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З ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНІ 

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ

УНІВЕРСИТЕТУ

м. Кропивницький
14 грудня 2018 року

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2018 р. 
№ 1619-л та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 
09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» з метою проведення первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 
29 «Міжнародні відносини» у Центральноукраїнському національному 
технічному університету призначена експертна комісія у складі:

Хаджинов Ілля Васильович -  проректор з наукової роботи Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, голова 
комісії;

Румянцев Анатолій Павлович - професор кафедри міжнародних 
економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного 
авіаційного університету, доктор економічних наук, професор, член комісії.

у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 р. розглянула подані матеріали та 
провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у 
Центральноукраїнському національному технічному університету, пов’язану з 
підготовкою студентів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
за другим (магістерським рівнем), а саме: стан кадрового, навчально- 
методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення 
підготовки фахівців зазначеної освітньо-професійної програми за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, стан заходів з формування контингенту 
студентів, якісні показники підготовки фахівців, організаційні засади 
навчальної роботи, надала оцінку рівня, напрямів і показників наукової 
діяльності науково-педагогічних працівників і студентів, проаналізувала 
міжнародні зв’язки у сфері наукової та освітньої діяльності 
Центральноукраїнського національного технічного університету (далі ЦНТУ).

Голова експертної комісії І.В. Хаджинов
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У підсумку експертного оцінювання комісія констатує:

1. Загальна характеристика 
Центральноукраїнського національного технічного університету

ІТНТУ акредитує освітньо-професійну програму «Міжнародні економічні 
відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі 
знань 29 «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Центральноукраїнський національний технічний університет починає 
свою історію з Зінов’євського інституту сільськогосподарського 
машинобудування, який було створено в 1929 році. Згодом його реорганізовано 
в технікум сільськогосподарського машинобудування, далі -  в 
машинобудівельний технікум, який нині є структурним підрозділом 
університету. Друге народження навчальний заклад отримав, коли в 1956 році в 
Кіровограді було створено спочатку вечірнє відділення, а з 1962 року -  філію 
Харківського політехнічного інституту. В 1967 році на базі філії було відкрито 
Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1998 року № 1972 
було створено Кіровоградський державний технічний університет (КДТУ) на 
базі Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

Враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів 
діяльності Кіровоградського державного технічного університету та його 
вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки указом Президента 
України №277/2004 від 05.03.2004 р. КДТУ надано статус національного, і 
надалі він іменувався -  Кіровоградський національний технічний університет 
(КНТУ). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
27.10.2016 року № 1291 назву університету було змінено на 
Центральноукраїнський національний технічний університет.

Сьогодні університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом 
IV рівня акредитації, структура спеціальностей якого відображає структуру 
багатогалузевого виробничого комплексу центрального регіону нашої країни -  
Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської та інших областей.

У 2009 році університет успішно підтвердив свій IV рівень перед ДАК 
МОНУ при повторній акредитації (сертифікат серії РД-Г/ № 126245 від 
12.10.2009 р.). Форма власності університету -  державна. Рівень акредитації в 
повному обсязі -  IV. У складі ЦНТУ працюють 6 факультетів, 4 центри та 2 
коледжі.

Згідно з ліцензією ЦНТУ здійснює підготовку фахівців за освітнім 
ступенем «бакалавр» та освітнім ступенем «магістр» - за 27-ма 
спеціальностями.

Очолює Центральноукраїнський національний технічний університет 
доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України 
Черновол Михайло Іванович, який призначений наказом Міністерства освіти і 
науки України. Черновол Михайло Іванович в 1977 році захистив кандидатську 
дисертацію, а в 1992 році - докторську дисертацію. У 1994 році отримав вчене 
звання професора.

Голова експертної комісії І.В. Хаджинов
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Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
здійснюється випускаючою кафедрою міжнародних економічних відносин, яка 
створена у 2000 році.

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин —  Миценко Іван 
Михайлович, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти 
України, академік академії економічних наук України, керівник 
Кіровоградського регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації 
економістів-міжнародників, член спеціалізованої вченої ради по захисту 
докторських та кандидатських дисертацій, працює на посаді з 2000 року 
(постійно). Освіта вища, закінчив в 1984 р. Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю
"Сільськогосподарські машини". В 1997 р. захистив кандидатську дисертацію 
по спеціальності 08.09.03 "Праця, заробітна плата та рівень життя" на тему 
"Методи забезпечення сприятливих умов праці в матеріальному виробництві". 
В 1998 р. присуджено вчене звання доцента. В лютому 2005 р. захистив 
докторську дисертацію за спеціальністю 08.02.03 - Організація управління, 
планування і регулювання економіки. В квітні 2005р. присвоєне вчене звання 
професор.

Має більше 210 наукових праць, серед них 6 монографії, 5 навчальних 
посібників з грифом МОН України. Наукові розробки І.М. Миценка 
використовуються як на державному так і регіональному рівнях при підготовці 
законотворчих проектів економічної політики, сприяючи розбудові незалежної 
України. Проходив стажування в навчальних закладах Данії, Англії, 
Німеччини, Франції. За вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці є 
почесним громадянином міста Бейсенак (Франція).

Під його науковим керівництвом 5 викладачів університету захистили 
кандидатські та один докторську дисертації.

У ВНЗ запроваджено ступеневу систему підготовки кадрів, яка дозволяє 
здобути 2 освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр та магістр. Реалізуються нові 
концепції гуманітарної та фундаментальної підготовки, запроваджено 
кредитно-модульну систему організації навчального процесу, укладено угоди 
про науково-технічне співробітництво з вищими навчальними закладами 
Польщі, Чехії, Німеччини, Англії, США, Австрії, Франції, Болгарії, Грузії, 
Словацької Республіки.

Центральноукраїнський національний технічний університет - це 4 
навчальні корпуси, 3 лабораторії, механічні майстерні, наукова бібліотека, 
інформаційно-обчислювальний центр спортивний зал, стадіон, 
спортмайданчик, бази відпочинку, 4 гуртожитки. До складу 
Центральноукраїнського національного технічного університету входить 2 
коледжі.

Загальна характеристика діяльності Центральноукраїнського 
національного технічного університету представлена в зведеній таблиці 1.

Голова експертної комісії І.В. Хаджинов
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Таблиці 1 - Загальна характеристика Центральноукраїнського 
національного технічного університету

Кількісні параметри
№
з/п

Показники діяльності Денна (очна) 
форма 

навчання

Заочна
форма

навчання
1. Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб) 

у т.ч. за рівнями освіти:
- молодший спеціаліст (осіб)
- бакалавр (осіб)
- магістр (осіб)
- освітньо-науковий (осіб)

3865

2670
1195
75

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 
у т.ч. за формами навчання:

- денна (очна) (осіб)
- заочна, дистанційна (осіб)

3778

3000
778

3. Кількість навчальних груп (одиниць) 297 179
4. Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)
За

переліком 
2006 р.

Згідно 
переліку 
2015 р.

