
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 

підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського) рівня 

у Національному авіаційному університеті 
Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів 

і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 9 
серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28 
листопада 2018 року за № 2309-л, експертна комісія у складі:

Голова: завідувач кафедри міжнародного права, 
міжнародних відносин та дипломатії 
Тернопільського національного
економічного університету, доктор 
економічних наук, доцент

Експерт: професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Тараса 
Шевченка, доктор економічних наук, доцент 

у період з 10 по 12 грудня 2018 р. здійснювала акредитаційну експертизу 
діяльності Національного авіаційного університету, пов’язану з 
підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського) рівня.

Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених 
акредитаційними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, 
що затверджені Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 p., «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 року, Постановами К а б ін е т у  Міністрів 
України «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах» від 9 серпня 2001 року № 978, «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» від ЗО грудня 2015 року № 1187 (із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 p.).

Кравчук
Наталія
Ярославівна

Резнікова
Наталія
Володимирівна
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При проведенні експертизи були перевірені оригінали таких матеріалів 
та документів:

1. Статут Національного авіаційного університету, погоджений 
конференцією трудового колективу університету від 22 січня 2018 року; 
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.02.2018 р.

2. Довідка про внесення НАУ до Державного реєстру вищих
навчальних закладів України.

3. Довідка Головного управління статистики у місті Києві 
(№  10731070086003783, дата останньої реєстрації 30.09.2016 р.) про 
внесення Національного авіаційного університету до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України і надання ідентифікаційного коду 
01132330;

4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Національний 
авіаційний університет (серія АОО №004200 від 11 вересня 2000 року), місце 
реєстрації Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація;

5. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
6. Сертифікат про акредитацію НАУ (Серія РД-IV № 1152853), виданий 

13.03.2012 p., протокол № 93, термін дії сертифікату до 1 липня 2022 року.
Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 

законодавчим і нормативним вимогам до них.
У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо 

підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського рівня), які акредитуються 
повторно:

- навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського рівня),

освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі 
знань 29 «Міжнародні відносини» другого (магістерського рівня);

якісний склад Навчально-наукового інституту міжнародних відносин;
- відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення навчального процесу; 
робочі програми дисциплін;
плани роботи кафедр та індивідуальні плани викладачів; 
графік навчального процесу та розклад занять;
контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР); 
інформація про проходження практик та написання курсових робіт.

На підставі вивчення матеріалів акредитаційної справи та перевірки 
стану підготовки магістрів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» в Національному авіаційному університеті експертами 
встановлено наступне: п

Голова експертної комісії -— Кравчук Н.Я.
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І. Загальна характеристика Національного авіаційного університету

Національний авіаційний університет був заснований як самостійний 
Київський авіаційний інститут, Постановою Ради Народних Комісарів СРСР 
від 25 серпня 1933 року №1815 на базі авіаційного факультету Київського 
машинобудівного інституту, який, у свою чергу, був створений у 1930 році в 
результаті розукрупнення Київського політехнічного інституту. У 
подальшому його назва змінювалася: Київський інститут цивільного 
повітряного флоту (1947), Київський інститут інженерів цивільної авіації 
(1965), Київський міжнародний університет цивільної авіації (1994), 
Національний авіаційний університет (2000).

НАУ має IV рівень акредитації вищого навчального закладу 
(сертифікат про акредитацію серія РД-IV № 1152855, протокол № 93 
акредитаційної комісії від 23 лютого 2012 року). До складу НАУ нині 
входять 10 навчально-наукових структурних підрозділів -  інститутів 
базового вищого навчального закладу, 2 факультети та військова кафедра, а 
також на правах відокремлених структурних підрозділів: Льотна академія, 
Коледж інженерії та управління, Коледж інформаційних технологій та 
землевпорядкування, Кременчуцький льотний коледж, Криворізький, 
Слов’янський, Васильківський коледжі, Київський коледж комп’ютерних 
технологій та економіки, Вище професійне училище, Авіакосмічний 
ліцей ім. І.Сікорського в м. Києві, науково-дослідні інститути та інші 
науково-дослідні підрозділи.

НАУ -  єдиний вищий навчальний заклад України, який працює з 
урахуванням стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації 
цивільної авіації ІСАО.

У 2015 році університет отримав Сертифікат відповідності його 
системи менеджменту якості освітніх послуг та наукових досліджень 
міжнародному стандарту якості ISO 9001:2015, який діє до 21 вересня 2020 
року. Визнаючи важливість якості освіти і керуючись політикою і стратегією 
в сфері якості, Національний авіаційний університет безперервно 
удосконалює внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності. 
Формування та удосконалення внутрішньовузівської системи забезпечення 
якості освітньої діяльності відбувається шляхом впровадження інноваційних 
підходів в організації навчального процесу та процесів менеджменту 
університету. Таким чином, в університеті в одному з перших була 
впроваджена система рейтингового оцінювання знань студентів та 
сертифікована система менеджменту якості на відповідність міжнародному 
стандарту ISO 9001:2015. Система менеджменту якості (СМЯ) є основою 
постійного вдосконалення процесів університету і призначена для практичної 
реалізації стратегії університету з підвищення якості освіти і інших видів 
діяльності з метою задоволення вимог споживачів: студентів, батьків, 
працедавців, держави і суспільства в цілому.

Голова експертної комісії Кравчук Н.Я.
ІУ
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Система менеджменту якості охоплює всі процеси освітньої діяльності 
та забезпечувальні процеси університету.

Інструментами механізму контролю якості освітнього процесу 
виступають: самооцінка; рейтинги; зовнішні та внутрішні аудити.

Система контролю якості освітнього процесу є багаторівневою та 
здійснюється на наступних рівнях -  викладачами, завідувачами кафедр, 
дирекцією (деканатом) та ректоратом.

В університеті функціонують 15 спеціалізованих рад із захисту 
докторських та кандидатських дисертацій за 29 спеціальностями.

Університет очолює ректор Ісаєнко Володимир Миколайович -  доктор 
біологічних наук, кандидат технічних наук, професор, Академік Академії 
наук Вищої школи України, Заслужений працівник освіти України, член 
президії Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з 
напряму «Екологія», експерт Програми розвитку ООН в Україні з питань 
сталого розвитку освіти і науки.

Підготовка фахівців в НАУ здійснюється з 45 спеціальностей, що 
відповідають рівням вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр». На 89 кафедрах 
та 52 філіях кафедр базового вищого навчального закладу університету в м. 
Києві навчальний процес забезпечує 1311 висококваліфікованих працівників, 
у складі яких 1 член-кореспондент НАН України, 15 академіків і 21 член- 
кореспондент галузевих академій наук, 405 докторів наук, професорів та 776 
кандидатів наук, доцентів. Серед них 23 лауреати Державної премії України 
в галузі науки і техніки, 19 заслужених діячів науки та техніки, 16 
заслужених працівників освіти, 2 заслужених працівники народної освіти; З 
заслужених працівники транспорту та 27 почесних працівників авіаційного 
транспорту, заслужені винахідники, юристи, журналісти, працівники 
культури, метрологи, архітектори, діячі транспортної академії, 
машинобудівники тощо.

