Текстовий опис використання інформаційних ресурсів,
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних
залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у
заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими
обсягами
Використання інформаційних ресурсів. Основна інформація про
діяльність Державного вищого навчального закладу «Херсонський
державний аграрний університет» розміщена на офіційному веб-сайті
закладу освіти: www.ksau.kherson.ua структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітньо - наукова діяльність, зразки документів про освіту,
інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад,
освітні програми, правила прийому, контактна інформація. Також, на на
офіційному веб-сайті університету розміщена основна інформація про
діяльність англійською мовою, що включає інформацію про структуру,
ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні програми, зразки документів
про освіту, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови
навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна
інформація.
Для забезпечення якісної підготовки фахівців зі спеціальності 281
Публічне управління та адміністрування і університеті на належному рівні
налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітнього
процесу.
Так, для проведення самостійної підготовки функціонує наукова
бібліотека Державного вищого навчального закладу «Херсонський
державний аграрний університет», яка є важливим структурним підрозділом
університету, що забезпечує доступність до інформації, підвищення рівня
знань, ефективний розвиток освітньої і наукової діяльності та задоволення
інформаційних потреб науково - педагогічних працівників та студентів. У
навчальних корпусах функціонує 2 читальні зали, у тому числі електронна
читальна зала, із загальною кількістю 75 посадкових місць.
Наукова бібліотека забезпечує доступ до навчальної та наукової
інформації на різноманітних носіях (підручники, навчальні посібники,
періодика, аудіо - відеодокументи, електронні документи, CD-ROМи, бази
даних, у тому числі, бази даних Інтернет і ін.) у достатній кількості, що
задовольняє потребу учасників освітнього процесу на 100%. Станом на
01.01.2018 року бібліотечний фонд налічує 340,4 тис. примірників, з них:
навчальної літератури - 46% від загальної кількості фонду; наукової
літератури (довідкова, наукова, науково-популярна, інструктивно-методична)
- 47,5%.
Режим роботи наукової бібліотеки встановлено з урахуванням потреб
освітнього процесу і інтенсивності відвідин його учасників. Приміщення

наукової бібліотеки університету відповідають її значущості призначення і
принципам діяльності, а саме: реалізацію бібліотечних технологій
(надходження і рух документів, доступ в бібліотеку, шляхи переміщення
користувачів і персоналу); привабливу зовнішню і внутрішню архітектуру і
оформлення; підтримку в процесі експлуатації стану, відповідного
стандартам і нормам (освітлення, температурний режим, пожежна безпека та
ін.); доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями. У
приміщеннях наукової бібліотеки забезпечено безоплатний доступ до мережі
Інтернет, що створює умови для розширення можливостей отримання
необхідної інформації.
Забезпечено міжбібліотечний книгообмін з 20 профільними
бібліотечними установами України. Сформований електронний каталог
корпоративної бібліотечної системи Херсонського територіального
об'єднання (ЕК КБС ХДАУ) дозволяє використовувати ресурси бібліотекучасниць (10 сільськогосподарських бібліотек) за допомогою Бібліотечноінформаційної системи ІРБІС, доступ до якої забезпечено по локальній
мережі
університету
та
WеЬ-сторінці
бібліотеки
за
адресою
http:/ksau.ks.ua:8087. Оновлення електронного каталогу здійснюється
щоквартально шляхом передач бібліографічних записів у форматі ІSО за
допомогою електронної пошти. Її КБС ХДАУ налічує 160 тис.
бібліографічних записів.
Наукова бібліотека є учасником Українського літературного проекту
«Книги - Україні», організованого Союзом Наукових Адвокатів США,
завдяки якому бібліотека поповнюється науковою літературою англійською
мовою з відповідного профілю спеціальності Публічне управління та
адміністрування. Забезпечено доступ учасників освітнього процесу до
локальної мережі електронних видань та періодики із фондом 1495
примірників, що дозволяє в максимально повному обсязі задовольнити
запити студентів.
У науковій бібліотеці університету забезпечено наявність не менше
п’яти вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного
або спорідненого профілю спеціальності Публічне управління та
адміністрування, перелік яких представлено у таблиці розділу 6 Ліцензійної
справи.
Використання навчального обладнання лабораторій, майстерень.
Для здійснення професійної підготовки в ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет» створена відповідна навчально-матеріальна база, яка
дозволяє здійснювати навчання студентів за освітньо-професійною
програмою «Публічне управління та адміністрування».
В університеті є чотири учбових корпуси площею навчальних
приміщень 27152,1 кв.м, у тому числі: аудиторі для занять – 25124,6 кв.м,
комп’ютерні лабораторії – 679,8 кв.м, спортивні зали – 1347,7 кв.м. На 1
студента очної (денної) форми навчання припадає 11,4 м2 навчальних
приміщень, які призначені для використання за спеціальностями відповідно
до отриманих ліцензій, що дозволяє забезпечити на 100% робочими місцями

