Опис використання інформаційних ресурсів та навчального обладнання
лабораторій, які підтверджують спроможність закладу післядипломної освіти
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними
ліцензованими обсягами
З інформаційного забезпечення діяльності інституту на перший план виходить
можливість необмеженого, вільного доступу до національних і світових
інформаційних ресурсів.
З цією метою ПрАТ «Вищим навчальним закладом «Київський міжгалузевий
інститут підвищення кваліфікації» укладено договір на інформаційне обслуговування
з Публічною бібліотекою ім. Лесі Українки (далі - бібліотека), фонд інформаційних
ресурсів якої включає:
- 273750 документів, в т.ч.: суспільно-політичної та економічної
тематики (з питань фінансів, обліку і аудиту, економіки, управління
персоналом, держави і права, управління державою, політики, тощо –
49 тисяч примірників (18 % від загальної кількості фонду).
Одним із найважливіших ресурсів Web-сайту бібліотеки є електронний каталог
видань 91-ї публічної бібліотеки Києва, доступ до текстової та бібліографічної бази
даних всіх законодавчих актів України, всіх розпоряджень голови Київської міської
державної адміністрації та рішень Київської міської Ради, а також 3,5 тисяч книг на
електронних носіях. Цей ресурс дає можливість відбору та перегляду інформації, а
саме: пошук документів за заданими критеріями; перегляд інформації про наявність
документів у фондах бібліотеки; перегляд електронних копій документів в разі їх
наявності. Електронний каталог є одним із головних інформаційних ресурсів
бібліотеки і складовою частиною віртуального обслуговування, бо дозволяє
користувачам комфортно й оперативно отримувати максимально повну інформацію
про документи традиційного (паперового) фонду і матеріалів в електронному
вигляді. Через Web-сайт цілодобово відкрито вільний доступ до електронних баз
даних «Нові надходження», «Періодичні видання», «Е-періодика», «Дисертації»,
«Провідні бібліотеки світу».
Інформацію про роботу бібліотеки та можливість віддаленого доступу до її
інформаційно-пошукових сервісів забезпечує власний Web-сайт бібліотеки
(lucl.kiev.ua). Він містить багато цікавої та корисної інформації, яка постійно
поповнюється.
Слухачі Інституту можуть безоплатно користуватися інформаційними
ресурсами бібліотеки. Відповідно до договору з Інститутом бібліотека:
- здійснює бібліотечне обслуговування слухачів Інституту; приймає на
зберігання та для роботи учбово-методичну літературу інституту,
здійснює її облік та кодифікацію;

надає слухачам доступ до законодавчих баз «Ліга. Закон», «Столиця»,
повнотекстових баз українських журналів, зведеного електронного
каталогу книг, електронної бази статей періодичних видань,
документів на електронних носіях;
- надає кожному слухачу можливість вільного (безоплатного) доступу
до світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу
Internet;
- надає вільний доступ до своїх фондів та видає для тимчасового
користування документи зі свого фонду та фонду центрального
книгосховища.
Бібліотека знаходиться за 200 м. від навчального корпусу Інституту за
адресою: вул. Тургенівська буд. 83/85. Навчальний корпус, розташований по
вул. Дмитрівська, буд. 71 у Шевченківському районі м. Києва.
Нові можливості в задоволенні потреб користувачів відкриває вільний
необмежений доступ до мережі Internet.
Інститут для забезпечення гарантованого стійкого доступу до мережі інтернет
має договори про надання послуг доступу до мережі інтернет з трьома провайдерами:
-