У базовому вищому навчальному закладі університету в Києві 
навчається 11831 студентів та слухачів денної форми навчання, включаючи 
736 іноземних студентів із 40 країн світу; кількість студентів заочної форми 
навчання -  3983 особи, післядипломного навчання -  401 особа, 
доуніверситетської підготовки -  407 осіб.

До складу НАУ входить Навчально-науковий інститут міжнародних 
відносин (ННІМВ). Навчальний процес в ННІМВ забезпечує 
висококваліфікований науково-педагогічний колектив. Заняття відбуваються 
з використанням інноваційних методів навчання та застосуванням 
інноваційних технологій. Практична підготовка відбувається в урядових 
установах, зокрема в секретаріаті та профільних комітетах Верховної Ради 
України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Міністерстві 
закордонних справ, міжнародних банківських установах, підрозділах силових 
структур, авіакомпаніях та інших організаціях. Після отримання диплому 
бакалавра студенти можуть здобути освітній ступінь магістра та продовжити 
навчання в аспірантурі.

Голова експертної комісії
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За час існування інституту також розпочали роботу центри: 
Інформаційно-обчислювальний центр, Інформаційний центр Європейського 
Союзу, Центр освітніх програм, спеціалізовані -  науково-дослідні 
лабораторії.

Навчальна підготовка студентів проходить із залученням фахівців- 
міжнародників з-за кордону на основі використання новітніх мультимедійних 
та мережевих технологій і сучасного лабораторного та комутаційного 
обладнання. Підготовка фахівців з перекладу здійснюється в лінгафонних 
кабінетах для вивчення іноземних мов.

Науково-педагогічний склад Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин:

докторів наук - 15;
кандидатів наук -39;
старших викладачів, викладачів, аспірантів - 40.
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин має вагомі 

здобутки: розроблено значну кількість програмних продуктів та нових 
методів, видано понад 66 монографій, 35 підручників, посібників та інших 
навчальних матеріалів, 9 словників. Результати наукової роботи відображено 
у 1869 наукових статтях у закордонних та фахових виданнях, тезах доповідей 
на міжнародних конференціях і конгресах, охоронних документах. В 
інституті проведено 43 наукових семінари та конференції, із них 19 
міжнародних, 5 міжнародних науково-практичних конференцій молодих 
учених і студентів, 22 науково-дослідних заходи для студентів.

Підготовка здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» здійснюється в Навчально-науковому інституті 
міжнародних відносин випусковою кафедрою міжнародних економічних 
відносин і бізнесу. Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 
заснована у 2009 році шляхом об’єднання кафедри міжнародних економічних 
відносин та кафедри міжнародного бізнесу, та з 2009 року здійснює 
підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні
економічні відносини».

Завідувач кафедри -  доктор економічних наук, професор, академік 
Академії наук вищої школи України, Сіденко Світлана Володимирівна -  
відомий фахівець з проблем розвитку глобальної економіки, проблем і 
перспектив розвитку європейської інтеграції, та проблем розвитку освіти і 
формування інтелектуального та креативного капіталу нації.

Автор понад 150 наукових робіт, в т.ч. двох одноосібних монографій 
та співавтор 17 монографій та двох навчальних посібників з проблем 
розвитку міжнародних економічних відносин, з яких 6 — в складі 
міжнародних авторських колективів. Роботи опубліковані в Чехії, Канаді, 
Німеччині, Польщі, Великій Британії (Кембриджі) та ін.
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Підготувала 12 кандидатів наук та є керівником двох аспірантів та двох 
докторантів. Науково-педагогічний стаж становить 38 років, стаж 
педагогічної роботи -  19 років.

Сіденко С.В. проводить значну науково-організаційну роботу: є 
головним редактором наукового фахового журналу «Стратегія розвитку 
України»; членом Науково-технічної ради у Національному авіаційному 
університеті; членом Науково-методичої комісії (підкомісія зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини») з розроблення стандарту освіти 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України; членом комісії з ліцензування спеціальності «Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини» Міністерства освіти і науки України; 
членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; 
членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за 
спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»; головою ЕК в Інституті міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На кафедрі міжнародних економічних відносин і бізнесу працюють З 
професори (за основним місцем роботи), з них 2 академіки Академії наук 
вищої школи України та один має почесне звання «Заслужений економіст 
України». Також на кафедрі працюють 9 кандидатів наук, які мають вчене 
звання доцента.

Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти забезпечують 
професори кафедри Сіденко С.В., Біла С.О. та Румянцев А.П.

Випускова кафедра забезпечує навчальний процес для освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини». Навчальна робота проводиться 
відповідно до плану роботи кафедри.

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчального плану 
освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» забезпечують 
висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові 
ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним 
вимогам.

У підготовці магістрів з ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
також бере участь кафедра іноземних мов ННІМВ.

Висновок. Матеріали експертного аналізу Національного 
авіаційного університету щодо підготовки фахівців за ОПП «Міжнародні 
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» другого (магістерського) рівня за структурою і змістом 
відповідають акредитаційним вимогам. Копії документів, що 
засвідчують юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності, що
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представлені у розділі І акредитаційної справи, відповідають 
оригіналам.

II. Формування контингенту студентів зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти

В Університеті формування контингенту студентів освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти здійснюється відповідно до «Правил прийому до НАУ», 
розроблених на підставі «Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України», затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно до 
ліцензованого обсягу підготовки фахівців.

На час акредитаційної експертизи контингент студентів за освітньо- 
професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» денної форми 
навчання складає 27 студентів, з них 15 осіб -  набору 2017 р. та 12 осіб -  
набору 2018 року (таблиця 2). 10 студентів набору 2017 року та 4 студенти 
набору 2018 року навчаються на бюджетних місцях (таблиця 1). Набір 
студентів на заочну форму навчання не проводився. Серед зарахованих на 
магістерську програму переважають випускники-бакалаври кафедри 
міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ НАУ.

Перевіркою встановлено, що зарахування абітурієнтів у 2017 р. 
здійснювалося на конкурсній основі за результатами екзамену з іноземної 
мови та фахового випробування. У 2018 р. зарахування на магістерську 
освітньо-професійну програму відбулося на основі сертифікату зовнішнього 
незалежного оцінювання з іноземної мови та фахового випробування.