у т.ч. за освітніми рівнями: 
- бакалавр (одиниць) 22 23

- магістр (одиниць) _ 21
5. Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), 

(одиниць) 
з них випускових (одиниць)

25

21
6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 6
7. Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 

з них:
- власні(кв. м)
- орендовані (кв. м)

48439

48439

8. Навчальні площі, які здаються вищим навчальним 
закладом в оренду (кв. м) 295,01

9 Чисельність НПП (фізичних осіб) 347 (100%)
Із них:
- докторів наук (або) професорів, осіб (%)
- кандидатів наук (або) доцентів, осіб (%)
- осіб, зайнятих на постійній основі та на засадах 
внутрішнього сумісництва, осіб (%)
- осіб, науково-педагогічна спеціальність (кваліфікація) 
яких відповідає дисциплінам, що вони викладають, осіб 
(%)
- частка викладачів пенсійного віку, %

40 (11,52%) 
220 (63,40%) 
325 (93,66%)

347(100%) 

64 (18,44%)
10 Кількість повних місячних ставок 385,45
11 Середній вік НПП (років) 

у т.ч. - докторів наук, професорів 
- кандидатів наук, доцентів

48,5
63.4
44.5

Голова експертної комісії с Хаджинов
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Експертна комісія перевірила оригінали та констатує наявність в ЦНТУ 
таких установчих документів:

-Статут Центральноукраїнського національного технічного університету, 
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2017 р. 
№581

-Довідка № 12-Д-200 від 28.11.2012 р. про включення вищого закладу до 
державного реєстру вищих навчальних закладів України, ідентифікаційний код 
02070950;

-Свідоцтво про державну реєстрацію Кіровоградського національного 
технічного університету серія А00 № 076063 від 09 квітня 2004 року;

-Відомість щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Центральноукраїнського національного технічного

-Сертифікат про акредитацію за рівнем магістр серії НД №1289936, 
виданий 9 жовтня 2017 р. акредитаційною комісією.

Кіровоградський національний технічний університет має офіційний сайт 
Ьіїр:/Лу\у\у.1тШ.кг.иа/ на якому розміщені всі офіційні документи оприлюднені 
всі заходи діяльності університету

Кадровий склад кафедри, який забезпечує підготовку студентів за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 
29 «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
повністю відповідає існуючим вимогам Міністерства освіти і науки України.

Експерти констатують, що ЦНТУ має всі необхідні умови для 
здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців за 
заявленою освітньо-професійною програмою. Експертами аргументовано 
стверджується, що досвід закладу з підготовки фахівців є підставою для 
підтвердження спроможності ЦНТУ здійснювати освітні послуги в галузі 
вищої освіти відповідно до Державних вимог МОН України з підготовки 
студентів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

2. Формування контингенту студентів
Кафедра міжнародних економічних відносин активно проводить 

професійно-орієнтаційну роботу щодо залучення молоді до участі в конкурсі 
для вступу в Центральноукраїнський національний технічний університет.

Для формування контингенту студентів другого рівня вищої освіти 
колективом кафедри постійно впродовж навчального року проводиться 
профорієнтаційна і агітаційна робота серед випускників ЦНТУ та інших вищих 
навчальних закладів України, які мають диплом про вищу освіту 
бакалаврського рівня. Згідно наказу ректора університету для проведення 
профорієнтаційної і агітаційної роботи за кафедрою міжнародні економічні 
відносини закріплюються навчальні заклади, підприємства і організації 
Кіровоградської області.

Голова експертної комісії , , ! ' / І-В- Хаджинов
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Серед основних заходів профорієнтаційної роботи для вступу молоді до 
університету, в яких приймають участь усі співробітники кафедри, необхідно 
назвати:

- публікації у пресі про відомих науковців кафедри;
- робота провідних викладачів кафедри у Кіровоградському 

територіальному відділенні МАН;
- виступи науковців кафедри на місцевому телебаченні;
- розробка індивідуальних профорієнтаційних матеріалів зі спеціальності;
- підготовка та оновлення інформаційних матеріалів (буклети, стенди, 

мультимедійні презентації) про кафедру;
- налагодження співпраці з районними відділами освіти м. Кропивницький, 

обласними управліннями освіти;
- участь викладачів кафедри в забезпеченні проведення процедур ЗНО;
- співпраця з відділами та управліннями освіти, загальноосвітніми, 

професійно-технічними та вищими навчальними закладами;
- участь у Тижнях профорієнтаційної роботи, Ярмарках професій, 

проведення зустрічей викладачів і студентів із учнями шкіл на базі 
кафедри;

- організація постійно діючого взаємозв’язку з потенційними 
абітурієнтами;

- залучення випускників минулих років та студентів, які зараз навчаються, 
до агітаційної роботи у тих навчальних закладах, де вони отримали 
загальноосвітню чи базову вищу підготовку.

- проведення днів відкритих дверей. У ці дні абітурієнтів знайомлять із 
специфікою спеціальності, розподілом годин за циклами дисциплін, 
складом викладачів кафедр, можливостями працевлаштування 
випускників тощо; демонструються комп’ютерні класи, рівень технічної 
забезпеченості навчального процесу, спеціальні стенди кафедри. 
Кафедрою міжнародних економічних відносин агітаційна робота

проводилась в дні зустрічі з випускниками загальноосвітніх шкіл у місті та 
Кіровоградській області.

Кількісні показники формування контингенту студентів наведено в таблиці
2 .

Таблиця 2 -  Показники формування контингенту студентів освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» Центральноукраїнського національного

технічного університету
№ Показник Роки
з/п 2015/2016 2016/2017 2017/2018
1. Ліцензований обсяг підготовки 20/20 20/20 20/20

(денна/заочна форма):
2. Прийнято на навчання, всього (осіб):

-  денна форма: 20 18 11
в т.ч. за держзамовленням: - 1 3
-  заочна форма: 14 6 15

Голова експертної комісії І.В. Хаджинов
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в т.ч. за держзамовленням:
-  нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою;
-  таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію;
-  зарахованих на пільгових умовах, з 

якими укладені договори на підготовку.

-

3

3 -

3. Подано заяв за формами навчання: 
-  денна форма; 20 18 20
-  заочна форма; 14 16 21

4. Конкурс абітурієнтів на місця за формами 
навчання:
-  денна форма; ІД 2Д 1,1
-  заочна форма; 1 1,5 1,3

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений 
термін навчання на:
-  денну форму;
-  інші форми. - - -

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня бакалавр або за відповідним напрямом (спеціальністю) 
Центральноукраїнський національний технічний університет проводить вступні 
випробування з фахових для відповідної спеціальності дисциплін у формі 
тестування та обов’язкового ЗНО з іноземної мови.

Експертиза підтверджує, що набір студентів за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти відповідає потребам регіону, а організація, планування та 
формування контингенту студентів ЦНТУ здійснюється відповідно до 
чинного законодавства та нормативних документів у межах ліцензійного 
обсягу.

3. Зміст підготовки фахівців
При підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» ЦНТУ використовує у своїй діяльності державні вимоги до змісту 
освіти та слідкує за потребами ринку праці.

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» розроблена на основі 
Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього 
процесу у ЦНТУ, Положення про оцінювання результатів навчання студентів, 
Положення про проведення практики студентів, Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти ЦНТУ; 01111 затверджена вченою радою ЦНТУ 
(протокол № 4 від 19 квітня 2017 року).

Голова експертної комісії - І.В. Хаджинов
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Під час розробки планів враховано місце кожної дисципліни у структурно- 
логічній схемі (за роками навчання), що забезпечує логічну послідовність їх 
вивчення з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців, забезпечення 
розвитку та набуття ними необхідних загальних та фахових компетентностей, 
якими повинен оволодіти фахівець.

