
Голова експертної комісії       В.А. Гросул  

 

Порівняльна таблиця  

відповідності Державним вимогам до акредитації спеціальності  

 

 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет  

економіки і торгівлі» з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня із 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Бізнес-адміністрування» 

Найменування показника 

(нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника  

від 

нормативного 

Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної гарантії 

якості вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних 

дисциплін, годин, форми контролю (%) 

100 100 - 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 
100 100 - 

1.3. Чисельність науково-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 із загальної 

підготовки: 
   

- успішно виконані контрольні завдання ,% 90 100,0 +10,0 

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 

завдання, % 
50 71,43 +21,43 

2.2. Рівень знань студентів з природничо-

наукової (фундаментальної) підготовки: 
   

- успішно виконані контрольні завдання ,% 90 *  

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 

завдання, % 
50 *  

2.3. Рівень знань студентів із професійної 

підготовки: 
   

- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100,0 +10,0 

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 

завдання, % 
50 85,71 +35,71 

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 у 
+ + – 
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Найменування показника 

(нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника  

від 

нормативного 

лабораторіях, участь в наукових 

конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

 *  Цикл дисциплін не передбачений у навчальному плані 

 

 

 

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри економіки та управління 

Харківської державного університету харчування 

та торгівлі, доктор економічних наук, професор  В. А. Гросул  

 

Члени комісії: 

завідувач кафедри економіки та управління 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 

доктор економічних наук, професор    Е. А. Кузнєцов 

 

«З результатами ознайомлений» 

Ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

доктор історичних наук, професор       О. О. Нестуля 

 