З метою забезпечення набору студентів на магістерську програму 
випусковою кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу 
використовуються різні форми і методи профорієнтаційної роботи, 
організовуються зустрічі студентів, що навчаються на програмі підготовки 
бакалавра з викладачами кафедри і представниками бізнесу, індивідуальні 
бесіди зі студентами, освітні виставки, круглі столи тощо. На сайті кафедри 
розміщуються актуальні матеріали про магістерську програму та випускників 
магістратури попередніх років, які успішно працюють як в Україні, так і за 
кордоном.

Висновок. Діяльність кафедри міжнародних економічних відносин і 
бізнесу спрямована на удосконалення процесу формування контингенту 
студентів освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
другого (магістерського) рівня. Зміст, форми і методи профорієнтаційної 
роботи, а також якісні та кількісні показники прийому абітурієнтів 
сприяють забезпеченню належного рівня підготовки здобувачів вищої 
освіти освітньо-професійної програг економічні
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відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

№
пор

Показник 2017 2018

1. Ліцензований обсяг підготовки (денна 20 20
форма)
Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма 16 12
в т.ч. за держзамовленням: 10 4

2. Ліцензований обсяг підготовки (заочна 10 10
форма)
• заочна форма - -
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 - -
Подано заяв на одне місце за формами

3. навчання
• денна 0,9 ІД
• інші форми навчання (заочна) - -
Конкурс абітурієнтів на місця

4. державного замовлення: 
• очна форма 1,8 5,5
• інші форми навчання (заочна) - -
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений

5. термін навчання на
• денну форму
• інші форми (вказати, за якою формою) -
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Таблиця 2
ДИНАМ ІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

(ЗА ДЕННОЮ/ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ) 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

№
з/
п

Назва
Показника

2017-2018 
навчальний рік

2018-2019 
навчальний рік

Курс 1 2 1 2

1 Всього студентів на 160 10/0 12/0 15/0
спеціальності - - -

2
Кількість студентів, яких
відраховано
(всього):

1/0 0/0 0/0 0/0

в т.ч. -

- за невиконання навчального - - - -

плану - - - -

- за грубі порушення - - - -
дисципліни - - - -

- у зв’язку з переведенням на 
заочну форму навчання та 
інших закладів вищої освіти

- - - -

- - - -

- інші причини 1/0 - 0/0 0/0

(за власним бажанням) - - - -
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III. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

Забезпеченню якості освіти майбутніх фахівців з міжнародних 
економічних відносин в Національному авіаційному університеті 
приділяється значна увага. Для формування кадрового складу випускової 
кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу проводиться 
комплексна цілеспрямована робота з підвищення рівня кваліфікації науково- 
педагогічних працівників, створення міцного науково-педагогічного
потенціалу кафедри.

Завідувач кафедри -  доктор економічних наук, професор, академік 
Академії наук вищої школи України, Сіденко Світлана Володимирівна 
відомий фахівець з проблем розвитку глобальної економіки, проблем і 
перспектив розвитку європейської інтеграції, та проблем розвитку освіти і 
формування інтелектуального та креативного капіталу нації.

Автор понад 150 наукових робіт, в т.ч. двох одноосібних монографій 
та співавтором 17 монографій та двох навчальних посібників з проблем 
розвитку міжнародних економічних відносин, з яких 6 -  в складі 
міжнародних авторських колективів. Роботи опубліковані в Чехії, Канаді, 
Німеччині, Польщі, Великій Британії (Кембриджі) та ін.

Підготувала 12 кандидатів наук та є керівником двох аспірантів та двох 
докторантів. Науково-педагогічний стаж становить 38 років, стаж
педагогічної роботи - 1 9  років.

Сіденко С.В. проводить значну науково-організаційну роботу: є 
головним редактором наукового фахового журналу «Стратегія розвитку 
України»; членом Науково-технічної ради у Національному авіаційному 
університеті; членом Науково-методичої комісії (підкомісія зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини») з розроблення стандарту освіти 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України; членом комісії з ліцензування спеціальності «Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини» Міністерства освіти і науки України; 
членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; 
членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за 
спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»; головою ЕК в Інституті міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу (випускова 
кафедра) має потужний штатний професорсько-викладацький склад. На 
постійній основі на кафедрі працюють 3 професори, з них 2 доктори 
економічних наук та 1 доктор наук з державного управління (кандидат 
економічних наук). З них 2 академіки Академії наук вищої школи України та 
один має почесне звання «Заслужений економіст України». Також на 
постійній основі на кафедрі працюють 9 /- тому числі 8
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кандидатів економічних наук), з них 9 мають вчене звання доцента (в тому 
числі 8 по кафедрі міжнародних економічних відносин і бізнесу).

За сумісництвом на кафедрі працює один доктор економічних наук, 
професор -  Столярчук Я.М. із ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана».

Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти забезпечують 
професори кафедри Сіденко С.В., Біла С.О. та Румянцев А.П. 93 % від 
загальної кількості науково-педагогічних працівників кафедри складають 
викладачі з науковими ступенями та званнями. Частина викладачів, зайнятих 
на постійній основі, становить 87 %.

Підготовку фахівців з ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого 
(магістерського) рівня здійснюють виключно доктори і кандидати наук 
випускової кафедри.

Перевіркою встановлено, що 100% лекційних годин освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня 
забезпечують працівники з науковими ступенями та вченими званнями, з них 
89% працюють у Національному авіаційному університеті на постійній 
основі.

Науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин навчального плану 
за основним місцем роботи освітньо-професійної програми «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» складають 89% (норматив 50 %), які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання професора -  32 % (норматив 25 %), 
проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом 
дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи -  32 % 
(норматив 15 %). (Відомості про декларування виконання вимог ліцензійних 
умов щодо провадження освітньої діяльності з ОПП «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого 
(магістерського) рівня у сфері вищої освіти додаються).

Комісія перевірила і встановила, що загальний контингент здобувачів 
вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
становить 202 студента денної форми навчання (в тому числі 84 студентів 
ОПП «Міжнародний бізнес» та 118 студентів ОПП «Міжнародні економічні 
відносини») та 1 аспірант. Загальна кількість здобувачів 203 особи. Кількість 
членів групи забезпечення спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» складає 7 осіб, що відповідає нормі 30 здобувачів вищої освіти на 
одного науково-педагогічного працівника.

Керівник групи забезпечення -  Сіденко Світлана Володимирівна, 
завідувач кафедри міжнародних економічн ин і бізнесу.

Голова експертної комісії Кравчук Н.Я.
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Учасники групи забезпечення, які здійснюють освітній процес на 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» мають стаж науково- 
педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової і професійної 
діяльності, який засвідчується виконанням 4 і більше видів та результатів з 
передбачених у пункті ЗО Ліцензійних умов.