Навчальний план підготовки магістрів є узгодженим з навчальними 
планами підготовки бакалаврів. Підготовка магістрів полягає у більш глибокій 
орієнтації на професійні знання, поглибленні фахових компетентностей, 
спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових 
досліджень у державних фінансах і впровадженні їх в практику.

Навчальний план здобувачів освітнього ступеня «магістр» прийому 2017 р. 
передбачає 90 кредитів ЄКТС (2700 год.), з них 54 кредитів (1620 год.) 
теоретичного навчання, 6 кредитів (180 год.) практичної підготовки, 9 кредитів 
(270 год.) переддипломна практика та 21 кредит (630 год.) підготовка випускної 
магістерської роботи і атестація.

Навчальний план підготовки магістрів з міжнародних економічних 
відносин затверджений вченою радою ЦНТУ (протокол № 8 від 24 квітня 
2017р.). Співвідношення навчального часу між циклами підготовки, 
аудиторною та позааудиторною роботою студентів, зміст підготовки 
відповідають державним вимогам та потребам ринку праці. На основі 
навчального плану складений робочий навчальний план та навчально- 
методичні комплекси дисциплін.

Експертна комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців за 
заявленою освітньо-професійною програмою забезпечений стандартами 
вищої освіти України, засобами діагностики якості вищої освіти, 
навчальними та робочими навчальними планами. Зміст підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ЦНТУ повністю відповідає 
Державним вимогам до акредитації та Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, потребам ринку праці 
Кіровоградського регіону та безперервності, наступності, ступеневості 
підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-
виховного процесу

Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу відбувається згідно з чинним законодавством України, 
нормативними документами МОН України, стандартами вищої освіти, 
Статутом Центральноукраїнського національного технічного університету, 
затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 581 від 
11.04.2017 р. та Положенням про організацію освітнього процесу у 
Центральноукраїнському національному технічному університеті, 
затвердженим вченою радою ЦНТУ 30.10.2017 р.

Експертна комісія відзначає, що в ЦНТУ створена і плідно функціонує

Голова експертної комісії І.В. Хаджинов
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система планування, управління та контролю освітнього процесу.
Комісія перевірила фактичну наявність навчальних та робочих 

навчальних програм з дисциплін навчального плану за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини». Всі дисципліни (100% від потреби) 
навчального плану забезпечені навчальними та робочими навчальними 
програмами. Програми навчальних дисциплін укладено відповідно до їх місця 
за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини»; охоплюють теми, які формують 
компетентності магістра з міжнародних економічних відносин.

Комісія перевірила фактичну наявність навчально-методичних матеріалів 
з дисциплін, що викладаються; з кожної дисципліни розроблені навчальний 
контент, завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів, 
питання і завдання до поточного і підсумкового контролю. Навчально- 
методичні матеріали розроблені державною мовою та відповідають 
встановленим вимогам щодо їх структури та змісту.

Для реалізації принципу практичної спрямованості підготовки студентів 
щодо виконання ними функцій фахівців з міжнародних економічних відносин з 
усіх навчальних дисциплін, які передбачають формування та розвиток умінь, 
навичок професійної діяльності та задоволення професійних вимог 
роботодавців, передбачені відповідні практичні заняття. Перелік тем, зміст 
практичних занять та методичні вказівки до проведення практичних занять 
визначаються робочою навчальною програмою дисципліни. Практичні заняття 
проводяться з широким використанням фактичних даних економічної 
діяльності підприємств, організацій та установ, що дає можливість забезпечити 
формування професійних навичок і компетентностей з пошуку наукових шляхів 
вирішення конкретних практичних завдань.

Значна увага в ЦНТУ приділяється організації самостійної роботи 
студентів. З кожної дисципліни навчального плану студент отримує завдання 
для самостійної роботи з переліком питань, із зазначенням форм та термінів їх 
виконання, переліком літератури та питань для самоконтролю. Ефективній 
організації самостійної роботи студентів сприяє наявність її навчально- 
методичного забезпечення (100% від потреби). Методичне забезпечення 
самостійної роботи студентів містить: завдання творчого характеру, перелік 
питань, рекомендовані форми та терміни їх виконання, перелік літератури, 
форми контролю. Студенти мають можливість користуватися методичними 
розробками з будь-яких дисциплін, що є доступними в комп’ютерних класах. 
Система «Моосіїе» створює умови для покращення вивчення дисциплін 
студентами.

На кафедрі значна увага приділяється організації та проведенню контролю 
в підвищенні якості підготовки фахівців. Розроблені пакети комплексних 
контрольних робіт (ККР) з кожної дисципліни навчального плану підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні

Голова експертної комісії . І-В- Хаджинов
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відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
відповідають меті й завданню відповідних навчальних дисциплін.

Організація практичної підготовки здійснюється відповідно до чинних 
нормативно-правових актів та сучасних підвищених вимог до формування 
професійних умінь і навичок випускників з урахуванням особливостей фаху, 
що зафіксовані у освітньо-професійній програмі та відповідають навчальному 
плану. Практична підготовка студентів спрямована на закріплення, 
поглиблення, розширення й систематизацію знань з професійної підготовки. За 
рахунок укладених договорів між ЦНТУ та підприємствами, організаціями і 
установами, інститут має необхідні бази для проведення практик (АТ «АЛЬФА- 
БАНК», ТДВ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів», ТОВ «Аскольд -  
Континент», ТОВ «Дистрибуційна сервісна компанія», ПАТ "Кіровоградське 
рудоуправління", «Страхова група «ТАС»», Департамент агропромислового 
розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації, Департамент 
економічного розвитку і , торгівлі Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та інші).

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
передбачає захист магістерської роботи відповідно до Положення про 
атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у 
ЦНТУ.

Експертна комісія перевірила і констатує наявність навчально- 
методичного забезпечення атестації студентів, яке включає методичні 
рекомендації до виконання магістерських робіт, тематику досліджень та 
критерії оцінювання.

Написання магістерської роботи здійснюється відповідно методичних 
рекомендацій до магістерських робіт, які підготовлені кафедрою 
міжнародних економічних відносин. Тематика магістерських робіт 
розробляється кафедрою відповідно до вимог освітньо-професійної програми 
на основі компетентнісного підходу та переглядається щорічно.

Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що організаційне та 
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі 
знань 29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у ЦНТУ відповідає Державним вимогам до акредитації та 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.

5. Інформаційне забезпечення навчального процесу
Центральноукраїнський національний технічний університет має 

бібліотеку з фондом більше 450 тисяч примірників навчальної, методичної та 
наукової літератури російською, українською та іноземними мовами. Бібліотека 
має три читальні зали, обладнана сучасною комп'ютерною технікою та щорічно 
обслуговує близько 6000 читачів.

Пошук потрібної літератури здійснюється в автоматичному режимі. 
Доступ до електронної бази даних бібліотеки є у всіх читальних залах

Голова експертної комісії — І.В. Хаджинов
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бібліотеки, а також з комп’ютерів кафедр і гуртожитків університету в 
локальній мережі установи. В електронному каталозі можна отримати 
інформацію про всі сфери бібліографічного опису документа, крім того, про 
місце його зберігання, наявність примірників у книгосховищі та виданих 
користувачам.

Вимогою сьогодення є організація електронної бібліотеки, яка доповнює 
книжковий фонд електронним джерелами. Фонд електронної бібліотеки ЦНТУ 
доступний в локальній мережі на базі АБІС «ІРБІС 32».

