9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
Запорізький національний технічний університет, до якого входить кафедра менеджменту, має достатньо потужну матеріально-технічну базу для
проведення навчальних занять та науково-дослідної роботи здобувачів вищої
освіти.
Інформацію про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі та про забезпечення приміщеннями навчального призначення
та іншими приміщеннями ЗНТУ подано в таблицях 9.1 та 9.2.
Перелік аудиторного фонду, подано у таблиці 9.3 та 9.4, який використовується для забезпечення навчального процесу спеціальності у відповідності
до навчального плану, та закріплено за кафедрою менеджменту:
а) навчальні лабораторії:
1) аудиторія № 275 – комп’ютерний клас, 74.6 м2;
2) аудиторія № 280 – комп’ютерний клас 75 м2;
б) інші приміщення:
1) аудиторія № 276 – лекційна аудиторія, 85 м2;
2) аудиторія № 272 – викладацька на 12 місць, 40 м2;
3) аудиторія № 274 – кабінет завідувача кафедри, 16.2 м2.
Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом.
Крім того, заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, також проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.
Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами
з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою. Всі
комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі)
для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системнотехнічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран.
Для входу до локальної мережі та мережі Internet, для зручності встановлено
Wi-Fi точку доступу (а.272). У розпорядженні кафедри є копіювальні апарати,
сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності здобувачів вищої освіти та викладачів кафедри.
Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам СНіП. Для
здобувачів вищої освіти створено сприятливі умови для самостійної роботи в
комп’ютерних класах кафедри та факультету, читальних залах бібліотеки і в залі періодики.

Таблиця 9.3
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
№
з/п
1
1

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа
2
Аудиторія для
занять магістрів
ауд. 276 (корп. 1),
85 м2

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устатковання, їх кількість

3
Методика викладання у
вищій школі,
Методологія і організація наукових досліджень,
Адміністрування публічних фінансів,
Управління якістю,
Менеджмент регіональних проектів,
Комунікації в публічному адмініструванні,
Державне регулювання
економіки та економічна політика,
Технології публічного
адміністрування,
Управління регіоном,
Управління розвитком
організації,
Управління регіональною політикою в ЄС,
Планування розвитку
територій,
Адміністрування та керівництво виконавчою
владою,
Державна
політика:
аналіз та механізми
впровадження.

4
Ноутбук MAXDATA ECO 4000 IW
(1 од.), мультимедійний проектор
Epson EMP S-52(1 од.).
Використовується як лекційна аудиторія

Проректор з науково-педагогічної
Роботи та питань перспектив розвитку,
д.т.н., професор

Д. М. Піза

Таблиця 9.4
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
№
з/п

Найменування
Найменування дикомп’ютерної ла- сципліни за навчабораторії, її площа
льним планом

1

2

3

1

Комп'ютерний
клас ауд. 275,
74.6 м2

Електронне врядування

2

Комп'ютерний
клас ауд. 280,
75 м2

Електронне врядування

Назви пакеДоступу до
тів прикладІнтернет, наМодель і марка ПК, них програм
явність канаїх кількість
(у тому числі
лів доступу
ліцензова(так/ні)
них)
4
5
6
13 шт. ПК Intel
Google
Celeron 2/0 ГГц, 256
Chrome,
Мб RAM, 40 Гб HDD,
Word,
так
CD-ROM 52,
Excel,
Monitor 17"
Access
13 шт. ПК Intel
Google
Celeron 2/0 ГГц, 256
Chrome,
Мб RAM, 40 Гб HDD,
Word
так
CD-ROM 52,
Excel
Monitor 17"
Access

Проректор з науково-педагогічної
Роботи та питань перспектив розвитку,
д.т.н., професор

Д. М. Піза

Здобувачі вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» повністю забезпечені житлом в гуртожитках університету (гуртожиток №2 по вул. Гоголя 70 та №3 по вул. Горького 161а).
Інформація про наявність власних або орендованих об’єктів соціальної
інфраструктури: їдалень, буфетів, гуртожитків, актових залів, медичного пункту, профілакторію, баз відпочинку подана в таблиці 9.5.

Таблиця 9.5
Інформація про соціальну інфраструктуру
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Найменування об’єкта соціальної
інфраструктури (показника, нормативу)
Гуртожитки для здобувачів вищої освіти
Житлова площа на одного здобувача вищої освіти у
гуртожитку
Їдальні та буфети
Кількість здобувачів вищої освіти на одне місце в їдальнях і буфетах
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни*
Інші спортивні споруди:
стадіони*
спортивні майданчики*
корти
гімнастичний зал*
легкоатлетична доріжка*
зал спортивних ігор*
Студентський палац (клуб)
Інші (база відпочинку «Алтагір», база відпочинку
«Сосновий бір»)

5
–

Площа,
м2
24551
6,3

5
5

1188,0
–

1
8
3 доріжки

539,9
978
162

1
1
1
1
1
1
2

110000
18000
600
300
800
49,5
38000

Кількість

* - укладено договір оренди № 327-юр від 01.09.2016р. з спортивним клубом "Мотор-Січ" до складу
якого входить спортивний майданчик та стадіон

Високий рівень оснащення об’єктів матеріально-технічної бази університету та, зокрема, кафедри менеджменту, відповідає ліцензійним умовам та нормам ДБН В2.2-3.97 «Здания и сооружения учебных заведений» і
дає змогу забезпечити якісну підготовку фахівців другого (магістерського)
рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Ректор ЗНТУ
д-р техн. наук, професор

С.Б. Бєліков