Частка учасників групи забезпечення спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» з науковими ступенями та вченими званнями складає 
100 % (норматив -  60 %). В тому числі:

- З  (43 %) -  доктори економічних наук, професори Сіденко С.В., 
Румянцев А.П., доктор наук з державного управління, професор, кандидат 
економічних наук Біла С.О.;

-  4 (57 %) -  кандидати економічних наук, доценти Побоченко Л.М., 
Прохорова М.Е., Пічкурова З.В, Ричка М.А.

На момент проведення експертного аналізу усі науково-педагогічні 
працівники, що забезпечують ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
другого (магістерського) рівня, пройшли підвищення кваліфікації за 
відповідним профілем (про що свідчать документи і звіти викладачів), 
зокрема в Інституті міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Таким чином, професорсько- 
викладацький склад, що забезпечує освітньо-професійну програму 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини», має високу кваліфікацію і відповідає вимогам 
провадження освітньої діяльності за освітнім ступенем «Магістр».

Експертна комісія засвідчує, що якісний розвиток професорсько- 
викладацького складу випускової кафедри здійснюється за наступними 
напрямами: проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування на 
базі провідних університетів України; захист дисертацій та присудження 
вченого звання; участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, 
семінарах; круглих столах; участь у міжнародних наукових проектах.

Усі науково-педагогічні працівники, що входять до групи забезпечення 
освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини», мають 
необхідний рівень наукової і професійної активності (відповідно до пункту 
ЗО приміток додатка 2 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти). Про це свідчать наявні публікації викладачів, їхній доробок 
в науковій, науково-методичній, організаційній та інших видах роботи.

Експертна перевірка встановила, що на випусковій кафедрі на 
належному рівні організована науково-дослідна робота. В центрі уваги 
наукових інтересів викладачів кафедри насамперед дослідження розвитку 
світового господарства в умовах глобалізації економіки, напрямки соціально- 
економічного співробітництва України з ЄС, глобальні проблеми 
міжнародних економічних відносин. Актуальними є питання впровадження 
новітніх освітніх технологій підготовки фахівців зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» Міжнародні економічні
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відносини» та ін.
На кафедрі діє аспірантура, де здійснюється підготовка кандидатів наук 

за спеціальністю 08.00.02 -  «Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини». За останні три роки до захисту було рекомендовано 5 робіт. На 
кафедрі діє науково-методичний семінар за спеціальністю 08.00.02 -  
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини», на якому 
розглядаються роботи аспірантів і здобувачів ступеню, а також 
обговорюються актуальні проблеми світового господарства і МЕВ.

В Національному авіаційному університеті, за ініціативи кафедри 
міжнародних економічних відносин і бізнесу, видається науковий фаховий 
журнал «Стратегія розвитку України» (Постанова Президії ВАК України від 
22.04 2011р.), в якому висвітлюються актуальні проблеми соціально- 
економічної політики України, розвитку світового господарства в умовах 
глобалізації економіки, міжнародних економічних відносин, інноваційного 
розвитку в умовах формування інформаційного суспільства, проблеми 
забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках товарів і послуг, 
сучасних інтеграційних процесів. Головний редактор -  д.е.н., проф. 
Сіденко С.В.

Кафедра проводить щорічну Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному 
середовищі» за участю зарубіжних і вітчизняних фахівців з актуальних 
проблем міжнародних економічних відносин.

Протягом останніх років викладачі кафедри спрямовують свої 
дослідження та організовують роботу студентської молоді відповідно до 
наукових тем. На кафедрі протягом 2015-2017 pp. виконувалася науково- 
дослідна держбюджетна (кафедральна) робота «Диверсифікація соціально- 
економічного співробітництва України з ЄС» (№ 48/15.01.01). На 2018- 
2020 рр. затверджена тема «Глобальні пріоритети економічного розвитку 
України» (№12/15.01.01). Керівник -  проф., д.е.н. Сіденко С.В.; 
відповідальний секретар -  доц., к.е.н., ВисоцькаМ.П.

Кафедра має договір про наукову співпрацю з відділом глобальних і 
цивілізаційних процесів Інституту всесвітньої історії НАН України та про 
базу практики з ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку Національної Академії наук України». Кафедра підписала Угоду 
про співпрацю з Інститутом менеджменту інформаційних систем (м. Рига, 
Латвійська Республіка), що передбачає співпрацю з обміну досвідом, 
підготовку і проведення спільних наукових конференцій, обмін викладачами, 
аспірантами і студентами, проведення наукових досліджень, підготовку 
монографій, публікацій у забіжних виданнях та ін.

Студенти з підготовки за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 
відносини» пройшли стажування за програмою Еразмус+ в університеті 
м. Кадіс (Іспанія).

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри 
опубліковано понад 200 наукових праць, ислі написано 18 розділів
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монографій, 13 закординних публікації (з них 1 0 - у  виданнях, що входять до 
бази даних Scopus та інших наукометричних баз даних). Протягом останніх 5 
років науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами та 
співавторами 2 підручників та 3 навчальних посібників, з яких 2 із грифом

Серед найбільш значимих публікацій можна відмітити: навчальний 
посібник «Міжнародні економічні відносини» (27,2 д.а.), підготовлений 
колективом кафедри під керівництвом д.е.н., проф. Сіденко С.В., який за 
результатами конкурсу підручника в НАУ в 2016 р. отримав другу премію; 
участь професорів кафедри у монографії «А Social and Solidarity Economy. 
The Ukrainian Choice. - Edited by Anton S. Filipenko - Cambridge Scholars 
Publishing, 2017 (1,86 д.а.); колективна монографія за участю зарубіжних 
фахівців для англомовних програм «Innovative Trends in World Trade
Development», 2018p. (24,18 д.а ).

Таким чином, показники кадрового забезпечення освітньо-професійної 
програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини» відповідають нормативним вимогам. 
Науково-педагогічний склад кафедр НАУ за якісними та кількісними 
характеристиками у повному обсязі здатний забезпечити підготовку 
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю, що 
акредитується.

Важливе місце у роботі кафедри міжнародних економічних відносин і 
бізнесу приділяється організації науково-дослідної роботи студентів- 
майбутніх магістрів. Протягом 2013-2018 pp. студентами магістерської 
програми було опубліковано понад 60 наукових робіт.

Висновок. Якісний склад науково-педагогічних працівників, що 
забезпечують підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» та склад випускової кафедри 
міжнародних економічних відносин і бізнесу відповідає акредитаційним і 
ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини». Спрямованість наукових 
досліджень та науковий потенціал випускової кафедри засвідчують 
належний науковий рівень підготовки фахівців з ОПП «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського) рівня.

IV. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Організація освітнього процесу в університеті регламентується 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положенням про 
організацію освітнього процесу у Національному авіаційному університеті», 
іншими нормативними та інструктивними документами Кабінету Міністрів 
України, Міністерства освіти і науки України.