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки ЦНТУ є підтримка 
проекту інституційного репозитарію (електронної бібліотеки) СЦМЛІ -  як 
сервісу для самостійного публікування власних результатів досліджень та 
поширення наукових ідей; електронного архіву, сховища ресурсів, що містить 
переважно наукові матеріали працівників ВНЗ.

Основне завдання інституційного репозитарію -  надати відкритий доступ 
до статей та препринтів, дисертацій, технічних звітів та робочих документів, тез 
конференцій, електронних публікації, багато з яких не мають своїх каналів 
оприлюднення та розповсюдження, проте відіграють важливу роль у науково- 
дослідній роботі та навчанні.

Крім того на електронному порталі університету розміщені електронні 
програми навчальних дисциплін, плани занять, конспекти лекцій, методичні 
матеріали до дисциплін та тестові електронні модулі, які дозволяють 
викладачам в дистанційному режимі проводити якісну оцінку успішності 
студентів протягом та в кінці навчального семестру.

Всі структурні підрозділи університету охоплено локальною 
комп’ютерною мережею, яка забезпечує можливість з будь-якого комп’ютера, 
встановленого в комп’ютерних класах, на кафедрах, у деканатах або відділах, 
отримати доступ.

Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що інформаційне 
забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 
«Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
ЦНТУ відповідає Державним вимогам до акредитації та Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.

6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
У ЦНТУ сформований склад науково-педагогічних працівників, який 

забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини».

Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний 
персонал, що забезпечує підготовку магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за трудовими книжками, документами про 
наявність вищої освіти, наукового ступеня, вченого звання. Усі відповідні
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накази про зарахування на посади зафіксовано у трудових книжках, контракти 
оформлено відповідно до чинного законодавства.

Освітній процес підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» за магістерським рівнем вищої освіти забезпечують викладачі у 
кількості 7 осіб, які працюють на 4 кафедрах, в т. ч. З (52,85%) -  на кафедрі 
міжнародних економічних відносин, 1 (14,28%)) - на кафедрі матеріалознавства 
та ливарного виробництва; 1 (14,28%) - на кафедрі іноземних мов; 1 (14,28%) - 
на кафедрі економіки та підприємництва; 1 (14,28%) - на кафедрі аудиту та 
оподаткування.

Експертна комісія, використовуючи штатний формуляр, накази з 
кадрових питань, первинні документи відділу кадрів ЦНТУ за трудовими 
книжками, документами про наявність вищої освіти, наукового ступеня, 
вченого звання, підвищення кваліфікації перевірила достовірність наведеної в 
матеріалах самоаналізу інформації про якісний склад науково-педагогічних 
працівників, який забезпечує освітній процес з підготовки магістрів з 
міжнародних економічних відносин. За рівнем своєї підготовки усі викладачі 
відповідають займаним посадам, мають вищу освіту за економічним напрямом 
або напрямами, що відповідають дисциплінам, а також мають наукову 
активність відповідно вимог. Виконується вимога щодо відповідності змісту 
опублікованих наукових робіт та науково-методичних матеріалів за профілем 
дисциплін, що викладаються.

Завідувач випускової кафедри міжнародних економічних відносин 
Миценко Іван Михайлович є доктором економічних наук, професором. Має 
досвід з міжнародної діяльності, який отримала під час стажування за 
кордоном. Миценко І.М. є автором близько 210 публікацій, з них 133 наукових 
в т. ч. 101 у фахових виданнях і 4 монографії та 77 навчально-методичного 
характеру в т. ч. 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки 
України.

Підготовку фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини», здійснює група забезпечення, яка створена з штатних науково- 
педагогічних працівників, у тому числи з науковими ступенями та вченими 
званнями. До складу групи забезпечення освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини», входить 1 доктори наук, професори, що складає 20%. Комісія 
констатує виконання ліцензійних вимог щодо складу групи забезпечення, 
відповідальної за підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Результати 
професійної діяльності викладачів, які забезпечують підготовку студентів за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», підтверджують якість 
кадрового складу (значення пункту ЗО ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти).
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Науково-педагогічний колектив кафедри постійно працює над 
підвищенням своєї кваліфікації, якістю викладання, здійснює науково- 
методичну та наукову роботу. За результатами підвищення кваліфікації постійно 
вносяться зміни до лекційних курсів, практичних занять та вимог щодо змісту і 
методики виконання випускної кваліфікаційної роботи. Постійно проводиться 
науково-педагогічне стажування викладачів у закордонних закладах вищої 
освіти.

Експертна комісія перевірила документи про підвищення кваліфікації 
викладачами постійного складу і констатує їх наявність та належне 
оформлення. Усі науково-педагогічні працівники за останні 5 років пройшли 
підвищення кваліфікації, що відповідає встановленим вимогам.

Експертною комісією встановлено, що кадрове забезпечення 
освітнього процесу ЦНТУ з підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти з ліцензійним обсягом 20/20 осіб відповідає ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг та державним вимогам до акредитації.

7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 
підготовки фахівців в ЦНТУ

Експертиза матеріалів акредитації Центральноукраїнського 
національного технічного університету, співбесіди з керівництвом 
університету, економічного факультету, науково-педагогічними працівниками 
та іншими співробітниками університету дозволяють зробити такі висновки.

Матеріально-технічна база університету в цілому забезпечує освітню 
діяльність ЦНТУ. ЦНТУ має розвинену інфраструктуру: навчальні приміщення 
площею 33 011 кв. м. в т. ч. приміщення для занять студентів, слухачів 
(лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) -  12 747 кв. м. та 
комп’ютерні лабораторії - 2542 кв. м.; 4 студентських гуртожитки загальною 
площею 22 605 кв. м.; їдальня, буфети - 2091 кв. м.; бібліотека та читальні зали 
загальною площею 1269,2 кв. м, в т. ч. читальні зали на 591 кв. м. в головному 
корпусі, профілакторії, бази відпочинку - 923,6 кв. м., медичні пункти -  132 кв. 
м., приміщення для науково-педагогічних працівників - 4037 кв. м., службові 
приміщення -  3239 кв. м.

Всі гуртожитки забезпечені необхідними меблями та інвентарем згідно з 
нормами й відповідають санітарно-гігієнічним і технічним нормам. 
Забезпеченість житлом складає 100% для приїжджих студентів.

Випускаюча кафедра «Міжнародні економічні відносини» ЦНТУ має 
окремий навчальний корпус та аудиторії в навчальному корпусі університету 
загальною площею 1073 кв.м.

Санітарно-технічний стан приміщень випускаючої кафедри «Міжнародні 
економічні відносини» відповідає вимогам діючих норм і правил експлуатації. 
В них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та протипожежний 
режим.

Голова експертної комісії Хаджинов
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Наявні затверджені у встановленому порядку інструкції з техніки безпеки 
та протипожежної безпеки у кожній аудиторії, а також протоколи заміру стану 
захисного заземлення в лабораторіях, освітленості у всіх приміщеннях.

В навчальних кабінетах на інформаційно-методичних стендах розміщена 
інформація про правила безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем 
лабораторно-практичних занять тощо.

Площі приміщень навчальних аудиторій кафедри Міжнародних 
економічних відносин, що задіяні у навчальному процесі підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» в таблиці 3.