студентів із урахуванням обсягу заявленого ліцензійного обсягу. Професійна
підготовка фахівців із спеціальності Публічне управління та адміністрування
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері вищої освіти,
у тому числі Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Площа
навчально-лабораторних приміщень, де здійснюється навчання за
спеціальністю Публічне управління та адміністрування, складає 639,2 м2, що
становить на 1 студента – 12,8 кв.м. Аудиторії забезпечені відповідною
кількістю меблів, дошками та іншим необхідним обладнанням, перелік яких
представлено у таблиці 5.2 розділу 5 Ліцензійної справи. Навчальні
приміщення, в яких проводиться підготовка фахівців відповідають існуючим
будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки,
існуючим нормам з охорони праці. Робочі місця викладачів і навчальнодопоміжного персоналу обладнані сучасними меблями, комп’ютерами і всім
необхідним інвентарем для праці.
Провадження освітнього процесу за спеціальністю Публічне управління
та адміністрування забезпечено комп’ютерною технікою із відповідним
програмним забезпеченням (таблиця 9.1). Комп'ютерне устаткування
університету, яке використовується у освітньому процесі, налічує 191
одиниць персональних ЕОМ (ПЕОМ) із додатковим організаційним та
периферійним обладнанням. Значна частина ПЕОМ зосереджена у
спеціалізованих навчальних аудиторіях інформаційно - комп’ютерного
центру. Крім того, в більшості навчальних комп'ютерних аудиторій,
кафедрах, інших структурних підрозділах, науковій бібліотеці створено
декілька автономних сегментів локальної мережі з власним виділеним
сервером. Студентам надається доступ до мережі Internet з 191 робочих
місць, який забезпечується виділеною лінією.
Таблиця 9.1
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
що необхідні для виконання освітніх програм
Показник
Кількість навчальних тижнів в навчальному році по
семестрам
Кількість наявних комп’ютерних робочих місць, од.
Наявні для використання під час навчання на семестр (з
урахуванням 5 денного робочого тижня, двозмінною
робочим днем, за фактичною кількістю створених
робочих місць), тис.годин
Потреба у використанні комп’ютерних ресурсів за всіма
спеціальностями за раніше отриманими ліцензіями (із
розрахунку фактичної кількості студентів станом на
01.10.2017р., 01.04.2018р. (дані ЄДЕБО), тис.годин

Значення показника
за семестрами
навчального року
1
2
семестр семестр

15

16

191
171,9

191
183,4

152,5

151,9

Завантаженість комп’ютерних робочих місць за всіма
88,7
82,8
спеціальностями за раніше отриманими ліцензіями, %
Додаткова потреба у використанні комп’ютерних
900
1140
ресурсів під час навчання за спеціальністю, що
ліцензується, годин
Завантаженість комп’ютерних робочих місць за всіма
89,3
83,4
спеціальностями за раніше отриманими ліцензіями з
урахуванням додаткового обсягу заявленого ліцензійного
обсягу, %
Із урахуванням обсягу додатково заявленого ліцензійного обсягу
забезпеченість комп’ютерними робочим місцями студентів спеціальності
Публічне управління та адміністрування та інших спеціальностей повністю
покриває потребу їх використання.
Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами:
мультимедійні проектори, ПЕОМ, спеціальні екрани та інше. Технічні
характеристики комп'ютерної та презентаційної техніки, мережевого
обладнання відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі
Windows-технологій. В університеті наявні 70 комплектів мультимедійного
забезпечення, які функціонують у 137 аудиторіях. Аудиторні заняття за
навчальним планом підготовки магістрів спеціальності Публічне управління
та адміністрування проводяться у 6 навчальних аудиторіях, з яких 2 оснащені
стаціонарним мультимедійним обладнанням, інші – переносним, та 4
спеціалізованих навчальних
комп’ютерних
класах. Забезпеченість
мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних
аудиторіях складає 51,1 %. Забезпеченість навчальних аудиторій ( 2 аудиторії
з 6) мультимедійним обладнанням (2 од.), задіяних для забезпечення
освітнього процесу за спеціальністю Публічне управління та адміністрування
становить 33 відсотки, що відповідає ліцензійним вимогам.
Навчальний процес з усіх дисциплін освітньої програми Публічне
управління та адміністрування в достатній мірі забезпечений засобами
наочності (презентації до лекційного матеріалу, плакати, схеми, таблиці,
макети, зразки, колекції тощо), необхідним технічним і технологічним
обладнанням.
Таким чином, наявна навчально-лабораторна база університету, на якій
здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою
«Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти,
та рівень їх оснащення відповідають існуючим нормам.
Використання спортивних залів, стадіонів. Спортивні та
фізкультурно-оздоровчі будинки і споруди ДВНЗ «ХДАУ» за
функціонувальним призначенням залежно від характеру їх використання
віднесені до навчально-тренувальтних, фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-демонстративних споруд.
Для проведення спортивно-масової роботи в університеті є спортивні
зали, які дозволяють університету проводити заняття з 14 видів спорту,