Для підготовки магістрів з ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічн' ' ини» розроблено науково-

МОНУ.
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обґрунтовану систему організації освітнього процесу. Наявні всі 
інструктивно-методичні матеріали, що регламентують освітню діяльність, а
саме:

освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістра; 
навчальний план підготовки магістрів за ОПП «Міжнародні 

економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини»;

робочий навчальний план підготовки магістрів за ОПП 
«Міжнародні економічні відносини»;

пояснювальна записка до навчального плану; 
навчальні та робочі навчальні програми з усіх дисциплін

навчального плану;
методичні матеріали для проведення семінарських занять і

самостійної роботи студентів;
програми практик;
програма кваліфікаційного екзамену;
пакети ККР для перевірки знань студентів з дисциплін

навчального плану;
методичні рекомендації до написання курсових робіт студентів,
критерії оцінювання знань і вмінь студентів; 
електронна база завдань до модульних контрольних робіт; 
екзаменаційні білети.

Усі навчально-методичні матеріали відповідають робочим навчальним 
програмам і кількості аудиторних годин та годин, відведених для самостійної 
роботи студентів. Завдання для поточного, підсумкового контролю та 
контролю залишкових знань студентів є професійно орієнтованими і 
розроблені з урахуванням сучасних тенденцій розвитку системи
міжнародних економічних відносин.

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами 
навчальних курсів кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу 
розроблені презентаційні матеріали до лекцій, електронні навчальні 
посібники і короткі курси лекцій, комплекси навчально-методичного
забезпечення дисциплін.

Сучасні освітні технології передбачають широке застосування 
інформаційних технологій у навчальному процесі, застосування 
комп’ютерних програм пакету Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, 
AcrobatReader, PowerPoint та ін.), прикладних програм з дисциплін фахової 
підготовки. Викладачами кафедри активно застосовуються інноваційні 
технології навчання, які дозволяють значно активізувати освітню діяльність 
студентів. З цією метою використовуються відповідні дидактичні матеріали, 
застосовуються активні, зокрема, проектні методи і засоби навчання.

Організація практичної підготовки магістрів ОПП «Міжнародні 
економічні відносини» здійснюється відповідно до «Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та
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програм науково-дослідної та переддипломної практик. Організація 
практичної підготовки магістрів здійснюється на базі підприємств та установ 
різних форм власності, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, а 
також в державних установах та організаціях, що працюють у сфері 
міжнародних зв’язків. З підприємствами та установами укладено відповідні 
договори.

Експертна комісія вибірково перевірила курсові роботи, підготовлені 
до захисту студентами 1 курсу навчання на магістерській ОПП «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини». Встановлено, що тематика курсових робіт відповідає змісту 
навчальних дисциплін і пов’язана з практичними потребами спеціальності, 
відповідає сучасному рівню розвитку міжнародних економічних відносин. 
Курсові роботи виконані на належному рівні, містять теоретичну та 
практичну частини, а також результати власних досліджень. На кафедрі 
проводиться цілеспрямована робота з підвищення якості виконання курсових 
робіт.

Державна атестація магістрів ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» передбачає складання 
кваліфікаційного екзамену, головною метою якого є з’ясування рівня 
теоретичних знань та професійних компетентностей з нормативних і 
варіативних дисциплін відповідно до вимог стандартів вищої освіти. Крім 
того, навчальним планом передбачено написання дипломної роботи. Перелік 
тем дипломних робіт наявний. Тематика дипломних робіт відповідає 
напрямку наукових досліджень випускової кафедри і спрямована на 
розкриття важливих проблем у системі світового господарства та 
міжнародних економічних відносин, має практичне спрямування.

Висновок. Стан навчально-методичного забезпечення освітньої 
діяльності освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
відповідає нормативним вимогам підготовки магістрів.

Перевірка матеріально-технічної бази університету показала, що вона 
відповідає нормативним вимогам щодо забезпечення навчального процесу. 
Загальна площа навчальних будівель НАУ становить 277180, 1кв.м.

Університет здійснює організацію навчального процесу у 13 
навчальних корпусах. У розпорядженні закладу вищої освіти 13 науково- 
технічних центрів, 8 навчально-наукових центрів, є кілька навчальних 
полігонів, науково-технічна бібліотека, читальні зали в навчальних корпусах 
тощо.

Університет також має 12 власних гуртожитків, житлова площа яких 
близько 71 тис. кв. м. На одного студента гуртожитку припадає 6.0 кв. м. 
житлової площі, що відповідає санітарнс Харчування

V. Матеріально-технічна база
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студентів забезпечується їдальнею на 730 місць, буфетами і кафе загальною 
кількістю 500 місць.

НАУ має оздоровчий комплекс, що складається з санаторію- 
профілакторію і медичного центру, які розташовані на території 
університету.

Університет володіє п’ятьма спортивними залами, загальна площа яких 
близько 4.5 тис. кв. м. Крім того, має кілька спортивних споруд: стадіон, 
спортивні майданчики, корти та яхтклуб, де постійно працюють різноманітні 
спортивні секції.

НАУ, у тому числі й навчальний корпус №7, забезпечений актовими 
залами, студентським палацом (клуб), де відбуваються урочисті події 
студентів та професорсько-викладацького складу університету.

В університеті працює видавничий центр, який обладнаний сучасною 
технікою й задовольняє поліграфічні потреби університету щодо видання 
навчально-методичних видань.

Підготовка магістрів за ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» здійснюється в 
аудиторіях Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, в якому 
створено сучасну матеріально-технічну базу, необхідну для забезпечення 
навчального процесу. ННІМВ розташовано у навчальному корпусі № 7 
НАУ, загальна площа якого становить 9696,8 кв. м. Санітарно-технічний стан 
корпусу відповідає діючим вимогам та санітарним нормам. Кількість 
аудиторій та їх загальна площа є достатніми для забезпечення умов 
підготовки магістрів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини». Студенти спеціальності мають можливість користуватися 
читальною залою, яка підключена до мережі Інтернет, та лекційно- 
семінарськими і комп’ютерними аудиторіями. Корпус має буфет, що 
відповідає сучасним нормам та вимогам.

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу забезпечена 
необхідним обладнанням для роботи викладачів. Площа робочого місця для 
співробітників, які працюють повний робочий день у службовому 
приміщенні відповідає діючим нормативам.

Для підготовки студентів за ОПП «Міжнародні економічні відносини» в

Інформаційний центр Європейського Союзу, Центр освітніх програм, 
спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, комп’ютерні класи.