Таблиця 3 - Наявні площі аудиторій випускної кафедри «Міжнародних 
економічних відносин» задіяних при підготовці магістрів за спеціальністю 292

«Міжнародні економічні відносини»

№
з/п

Найменування лабора
торії, спеціалізованого 
кабінету, їх площа (м2)

Найменування навчальної 
дисципліни

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість

1

Навчальна аудиторія 
№ 1 (65,7 м2)

Глобальні проблеми світового 
господарства та міжнародних 
економічних відносин

Дошка, робочі місця викладача 
і магістрантів, мультимедійна 

технікаМіжнародна політична економія у
Міжнародна макроекономіка

2
Навчальна аудиторія 

№ 2 (23 м2) Міжнародний маркетинг
Дошка, робочі місця викладача 
і магістрантів, мультимедійна 

техніка

3
Лінгвістичний клас №4 

(27 м2) Іноземна мова
Дошка, робочі місця викладача 
і магістрантів, мультимедійна 
техніка

4
Навчальна аудиторія 

№ 5 (65 м2) Міжнародне економічне право
Дошка, робочі місця викладача 
і магістрантів, мультимедійна 
техніка

5
Навчальна аудиторія 

№ 6 (118 м2) Інтелектуальна власність
Дошка, робочі місця викладача 
і магістрантів, мультимедійна 
техніка

6
Лінгвістичний клас 

№10 (24,6 м2)
Дипломатичний протокол та 
діловий етикет

Дошка, робочі місця викладача 
і магістрантів, мультимедійна 
техніка

7

Спеціалізований 
комп’ютерний клас №9, 

площа 32 м

Управління
зовішньоекономічною діяльність

Дошка, робочі місця викладача 
і магістрантів, мультимедійна 

техніка

Міжнародна інвестиційна 
діяльність
Міжнародні кредитно- 
розрахункові та валютні операції
Міжнародна економічна 
діяльність України

Обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують 
навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
відповідно до навчальних планів та їх обладнання подано у табл. 5.
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Таблиця 4 - Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які 
забезпечують виконання навчального плану за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини»____________________________

№
з/п

Найменування 
комп’ютерної 
лабораторії, 
її площа (м2)

Найменування 
навчальної дисципліни

Модель і 
марка 

персональних 
комп’ютерів, 
їх кількість

Назви пакетів 
прикладних 

програм 
(в тому числі 
ліцензованих)

Доступу
ДО

Інтернету,
наявність

каналів
доступу
(так/ні)

1 Спеціалізований 
комп’ютерний 
клас (№9), 
площа 31,5 м2

Управління ЗЕД

Міжнародна інвестиційна 
діяльність

Міжнародні кредитно- 
розрахункові та валютні 

операції

Міжнародна економічна 
діяльність України

А N40 Оигоп 
750 

(8 шт.) 
Гпіеі Сеіегоп 

1,6 
(1 шт.) 

АМЕ) Зетргоп 
2,1 

(1 ШТ.)

БеІрЬі 7 
ТехноПро 8 
МаГЇіСасІ 15 

8о1ісі\¥огкз 2012 
Компас ЗБ 14 

Т-РІех 
ЗШізІіса 6.0 

Езргії 
Місгозой ОШсе 

Ризіоп 360 
МО сіекіагаїіоп 
Місгозой ОШсе 

2003

1С Бухгалтерія

7.0. Ліга

1С :Підприємство

АЬЬу Ріпегеасіег 
версия 11

МопеуМеїЬосІ 
3000 \УАР

РНРЗЬор
ЕазуСопІгої

ПАРУС

Магкеііп§
Апаїуїіс

Р і^есі Вхрегі

ІСУ ВААК IV

Так

Всі комп’ютери мають вихід у локальну мережу університету та Іпіетеї, 
навчальна аудиторія обладнана сучасною комп’ютерною технікою і підключена 
до локальної мережі університету та електронної бібліотеки для проведення 
практичних занять, виконання наукових та дипломних робіт.

Стан матеріально-технічної бази та використання: комп’ютерної техніки 
при організації фахової підготовки відповідає вимогам щодо акредитації.

Голова експертної комісії Хаджинов
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Експертна комісія констатує, що забезпеченість аудиторіями, 
спеціалізованими лабораторіями, методичними кабінетами, обладнанням і 
устаткуванням, а також комп’ютерна база, необхідні для виконання 
навчального плану підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензійним 
обсягом 20/20 осіб у ЦНТУ, відповідає державним вимогам до акредитації 
та ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.

8. Якість підготовки і використання магістрів
Освітня діяльність ЦНТУ з підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти здійснюється у повній відповідності до навчального плану. Графік 
освітнього процесу, перелік навчальних дисциплін, послідовність і час їх 
вивчення, терміни та форми проведення підсумкового контролю відповідають 
вимогам робочого навчального плану.

Перевіркою встановлено, що навчальний план на момент проведення 
акредитаційної експертизи виконаний повністю за переліком дисциплін, 
кількістю годин та формами контролю.

Експертна комісія провела оцінку якості підготовки студентів за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» шляхом аналізу 
підсумків екзаменів, заліків, матеріалів самоаналізу. Якісна успішність за 
результатами останньої передакредитаційної сесії здобувачів-магістрів за 
циклом професійної та практичної підготовки склала 100%, що демонструє 
високий рівень знань та відповідає державним акредитаційним вимогам.

Експертною комісією були перевірені комплексні контрольні роботи, за 
якими проводилась перевірка показників успішності, а саме: «Управління 
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Міжнародний 
маркетинг», «Міжнародна економічна діяльність України ».

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами в 
цілому, відповідають встановленим нормам. їх результати представлені у 
таблиці 5.

Таблиця 5 -  Результати виконання комплексних контрольних робіт (ККР) 
магістрантами освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Назва
дисципліни Група

Кіль
кість
студе
нтів

Виконувал 
и ККР

3 них одержали оцінки Абсолют 
на 

успіш
ність, %

Якість
успіш
ності,

%

Серед
ній бал

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

3 циклу дисциплін професійної та практичної підготовки

Міжнародний
маркетинг

МЕВ
-17М
(1,4)

5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 4,4
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Управління
зовнішньоеко
номічною
діяльністю
підприємств

МЕВ
-17М
(1,4) 5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 4,4

Міжнародна
економічна
діяльність
України

МЕВ
-17М
(1,4)

5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 4,4

Разом 15 15 100 6 40 9 60 0 0 0 0 100 100 4,4

Порівняння отриманих результатів з результатами самоаналізу кафедри 
свідчать про відсутність суттєвих відхилень. За циклом професійної та 
практичної підготовки абсолютна успішність склала 100%, якісна успішність -  
100 % (при нормативі 50 %), що відповідає акредитаційним вимогам.

Комісія перевірила якість виконання звітів з виробничої практики. 
Відповідно до навчального плану студенти проходили виробничу практику з 
фаху у 2 семестрі тривалістю 4 тижні. Базами практики були підприємства 
сфери торгівлі та виробничі підприємства. Направлення студентів на практику 
оформляється наказом по ВНЗ, в якому визначені терміни проведення практики 
і бази практики. Практика спрямована на підвищення якості практичної 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Навчальним планом підготовки студентів передбачено виконання 
магістерської роботи. Для виконання магістерської роботи розроблені 
методичні рекомендації, тематика магістерських робіт відображає найбільш 
актуальні питання відповідної предметної площини.

