно виконані контрольні за-

вдання, % 
90 100 

+10 

відповідає 

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдан-

ня (оцінки «5» i «4»), % 
50 82,4 

+32,4 

відповідає 

3 Організація наукової роботи 

3.1. Наявність у структурі навчального за-

кладу наукових підрозділів 
+ + відповідає 

3.2. Участь студентів у науковій роботі 

(наукова робота на кафедрах та в лабора-

торіях, участь в наукових конференціях, 

конкурсах, виставках, профільних олімпі-

адах тощо) 

+ + відповідає 

 

 