Для забезпечення якісної підготовки магістрів ОПП «Міжнародні 
економічні відносини» у навчальному процесі використовуються 
спеціалізовані кабінети інформаційних технологій, спеціалізовані кабінети 
для вивчення іноземних мов, навчальна лабораторія міжнародних 
економічних відносин і бізнесу, спеціалізований лінгафонний кабінет. Усі 
перелічені кабінети на час проведення занять забезпечуються 
мультимедійним обладнанням. У зазначених кабінетах проводяться заняття 
переважно з таких дисциплін як «П перекладу», «Методика

інституті функціонують: Інформаційно-обчислювальний центр,
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викладання у вищій школі», «Міжнародний фінансовий менеджмент», 
«Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародних 
економічних відносин», «М енеджмент проектів» та ін.

Для забезпечення навчального процесу студентів ОПП «Міжнародні 
економічні відносини» використовуються також два комп’ютерні класи, які 
обладнані персональними комп’ютерами і пакетами прикладних 
ліцензованих програм.

Експертна комісія констатує, що умови праці та навчання, соціального 
захисту учасників освітнього процесу відповідають правовим і санітарно- 
гігієнічним нормам. Університет має потужну матеріально-технічну базу, що 
відповідає діючим вимогам щодо акредитації магістерської освітньо- 
професійної програми за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 
відносини».

Висновок. Матеріально-технічна база НАУ та випускової кафедри 
міжнародних економічних відносин і бізнесу відповідає встановленим 
нормативним вимогам щодо акредитації та дозволяє забезпечити на 
належному рівні організацію освітнього процесу за ОПП «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» другого (магістерського) рівня.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності здійснює Науково- 
технічна бібліотека НАУ, яка займає площу 5,4 тис. м. кв. До послуг читачів 
5 абонементів, 9 читальних залів, електронний каталог на літературу, 
електронна база аналітичних матеріалів з періодики та довідково-пошуковий 
апарат у картковому вигляді. Серед різних систем пошуку інформації, 
найбільш популярними у студентів є віртуальна бібліографічна довідка 
університету, доступ до всіх освітніх електронних ресурсів за допомогою Wi
Fi, доступ до повнотекстових баз даних, періодичних видань та наукових 
видань EBSCO.

Фонд бібліотеки складається з монографій, підручників, навчальних 
посібників, навчально-методичних посібників, навчально-методичних 
розробок, словників, довідників, енциклопедій, періодичних українських та
зарубіжних видань.

Науково-технічною бібліотекою користуються близько 17 тис. читачів 
та абонентів міжбібліотечного абонемента. За рік її відвідують понад 500 тис. 
користувачів, а кількість виданої їм літератури перевищує 1,5 млн. 
примірників.

В науково-технічній бібліотеці НАУ, у т.ч. й читальній залі навчального 
корпусу №7 постійно проводяться читацькі конференції, «усні журнали», 
бібліографічні огляди. Під час проведення експертизи такий огляд був 
присвячений навчально-методичній літературі для спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини».

VI. Інформаційне забезпечення
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Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу та структурні 
підрозділи НАУ мають доступ до мережі Інтернет. До мережі Інтернет 
підключені читальні зали, у тому числі й в навчальному корпусі №7, де 
відбувається підготовка здобувачів вищої освіти за ОПП «Міжнародні 
економічні відносини». Доступ до всесвітньої мережі створює умови для 
якісного обслуговування читачів, інформаційного забезпечення навчально- 
виховного процесу й наукових досліджень, дає змогу повноцінно 
використовувати інформаційний потенціал бібліотеки і світових 
інформаційних мереж і банків даних.

Книжковий фонд з ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» магістерського рівня 
вищої освіти складає понад 300 примірників наукової та навчальної
літератури і постійно поповнюється.

Основні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» є забезпеченими навчальною літературою в кількості
не менше 1 одиниці на одного студента.

Створена і користується попитом у студентів бібліотека з електронним 
каталогом, яка містить наукову, навчальну, навчально-методичну та 
довідкову літературу з різних проблем розвитку міжнародних економічних 
відносин. Необхідною навчальною, науково-довідниковою літературою 
навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
забезпечені на 100%. Список фахових періодичних видань (8), що є у
бібліотеці, відповідає потребам спеціальності.

У читальній залі навчального корпусу №7 Національного авіаційного 
університету створено всі умови для пошуку інформації. Викладачі та 
студенти мають доступ до електронних баз навчальної літератури, що цілком 
задовольняє інформаційні потреби учасників освітнього процесу.

Висновок. Перевіркою встановлено, що стан інформаційного 
забезпечення освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
відповідає вимогам щодо організації навчання студентів за рівнем вищої 
освіти «Магістр».

За результатами акредитаційної справи встановлено, що освітній 
процес за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні 
відносини» другого (магістерського) рівня відбувається згідно із 
затвердженим у встановленому порядку графіком навчального процесу,
порушень якого не виявлено.

В період літньої сесії 2017-2018 навчального року згідно з рооочим 
навчальним планом для визначення якості залишкових знань у студентів 
магістерської економічні відносини»

VII. Якісні характеристики підготовки фахівців
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обрано такі дисципліни: з циклу загальної підготовки -  «Практикум 
перекладу» та «Методика викладання у вищій школі» та з циклу професійної 
підготовки - «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародний 
фінансовий менеджмент» і «Глобальна макроекономічна політика».

Для перевірки рівня підготовки студентів за другим (магістерським) 
рівнем експертною комісією здійснено контрольні заміри знань студентів з 
дисциплін навчального плану циклів загальної і професійної підготовки. Для 
визначення якості залишкових знань у студентів магістерського рівня вищої 
освіти ОПП «Міжнародні економічні відносини» обрано такі дисципліни:

з циклу загальної підготовки:
- Методика викладання у вищій школі.
з циклу професійної підготовки:
- Міжнародний інвестиційний менеджмент;
- Міжнародний фінансовий менеджмент;
За результатами експертної перевірки якості залишкових знань у 

студентів ОПП «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» магістерського рівня вищої освіти 
виявлено такі показники (таблиця 3):

- цикл загальної підготовки: абсолютна успішність -  100%; якість знань
-  60,00%;

- цикл професійної підготовки: абсолютна успішність -  100%; якість 
знань -  73,33%.

Таким чином, загальна якість успішності складає 68,89%. Загальний 
середній бал за всіма дисциплінами складає 4,1.

Порівнюючи показники якості знань студентів за результатами 
акредитаційного самоаналізу та експертної перевірки, комісія встановила 
середню розбіжність в оцінці якості знань, яка складає бали, що є 
допустимою нормою.

Отже, показники абсолютної успішності та якості знань студентів 
магістерської ОПП «Міжнародні економічні відносини» з навчальних 
дисциплін загального і професійного циклів підготовки за результатами 
заміру залишкових знань студентів, проведеного експертною комісією, та 
результатами самоаналізу, відповідають вимогам акредитації і знаходяться в 
межах дозволених розбіжностей.