Експертна комісія констатує, що якісні характеристики підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі 
знань 29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти відповідають державним вимогам щодо надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти.

9. Науково-дослідна діяльність
Структурним підрозділом університету є науково-дослідна частина 

навчального закладу і аспірантура, яка знаходиться у прямому підпорядкуванні 
проректора з наукової роботи.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри міжнародних 
економічних відносин спрямовані на: розвиток процесу інтеграції України у 
світове господарства; впливу глобалізації на соціально-економічний розвиток 
України; інноваційний компонент глобального економічного розвитку; 
формування концепції людського розвитку в умовах глобалізації.

За останні роки на кафедрі міжнародних економічних відносин 
здійснювалась науково-дослідна робота за темами: «Світовий досвід 
формування ефективної зовнішньоекономічної політики підтримки 
національної продовольчої безпеки» (номер держреєстрації 0113Ш07567), у

Голова експертної комісії І.В. Хаджинов
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межах якої досліджено світовий досвід формування ефективної 
зовнішньоекономічної політики підтримки національної продовольчої безпеки, 
розроблено теоретичні положення та науково-практичні рекомендації щодо 
забезпечення продовольчої безпеки України у світовому інституційному 
середовищі; «Організаційно-економічне забезпечення формування і реалізації 
стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК» (номер 
держреєстрації 0112Ш06632), у рамках якої розроблено методичне 
забезпечення щодо формування системно-синергетичної концепції 
стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК; 
«Світова продовольча безпека і система її міжнародного регулювання: досвід 
для України» (номер держреєстрації 0112Ш02603), де запропоновано напрями 
вдосконалення механізму співробітництва України з міжнародними 
організаціями у сфері забезпечення продовольчої безпеки та визначено 
можливості взаємодії економічних систем різних типів в умовах поглиблення 
інтеграційних процесів; «Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах 
глобалізації» (номер держреєстрації 011Ш007654), у рамках якої розроблено 
концептуальні засади забезпечення ефективної зовнішньоекономічної політики 
у сфері продовольчої безпеки країни та регіону під впливом глобалізаційних 
процесів.

При виконанні науково-дослідних робіт здійснюється наукове 
співробітництво кафедри з іншими закладами вищої освіти, підприємствами та 
установами у формі консультацій, спільної підготовки фахівців та участі 
викладачів у роботі науково-практичних та науково-методичних конференцій, 
взаємного рецензування наукових та науково-методичних розробок, 
проведення семінарів, проведення практики студентів та стажування 
викладачів.

Викладачі кафедр беруть активну участь у науково-дослідній роботі 
студентів, здійснюють керівництво науковими доповідями, рефератами, 
курсовими та дипломними роботами. Для організації наукової роботи молоді 
на кафедрі створено кафедральний науковий гурток «Міжнародник», у роботі 
якого беруть участь кращі студенти. Робота у гуртку дає можливість створити 
комунікативний простір, проводити збір, обробку та розповсюдження корисної 
інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування). Результатом 
науково-дослідної роботи учасників є спільна участь у наукових конференціях, 
семінарах та прес-клубах, організація круглих столів, тренінгів, семінарів, 
дебатів тощо.

Експертна комісія відзначає, що науково-дослідна робота кафедри 
міжнародних економічних відносин сприяють вдосконаленню освітнього 
процесу підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії Хаджинов
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10. Міжнародна діяльність
Міжнародна діяльність ЦНТУ орієнтована на реалізацію основних ідей та 

вимог щодо забезпечення подальшої інтеграції навчального закладу до світової 
освітянської та наукової спільноти. Міжнародна діяльність розглядається у 
ЦНТУ як один з пріоритетних напрямків діяльності.

Відповідно до плану перспективного розвитку Центральноукраїнського 
національного технічного університету на 2011-2020 рр. університетом 
проведено значну роботу щодо налагодження міжнародних зв’язків.

Кількість студентів з країн близького та далекого зарубіжжя, які 
навчаються в університеті, протягом останніх років залишається постійно 
високою. Так їх кількість в 2013 році склала 124 особи, в 2014 році -  189 осіб, в 
2015 році -  253 особи, в 2016 році -  173 особи, в 2017 році -  174 особи, в 2018 році
-  95 осіб. При цьому географія вельми різноманітна -  від Азербайджану, Білорусі, 
Казахстану, Росії, Туркменістану, Узбекистану до Єгипту, Іраку, Камеруну, Конго, 
Китаю, Лівану, Лівії, Марокко, Нігерії, Палестини, Сирії, Судану, Туреччини.

ЦНТУ приділяє значну увагу організації міжнародних центрів, зокрема:
- Міністерство освіти і науки України затвердило створення в 

університеті регіонального контактного пункту рамкової програми ЄС з 
досліджень та інновацій «Ногігопі: 2020» за тематичним напрямом «Малі та 
середні підприємства» (8МЕз).

- В університеті був відкритий «Українсько-Канадський Центр» -  спільний 
проект Відділу міжнародних зв'язків ЦНТУ і канадського державного вищого 
навчального закладу МоЬалук Со11е§е.

- М оЬа^к Со11е§е було видано два сертифікати.
Університет приймає участь у міжнародних програмах та грантах. Так, 

ЦНТУ став членом Мережі університетів країн Чорного моря. Це стало ще одним 
кроком до його інтеграції в єдиному європейському освітньому просторі.

Також університет пройшов реєстрацію в електронній базі Європейського 
Союзу в рамках Програми «ЕКА8МШ+» та отримав індифікаційний код на 
порталі учасників (РІС питЬег: 934250748), що надало можливість університету 
приймати участь у міжнародних проектах та грантах.

ЦНТУ пройшов успішну реєстрацію в Ореп АІКЕ, що дозволило 
здійснювати обмін публікаціями досліджень та інновацій за програмою 
«Ногігопі; 2020».

Одним із стратегічних завдань на час становлення кафедри було 
організація, розвиток та підтримка міжнародних зв’язків з іншими країнами 
світу, що стало б запорукою використання найновітніших технологій у сфері 
викладання, управління та стратегічного розвитку.

Міжнародне співробітництво здійснюється в рамках:
- участь у міжнародних проектах та програмах для викладачів і студентів;
- організація та проведення лекцій, семінарів за участю іноземних 

спеціалістів;
- організаційна підтримка та консультування з приводу стажування 

викладачів і студентів за кордоном.
Співробітництво здійснюється безпосередньо:
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- з Британською службою консультацій за кордоном (ВЕ80);
- з організацією „Друзі Кіровограду” у Великій Британії;
- з Стаффордширським університетом (Велика Британія);
- Університетом Оснабрюк (Німеччина) ( угода від 28.08.05р.)
- Університетом міста Лімож (Франція) (угода від 26.07.06р.)
- Меморандум про співпрацю з громадською організацією «Ьизіпезз - 

а^агсі» (Австрія /Україна) від 5 травня 2007р.
- з Товариством Європейських Студій (м. Ессен, Німеччина). Угода від 7 

квітня 2005р.
- з благодійною організацією «Нарру Бауз 8єгуісє» (м. Лінкольн, 

Великобританія) від 15 липня 2006р.
- з компанією 0 8  ОЬзїрІапІа^е 8сЬеште1 (Німеччина) від 20.05.2009р.
- з Університетом м. Булонь-сюр-мер (Франція) від 03.06.2008 р.
Завдяки організації „Друзі Кіровограду” викладачі кафедри мали

можливість пройти тренінг-програму у Великобританії. Також підписана угода 
про співробітництво в сфері освіти, культурних обмінів, участі в міжнародних 
програмах, практиках-стажуванні з організацією „Хеппі Дейз Сервіс”.