факультетські та між університетські спартакіади. В університеті наявні
наступні спортивні споруди: спортивні зали – три спортивних зали з
пропускною спроможністю 150 осіб у зміну загальною площею 1347 кв.м;
стадіони – 1 од. із загальною площею 6400 кв.м; бігова доріжка 325 пог.м., 1
водна станція, зали з тренажерним обладнанням – 3 шт.
Спортивні споруди використовуються відповідно до їх цільового
призначення, де здійснюються спортивні заходи університетського та над
університетського рівня. На спортивних об’єктах університету проводяться
навчальні заняття з фізичного виховання, здійснюються навчальнотренувальна робота спортивних секцій з волейболу, баскетболу, настільного
тенісу, фут залу, шахів, футболу, та пляжному волейболу. На спортивних
об’єктах університету проводяться спортивно-масові заходи і змагання. Так,
у 2017-2018 навчальному році на базі спортивного комплексу ДВНЗ «ХДАУ
були проведені змагання за програмою обласних студентських спортивних
ігор серед закладів вищої освіти з волейболу, фут залу, шахів. У 2018 році на
базі спортивного комплексу був проведений відкритий чемпіонат
Херсонської області з кінного спорту серед юнаків та дівчат. Таким чином,
матеріально-технічно база спортивного комплексу університету повністю
задовольняє потребу для проведення освітнього процесу та самореалізації
активної особистості у сфері спорту.
Використання
інших
об’єктів
соціальної
інфраструктури.
Забезпечення життєдіяльності та соціальних потреб студентів та викладачів
забезпечується наявністю соціальної інфраструктури ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет». Наявність їдалень, буфетів, гуртожитків,
актових залів, медичного пункту, профілакторіїв, баз відпочинку тощо
відображена у таблиці 5.4 Ліцензійної справи.
В університеті функціонує п’ять гуртожитків, житлова площа яких
складає 17346,8 м2 потужністю на 1500 осіб, де фактично проживає 1100
студентів. Житлова площа на одного мешканця складає в середньому 6,25 м 2.
Наявні потужності дозволяють повністю задовольнити відповідні потреби
студентів та викладачів у проживанні у гуртожитках університету.
Гуртожитки відповідають існуючим санітарним нормам СНІП 42-121-471988. Відповідно до встановлених вимог вони облаштовані необхідними для
функціонування приміщеннями: кімнатами для занять; читальними залами;
кімнатою для відпочинку; душовими, кухнями, санвузлами; коморами;
кімнатою для сушки одягу і взуття тощо. У гуртожитках наявні необхідні
санітарно-побутові та підсобні приміщення, обладнані душові кімнати,
побутові приміщення, кімнати для дозвілля.
Медичне обслуговування студентів проводиться у міській поліклініці, а
медпункт для надання невідкладної медичної допомоги, який розміщений у
гуртожитку №5. Щорічно проводиться диспансеризація студентів,
флюорографія, проводяться щеплення, медичні огляди.
У двох навчальних корпусах наявні буфети, на території університету
розміщена їдальня із загальною площею 1934 м2 на одне посадкове місце – 5

студентів, що забезпечує повністю у потребах надання послуг громадського
харчування.
Для відпочинку та оздоровлення студентів університет має водну
станцію на р. Дніпро та базу відпочинку «Колос» на березі Чорного моря
(смт Лазурне Скадовського району Херсонської області) площею 4809 м2 на
300 місць.
Актова зала університету на 600 посадкових місць дає можливість
проводити культурно-масові заходи, заходи активну участь у художній
самодіяльності, у загально університетських заходах, відвідувати практичні
заняття центру культури та мистецтва тощо.
Таким чином, підготовка студентів спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня із
урахуванням заявленого додаткового ліцензійного обсягу повністю
забезпечена навчальними аудиторіями, спеціалізованими лабораторіями та
кабінетами, обладнанням та устаткуванням, необхідним для виконання
освітньої програми підготовки фахівців. Матеріально-технічна база ДВНЗ
«ХДАУ» відповідає ліцензійним вимогам підготовки здобувачів рівня освіти
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