Висновок: Аналіз залишкових знань студентів показує, що 
абсолютна успішність та «кість знань студентів знаходиться в межах 
встановлених нормативів. Результати виконання ККР при самоаналізі 
та оцінюванні експертами дозволяють зробити висновок, що рівень 
викладання дисциплін загальної та професійної підготовки освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти відповідають акредитаційним вимогам,
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Таблиця З
Порівняльна таблиця виконання комплексних контрольних робіт здобувачами вищої освіти при проведенні самоаналізу та акредитаційної
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Дисципліни загальної підготовки
Методика 
викладання у 
вищій школі

503 15 15 100,0 100 66,67 4,07 100 60,00 4,0 0,0 -6,67 -0 ,07

Всього за циклом 1 15 15 100,0 100 66,67 4,07 100 60,00 4,0 0,0 -6,67 -0,07
2. Дисципліни професійної підготовки

Міжнародний
інвестиційний
менеджмент

503 15 13 86,67 100 76,92 4,15 100 73,33 4,1 0,0 -3,59 -0 ,05

Міжнародний
фінансовий
менеджмент

503 15 15 100 100 73,33 4,27 100 73,33 4,2 0,0 0,0 -0 ,0 7

Всього за циклом 2 30 28 93,33 100 75,00 4,21 100 73,33 4,1 0,0 -1,67 -0 ,11

Разом 3 45 43 95,55 100 72,09 4,16 100 68,89 4Д 0,0 -3,20 -0,06

доктор економічних наук, доцент 
Член комісії:
доктор економічних наук, доце 
Ректор НАУ
доктор біологічних наук, про 
Академік АН вищої школи У

Кравчук Н.Я. 

Резнікова Н.В.

Ісаенко В. М. 

Кравчук Н.Я.
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VIII. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи 
поданих до МОН акредитаційних матеріалів

На підставі експертних висновків та пропозицій експертною комісією з 
ліцензування спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» 
(2009 рік) висловлені зауваження, які не входять до складу обов’язкових і 
спрямовані на поліпшення якості підготовки фахівців даного напряму:

-  необхідно прискорити підготовку науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації -  кандидатів та докторів наук за фахом напряму;

-  продовжувати поповнення бібліотечного фонду університету 
фаховими виданнями з міжнародних економічних відносин, виданих 
українською мовою, з урахуванням необхідності придбання фахових 
зарубіжних видань;

-  удосконалювати методичне забезпечення напряму підготовки 
впровадженням електронних підручників та навчальних посібників з 
професійно-орієнтованих дисциплін;

-  враховуючи потребу у фахівцях з міжнародних економічних 
відносин, рекомендувати ректору університету створення 
спеціальних науково-навчальних лабораторій із сучасним 
обладнанням для підготовки майбутніх фахівців.

Керівництвом Національного авіаційного університету, Навчально- 
науковим інститутом міжнародних відносин, кафедрою міжнародних 
економічних відносин і бізнесу були втілені наступні заходи щодо реалізації
вищезазначених рекомендацій:

1. За період 2013-2018 років аспірантами кафедри захищено 2 
дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні 
економічні відносини», які було підготовлено на кафедрі міжнародних 
економічних відносин і бізнесу. 4 науково-педагогічні працівники отримали 
вчене звання доцента по кафедрі міжнародних економічних відносин і
бізнесу. ..

2. Розширено інформаційні ресурси електронної бібліотеки,
електронних підручників і посібників за рахунок підключення до існуючих
електронних бібліотек в Україні і за кордоном.

Бібліографічний апарат дипломних робіт оформлюється згідно з 
діючими бібліографічними стандартами. Вимоги до оформлення дипломних 
робіт уніфіковані та викладені у методичних рекомендаціях з написання 
дипломних та курсових робіт, які опубліковані в електронному репозитарії
НАУ.

З усіх навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою міжнародних 
економічних відносин і бізнесу, створені навчально-методичні комплекси, які 
містять навчально-методичні матеріали, необхідні для забезпечення належної 
якості навчального процесу.

Голова експертної комісії



23

3. Поповнено бібліотечний фонд університету фаховими виданнями в 
галузі міжнародних економічних відносин. За останні п’ять років науково- 
педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано колективні 
монографії, навчальні посібники, 2 з яких з грифом МОНУ.

4. Створено навчальну лабораторію міжнародних економічних 
відносин і бізнесу згідно наказу ректора № 341/од від 06 липня 2018 року. 
Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу забезпечена сучасним 
комп’ютерним обладнанням. Для викладання навчальних дисциплін 
використовуються сучасне комп’ютерне та мультимедійне обладнання. 
Співвідношення комп’ютер/студент складає 1/2.

У процесі виконання наукових досліджень студенти активно 
користуються ресурсами мережі Інтернет. В інституті запроваджені 
різноманітні форми дистанційного спілкування між викладачами та 
студентами під час підготовки дипломних та курсових робіт, наукових 
публікацій тощо.

Експертна комісія встановила, що викладені попередньою 
акредитаційною комісією рекомендації та поради виконані.

IX. Загальні висновки та пропозиції експертної комісії

Експертна комісія відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28 листопада 2018 року за №2309-л в період з 10 по 12 грудня 
2018 року здійснювала акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти в Навчально- 
науковому інституті міжнародних відносин Національного авіаційного 
університету. На підставі аналізу і перевірки поданих на акредитацію матеріалів 
комісія дійшла таких висновків:

робота з підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється
на належному рівні;

акредитаційні матеріали, подані на розгляд експертної комісії,
представлені у повному обсязі;

стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура 
загалом відповідають встановленим вимогам до заявленого рівня підготовки;

освітньо-професійна програма, навчальний план, робочі програми 
дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість знань 
слухачів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам;

- навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов’язану 
з підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» зі ьності 292 «Міжнародні

Голова експертної комісії Кравчук Н.Я.
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економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Аналіз документів та матеріалів акредитаційної справи ОПП «Міжнародні 

економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти та перевірка фактичного стану 
підготовки фахівців в Національному авіаційному університеті показали їх 
відповідність державним вимогам та критеріям акредитаційної експертизи 
(Відомості про декларування виконання вимог ліцензійних умов щодо 
впровадження освітньої діяльності з ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти в Національному авіаційному університеті додаються).

Подані у розпорядження експертної комісії оригінали документів, що 
характеризують Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету, підтверджують можливість 
навчального закладу забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
Організація, планування та формування контингенту здобувачів вищої освіти за 
зазначеною спеціальністю здійснюється відповідно чинному законодавству без 
порушень.

Експертна комісія вважає за необхідне висловити рекомендації, які не 
входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію 
освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» зі 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти, але дозволяють поліпшити якість підготовки здобувачів
вищої освіти:

1 Активізувати роботу кафедри щодо виконання бюджетних та 
госпрозрахункових науково-дослідних робіт за безпосередньої участі
студентів та аспірантів.