В 2003 р. підписана угода між КНТУ (кафедрою міжнародної економіки) 
та Університетом м. Оснабрюк (Німеччина) про спільну підготовку студентів.

Угода передбачає навчання студентів спеціальності „Міжнародна 
економіка”, які вільно володіють німецькою мовою в Університеті м. Оснабрюк 
(Німеччина) та викладачам кафедри підвищувати свою кваліфікацію в 
Німеччині.

З 2000 р. активно здійснюється робота в напрямку встановлення 
взаємовигідних партнерських зв’язків з вищими навчальними закладами 
Франції.

З 2003 р. налагоджено співробітництво та підписана угода з 
Університетом м. Лімож (Франція), що дає можливість студентам 
спеціальності „Міжнародні економічні відносини”, які вільно володіють 
французькою мовою приймати участь у стажуванні та навчанні.

Розпочате у 2005 р. співробітництво з Університетом м. Кан (Франція) 
дає змогу студентам щорічно приймати участь у соціальних проектах 
присвячених захисту прав людини, екологічній безпеці в Європі, економічній 
кризі та ін. По закінченню стажування студенти отримують міжнародні 
сертифікати.

У 2008 р. підписано угоду про співробітництво з Університетом м. 
Булонь-сюр-мер (Франція). Цей університет засновано в 1951 році і має велику 
історію. До університету приїжджають стажери з різних куточків світу, тепер 
таку можливість мають і студенти спеціальності „Міжнародні економічні 
відносини”. В рамках цього співробітництва студенти удосконалюють знання з 
французької мови та отримують по закінченню стажування сертифікати 
міжнародного зразка.

Під час літніх канікул студенти кафедри мають можливість проходити 
практику в Сполучених Штатах Америки за студентською програмою 
^огк&ТгауеІ, яка передбачає роботу та подорожування. За цією програмою
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студенти можуть відвідати прекрасний туристичний центр з низкою 
розважальних парків Орландо, Маямі -  відоме своїми лазурними берегами, 
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Атлантік-Сіті, Балтімор, Нью- 
Йорк, Філадельфію та інші міста. Всього за період з 2005 року пройшли 
стажування в країнах ЄС та США більше 200 студентів.

Інформація щодо міжнародних зв’язків випускової кафедри міжнародних 
економічних відносин при підготовці магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» подано в таблиці 6.

Таблиця 6 - Міжнародні зв’язки випускової кафедри міжнародних 
економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного 
університету при підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини»

№
з/п

Показник Роки
2014 2015 2016 2017 2018

1 Кількість фахівців, підготованих для зарубіжних 
країн (разом), зокрема за держзамовленням - 7 9 2

2 Кількість зарубіжних навчальних закладів, 
асоціацій, з якими підтримуються ділові зв’язки 8 10 9 8 8

3 Кількість скерованих на навчання до зарубіжних
навчальних закладів:
студентів;
аспірантів

5 2 - 1 1

4 Кількість студентів, які проходили навчальні 
практики у зарубіжних організаціях та установах 10 4 2 3 3

5 Кількість викладачів, які пройшли стажування у 
зарубіжних країнах - - 2 2 2

6 Кількість викладачів і працівників, які перебували 
в ділових зарубіжних відрядженнях - - 2 2 1

7 Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають 
почесні звання зарубіжних навчальних закладів - - - - -

8 Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали 
участь у навчальному процесі ВНЗ 3 3 4 4 3

9 Кількість розробок та проектів, виконаних спільно 
із закордонними партнерами - - - - -

10 Кількість спільних освітньо-професійних програм, 
за якими здійснюється підготовка спеціалістів із 
зарубіжними партнерами

- 3 4 5 4

У звітному році було організовано участь у підготовці міжнародного 
проекту ЕКА8МІІ8 Мипсіиз зі створення центрів пропаганди європейської 
аграрної освіти в Україні. Кординатором проекту є Діжонська вища школа 
агрономії, екології та харчових технологій: А§го8ир Оуоп.

Організована участь у підготовці міжнародного проекту ЕКА8МИ8 
МЕТ\¥ОКК «Іппоуаііоп іп іЬе 1еас1ііп§ оґ 8из1:аіпаЬ1е сіеуеіортепі; іп Ьііе зсіепсез 
іп Еигоре» (Інновації викладання сталого розвитку в науках життя у Європі).

Випускова кафедра міжнародних економічних відносин активно 
залучається до цієї роботи. Розробка міжнародних проектів є важливим

Голова експертної комісії І.В. Хаджинов



22

показником якості роботи кафедри.
Таким чином, результатом роботи щодо міжнародного співробітництва та 

зв’язків з іноземними країнами, яка проводиться на кафедрі міжнародних 
економічних відносин, є підвищення конкурентоспроможності кафедри та 
інституту в цілому на ринку освітніх послуг. Закордонні зв'язки є головним 
елементом комунікативної стратегії вдосконалення системи освіти в ЦНТУ, 
мета якої полягає в підготовці фахівців, які мають як вітчизняний, так і 
закордонний соціальний і професійний досвід.

Експертна комісія відзначає, що міжнародні зв’язки кафедри 
міжнародних економічних відносин сприяють вдосконаленню освітнього 
процесу підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

11. ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

У Центральноукраїнському національному технічному впроваджено 
«Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти у Центральноукраїнському національному технічному». 
Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 
№2145-УІІ, Закону України «Про вишу освіту» від 01.07.2015 №848-УІІІ, 
Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року №1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти» і ґрунтується на принципах викладених у «Стандарті і рекомендаціях 
щодо забезпечення із забезпечення якості вищої освіти і національному 
стандарті України «Системи управління якості. Вимоги» ДСТУ 180 9001:2015, 
а також концептуальних засадах діяльності та стратегії розвитку 
Центральноукраїнського національного технічного університету на 2011-2020 
роки.

Стратегічною метою ЦНТУ є вдосконалення існуючих принципів і 
процедур забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 
сертифікація системи управління якістю ЦНТУ за міжнародним стандартом 
180 9001:2015, створення позитивного іміджу ЦНТУ серед абітурієнтів, 
студентів, викладачів, роботодавців та покращення позицій ЦНТУ у 
національних та міжнародних рейтингах закладів вищої освіти.

Згідно з діючими процедурами проведено навчання внутрішніх аудиторів. 
Консультування відповідальних у підрозділах, а також учасників процесів 
щодо особливостей функціонування Системи в умовах дії 
ДСТУ 180 9001:2015. Основні вимоги щодо нових положень практично 
реалізовані в процесах ЦНТУ з питань освітньої та наукової діяльності.

Експертна комісія відзначає, що внутрішня система забезпечення 
якості освітньої діяльності в університеті сприяє підвищенню якості 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні
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економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

12. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з їх
усунення

Зауважень контрольних органів щодо освітньої діяльності кафедри за цей 
час не було. Претензій від юридичних та фізичних осіб до освітньої діяльності з 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
також не зафіксовано.