2. Продовжити роботу щодо підвищення якості професорсько- 
викладацького складу кафедри, у тому числі сприяти підготовці та захисту 
докторських дисертацій за спеціальністю «Міжнародні економічні
відносини». .

3. Продовжити роботу над зміцненням матеріально-технічної бази
кафедри щодо оснащення сучасною комп’ютерною технікою.

4. Підвищити активність науково-педагогічних працівників щодо 
підготовки і публікації наукових статей у виданнях, які включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або Web ol Science Core Collection та
інших, рекомендованих МОН.

На підставі вивчення матеріалів акредитаційного самоаналізу та експертної 
перевірки освітньої діяльності Національного авіаційного університету за 
освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти комісія дійшла висновку про те, що організація і проведення 
освітнього процесу, науково-дослідної та " ікісний склад

Голова експертної комісії
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науково-педагогічних кадрів, стан навчально-методичного, інформаційного
забезпечення, матеріально-технічної бази, якісні характеристики підготовки

фахівців є такими, що відповідають діючим державним критеріям та вимогам 
щодо підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр».

Комісія вважає за можливе акредитувати Національний авіаційний 
університет на здійснення освітньої діяльності освітньо-професійної програми 
«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» другого (магістерського) рівня.

12 грудня 2018 року 

Експертна комісія

Анкетні дані експертів:
Кравчук Наталія Ярославівна - завідувач кафедри міжнародного права, 
міжнародних відносин та дипломатії 1 ернопільського національного 
економічного університету, доктор економічних наук, доцент 
Резнікова Наталія Володимирівна -  професор кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету їм. Тараса Шевченка, 
доктор економічних наук, доцент

Голова комісії:
доктор економічних наук, доцент

Член комісії:
доктор економічних наук, доцент

З експертними висновкам
Ректор НАУ

Директор Навчально-науі 
інституту міжнародних ві 
к.філос.н., доцент

Ісаєнко В. М.

Фоменко А. М.

Кравчук Н.Я.
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ВІДОМОСТІ
про декларування виконання вимог ліцензійних умов щодо провадження 

освітньої діяльності з ОПП «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого 

(магістерського) рівня у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності
У сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + немає

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено відповідальність 
за підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, з 
них один 

доктор наук 
або 

професор

+ немає

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + немає

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

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

+ + немає

Провадження освітньої діяльності

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

Голова експертної комісії
О/У
' —  Кравчук Н.Я.
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1) які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. Для
п очаткового рівня з урахуван н ям  
педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію)

50 89 +39

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

25 32 +7

3) які мають науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, які 
є визнаними професіоналами з досвідом 
роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості 
годин):

1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом

15 32 +17

2) практичної роботи за фахом

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва курсовими, 
дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 
1-18 

пункту 30 
приміток

+ немає

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням

2) з науковим ступенем та вченим званням + + немає

3) з науковим ступенем або вченим званням

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

+ + немає

Голова експертної комісії Кравчук Н.Я.



28

Техн ологічн і вимоги щодо м атеріально-техн ічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту студентів 
та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 2,4 немає

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

ЗО 50 +20

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + немає

2) пунктів харчування + + немає

3) актового чи концертного залу + + немає

4) спортивного залу + + немає

5) стадіону га/або спортивних майданчиків + + немає

6) медичного пункту + + немає

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуптож итком  (мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності

6. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
піт я виконання навчальних планів

+ + немає

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + + немає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + немає

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + немає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + немає

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

+ + немає

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

--------------------------------------------------------

+ +
немає

Голова експертної комісії —  Кравчук Н.Я.
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Технологічні вимоги щодо ІнфоріУ 
діяльності у сфе

іаційного забезпе 
рі вищої освіти
;ння освітньої діяі

чення освітньої

Започаткування провадже ІЬНОСТІ

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

Не менш як 
п ’ять 

найменувань

+ немає

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

+ + немає

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+
+ немає

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 60 немає

Експертна комісія 
Голова комісії:
доктор економічних наук, доцент 

Член комісії:
доктор економічних наук, доцент

З висновками ознайомлений 
Ректор НАУ
доктор біологічних наук 
Академік АН Вищої шко
« » _______

Голова експертної комісії

Ісаєнко В.М.

Кравчук Н.Я.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Найменування показника (нормативу)
Норматив 

за ОС 
«Магістр»

Фактично

Відхилення
фактичного

значення
показника

від
норматив

ного
1 2 3 4

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 немає

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

100 100 немає

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 немає

2.Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з дисциплін загальної 
підготовки:
2 1 1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10

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

50 60,00 +10,00

2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90
Не

передбачено
Не

передбачено

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

50
Не

передбачено
Не

передбачено

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
2 3 1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 73,33 +23,33

Г олова експертної комісії __ ' —  Кравчук Н.Я.
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1 2 3 4

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

+ + немає

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

+ + немає

Експертна комісія 
Голова комісії:
доктор економічних наук, доцент 

Член комісії:
доктор економічних наук, доцент

З висновками ознайомлений 
Ректор НАУ
доктор біологічних наук, п 
Академік АН Вищої школ Ісаєнко В.М.

Голова експертної комісії Кравчук Н.Я.
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ГРАФІК
проведення ком плексни х контрольн их р об іт

під час роботи експертної комісії з акредитації 
освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
другого (магістерського рівня) в Національному авіаційному університеті

№
п/п

Навчальна
дисципліна

Г рупа Дата

Години
іроведення

(пара)

Аудиторія Склад комісії

1.

Міжнародний
інвестиційний
менеджмент

603 10.12.2018 р. 11.20 7.401А

Експерт: 
3езнікова Н.В. 
екзаменатор: 
к.е.н., доцент 
5ичка М.А.

2.

Міжнародний
фінансовий
менеджмент

603 11 12.2018 р. 14.40 7.401А

Експерт: 
5езнікова Н.В. 
Екзаменатор: 
к.е.н., доцент 
Набок I I.

3.

Методика 
викладання у 
вищій школі

----------------

603 12.12.2018 р. 9.40 7.401А

Експерт: 
Резнікова Н.В. 
Екзаменатор: 
к.філос.н., 
доцент
Балабанова Г.ГІ.

Голова комісії:
доктор економічних наук, доцеш  

Член комісії:
доктор економічних наук, доце 

Ректор НАУ
доктор біологічних наук, и 
Академік АН вищої школи

Директор Навчально-науков 
інституту міжнародних віднос 
к. філос. н., доцент

Завідувач кафедри міжнародних 
економічних відносин і бізнесу, 
доктор економічних наук, професор

Голова експертної комісії

Кравчук Н.Я. 

Резнікова Н.В.

Ісаєнко В. М.

Фоменко А. М.

Сіденко С. В.

Кравчук Н.Я.