13. Документ про декларування вимог Ліцензійних умов

Найменування показника 
(нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Склад групи забезпечення 
(мінімальний відсоток від 
загальної кількості членів 
групи забезпечення):

1) які мають науковий 
ступінь та/або вчене звання 60 84.6 +24.6

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

20
(при наявності 
аспірантури 30)

21.1 +1.1

2. Науково-педагогічні та 
наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес і 
мають стаж науково- 
педагогічної діяльності 
понад два роки та рівень 
наукової та професійної 
активності, який 
засвідчується виконанням не 
менше чотирьох видів та 
результатів з перелічених у 
пункті ЗО Ліцензійних умов 
(мінімальний відсоток 
кадрового складу)

100 100 -
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3. Кадровий склад повинен 
включати на кожні десять 
здобувані один викладач, 
який має кваліфікацію 
відповідно до спеціальності 
(максимальна кількість 
здобувачів освітнього 
ступеня магістра на одного 
викладача)

10 3 +0,7

4. Кількість групи 
забезпечення (максимальна 
кількість здобувачів на 
одного члена) (з 01.09.2019р)

30 105,7 +5,7

5. Наявність трудових 
договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними 
працівниками та/або наказів 
про прийняття їх на роботу

+

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість 
приміщеннями для проведення 
освітнього процесу (кв. метрів 
на одного здобувана освіти з 
урахуванням не більше трьох 
змін навчання, але не менше 
2000 кв. метрів для закладу 
освіти)

2,4 2.8 +0.4

2. Забезпеченість 
мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

30 100 +70

3. Доступність навчальних 
приміщень для осіб 3 
інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення

+ + -

4. Забезпеченість 
комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними 
для виконання освітніх програм

+ + +

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

100 100 -

6. Наявність соціально- + + -
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побутової інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу;

2) пунктів харчування; + + -

3) актового чи концертного 
залу;

+ + -

4 )спортивного залу; + + -

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків;

+ + -

6) медичного пункту + + -

7. Наявність освітньої програми + + -

8. Наявність навчального плану + + -

9. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

10. Наявність програм з усіх 
видів практичної підготовки

+ + -

11. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + -

12. Наявність навчальних 
планів з обов’язковим 
вивченням окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова 
як іноземна» (у разі підготовки 
іноземців та осіб без 
громадянства)

+ + -

13. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді 
(мінімальна кількість 
найменувань)

5 + +

14. Наявність доступу до баз 
даних періодичних наукових 
видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома 
закладами освіти)

+ + +

15. Наявність офіційного веб- 
сайту закладу освіти, на якому

+ + +
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розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, 
зразки документів про освіту, 
умови для доступності осіб 3 
інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення до 
приміщень, навчальні та 
наукові структурні підрозділи 
та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

ОРГАНІЗАЦІЙ 
вимоги щодо провад 

освітньої діяльності у сфер

НІ
ркення 

вищої освіти

1. Кількість здобувачів вищої 
освіти на певній спеціальності 
та рівні вищої освіти 
(мінімальний відсоток 
відповідного ліцензованого 
обсягу)

50 55 +5

2. Електронний вигляд 
відомостей про кадрове та 
матеріально-технічне 
забезпечення закладу освіти до 
ЄДЕБО

+ + -

Експертна комісія відзначає, що кадрові, технологічні та 
організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти відповідають нормативам значення показника для підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі 
знань 29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів ЦНТУ, перевірки на місці 

експертна комісія дійшла таких висновку, що кадрове, навчально-методичне, 
матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та якість підготовки фахівців, 
науково-дослідна та міжнародна діяльність, внутрішня система забезпечення 
якості освітньої діяльності та виконання ліцензійних умов за освітньо- 
професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у Центральноукраїнському національному технічному
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університеті загалом відповідають установленим вимогам і дозволяють 
забезпечити державну гарантію якості освіти.

1. Освітня діяльність в ЦНТУ з підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію 
якості вищої освіти.

2. Стан організації освітнього процесу, навчальний план, пояснювальна 
записка відповідають освітньо-професійній програмі «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти враховують потреби регіону, підприємств, 
організацій - замовників фахівців.

3. Кафедри, які забезпечують освітній процес підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, мають достатній науково-педагогічний 
потенціал. Колектив кафедр за якісними показниками професійної активності 
відповідають п. ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти та Державним вимогам акредитації. Спостерігаються позитивні зміни в 
кадровому розвитку, у науковій діяльності, навчально-методичному та 
інформаційному забезпеченні освітнього процесу (підготовка і захист 
дисертацій, видання монографій, навчальних посібників, підручників, наукових 
публікацій у фахових виданнях, які включено до наукометричних баз даних, у 
тому числі \УеЬ оґ 8сіепсе, 8сориз).

4. Організаційне, навчально-методичне та матеріально-технічне 
забезпечення відповідає сучасності та потребам освітнього процесу. У ЦНТУ 
створені всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти.

Вважаємо за необхідне висловити також рекомендації, які не впливають на 
рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців 
у ЦНТУ:

інтенсифікувати використання в освітньому процесі сучасних 
інформаційних технологій для забезпечення якості підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»;

- продовжити формування навчально-методичного забезпечення шляхом 
підготовку викладачами кафедри навчальних посібників, підручників за 
напрямом роботи кафедри;

- продовжити роботу у напрямі виконання вимог щодо присвоєння вчених 
звань науково-педагогічними працівниками, які здобули наукові ступені;

- удосконалити науково-дослідну діяльність викладачів кафедри шляхом 
збільшення кількості наукових праць у виданнях, які входять до міжнародних 
наукометричних баз даних \УеЬ оґ 8сіепсе, 8сорш та Іпсіех Сорегпісш;
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- продовжити проходження викладачами науково-педагогічне стажування 
у закордонних вищих навчальних закладах.

За результатами акредитаційної експертизи стану кадрового складу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, аналізу 
попереднього досвіду роботи, вважаємо, що ЦНТУ спроможний 
здійснювати підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти із ліцензійним обсягом 20/20 (сорок) 
осіб.

Голова експертної комісії:
проректор з наукової роботи Донецького 
національного університету імені Василя 
Стуса, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри міжнародних 
економічних відносин —
Член експертної комісії: 
професор кафедри міжнародних 
економічних відносин і бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Національного 
авіаційного університету, доктор 
економічних наук, професор

З висновками ознайомлений:

І.В. Хаджинов

А.П. Румянцев

М.І. Черновол

«14» грудня 2018 р.

Ректор
Центральноукраїнського 
національного технічного 
доктор технічних наук, пр
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Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності

Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(експертна

оцінка)

Відхилення
(+»-)

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти

100 100 -

1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, 
%

100 100

1.2. Підвищення кваліфікації 
викладачів постійного складу за 
останні 5 років, %

100 100

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і 
працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), 
не менше %
2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 Не
передбачено

планом2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 Не
передбачено

планом2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50

2.3. Рівень знань студентів зі 
спеціальної (фахової) підготовки:
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Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(експертна

оцінка)

Відхилення
( + , - )

2 .3 .1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2 .3 .2 . Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 100 +50

3. Організація наукової роботи
3 .1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів

+ + -

3 .2 . Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ +

Голова експертної комісії:
проректор з наукової роботи Донецького 
національного університету імені Василя 
Стуса, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри міжнародних 
економічних відносин 
Член експертної комісії: 
професор кафедри міжнародних 
економічних відносин і бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Національного 
авіаційного університету, доктор 
економічних наук, професор
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