ТОВ «Космонова» - договір № 71/150909 від 15 вересня 2009 р.;
ТОВ «СКІФ КИЇВ ЮА» - договір № SK20150224 від 1 серпня 2015 р.;
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (VegaTelecom) - договір № АКSо14298 від 28 січня
2009 р. з додатком від 04 червня 2013 р.
В Інституті налагоджено повноцінне (100%) забезпечення слухачів навчальнометодичними матеріалами. Кожен слухач отримує методичні посібники, наочні
матеріали, роздатковий матеріал для практичних занять, лекційні матеріали та
презентації викладачів в електронному вигляді, тощо. Навчально-методичні
матеріали для кожної групи слухачів друкуються невеликими тиражами в типографії
(укладені угоди). Така вимога пов’язана зі постійними змінами в нормативнозаконодавчій базі, що регулює ринок фінансових послуг та питання державного
фінансового моніторингу України.
-
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Опис використання навчального обладнання лабораторій, які
підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у
заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами
Ліцензований обсяг для освітньої програми «Підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань
державного фінансового моніторингу» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» - 50 осіб. Максимальна кількість слухачів в одній групі 17 осіб.
Заняття проводяться в одну зміну. Для проведення освітнього процесу за освітньою
програмою «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з питань державного фінансового моніторингу» за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» обладнані відповідні
приміщення: 3 навчальні аудиторії загальною площею 163 кв.м.; 1 комп’ютерний клас
(далі - комп’ютерна лабораторія) загальною площею 56 кв.м. Площа приміщень
навчального призначення (без врахування площі комп’ютерної лабораторії ) на одне
робоче місце становить 3,26 кв. метрів (163/50 = 3,26 кв. метрів), що вище
нормативного показника (2,4 кв. метрів), визначеного Державними будівельними
нормами України «Будинки і споруди. Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018».
Спеціалізована комп’ютерна лабораторія обладнана для проведення занять за
освітньою програмою «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування з питань державного фінансового моніторингу» за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Заняття в
спеціалізованій комп’ютерній лабораторії (площею 56 кв. метрів) проводяться із
підгрупами здобувачів у кількості, що не перевищує 9 осіб. В навчальному розкладі
передбачається підготовка в спеціалізованій комп’ютерній лабораторії відповідно до
розроблених програм та навчального плану із застосуванням комп’ютерної програми
«TestMan 4.9» в обсязі 2 год. за навчальним планом. Площа на одне робоче місце
дисплею комп’ютера становить 6,22 кв. метрів (56/9 = 6,2 кв. метрів), що вище
нормативного показника (6 кв. метрів), визначеного Державними будівельними
нормами України «Будинки і споруди. Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018».
Враховуючи інші напрямки підвищення кваліфікації, в тому числі за
програмами короткотермінових семінарів та тренінгів максимальний обсяг слухачів в
одну навчальну зміну складає 127 осіб. Всього площа навчальних приміщень для
проведення занять слухачів складає 724 кв. метрів. Площа приміщень навчального
призначення (без врахування площі комп’ютерної лабораторії ) на одне робоче місце
становить 724/127 =5,7 кв.м., що вище нормативного показника (2,4 кв. метрів),
визначеного Державними будівельними нормами України «Будинки і споруди.
Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018».

Освітній процес в Інституті забезпечений навчальним обладнанням,
технічними засобами навчання, комп'ютерами. В Інституті експлуатується наступне
навчальне обладнання: персональні комп'ютери - 22 шт., лазерні принтери - 6 шт.,
струйно-кольровий принтер - 1 шт., фліп-чарти - 3 шт., моторизовані екрани - 3 шт.,
техніка для озвучення - 3 шт., локальна обчислювальна мережа -1 шт., мультимедійні
лазерний проектори – 4 шт.
Інститут має комп'ютерну лабораторію (комп'ютерний клас). В комп'ютерній
лабораторії обладнано 9 робочих навчальних місць з 9 постійно включеними ПК
типів:
Pentium-DualCore-1600 MHz,
Pentium-IV-3200 MHz,
AMD
Phenom(tm)Iix61055T Processor 2,8 GHz. Для підвищення надійності роботи робочих
навчальних місць додатково є 5 ПК в резерві (комп'ютери вимкнені, але можуть бути
включені при відмові будь-якого з 9 включених комп'ютерів або як додаткові). У
розкладі проведення навчальних занять в комп’ютерному класі враховується
проведення навчальних занять по підгрупам з кількістю слухачів, що не перевищує 9
осіб. В навчальному розкладі передбачається підготовка до тестування відповідно до
розроблених програм та навчальних планів із застосуванням комп’ютерної програми
«TestMan 4.9» в обсязі не більше 2 год. за навчальним планом. Укладання розкладу
занять з врахуванням навчання по підгрупам дозволяє ефективно та в повному обсязі
організувати навчання в комп’ютерному класі.
Спеціалізована комп’ютерна лабораторія, враховуючи кількість годин в
навчальних планах та можливість розділу груп на навчальні підгрупи, оснащена
достатньою кількістю робочих місць для забезпечення освітнього процесу по всім
напрямкам навчання в інституті. Навчальна комп’ютерна лабораторія підключена до
мережі Internet. До послуг професорсько-викладацького складу і слухачів
безоплатний доступ до глобальної мережі Internet. Оснащення комп’ютерної
лабораторії постійно поновлюється оргтехнікою та поповнюється новітніми
програмними розробками. Навчальні аудиторії належним чином обладнані
необхідними інформативними носіями - мультимедійними проекторами,
персональними комп’ютерами, меблями. Спеціалізована комп’ютерна лабораторія
оснащена необхідними основними засобами, а саме комп’ютерною технікою,
оргтехнікою, обладнанням для навчання тощо. Для більш якісного і наочного
подання інформації при проведенні занять згідно із навчальними планами у всіх
навчальних аудиторіях використовуються комплекти обладнання:
в комп'ютерній лабораторії:
- одноранговая локальна комп'ютерна мережа з програмами TestMan 4.9, NetOp
School, які працюють в середовищі операційної системи MS Windows;
в двох аудиторіях:
- мультимедійні проектори Epson EB-W12 LCD (2 од.), ноутбук HP
CopagPresario, акустична система Microlab 2.0 В-72, моторизований настінний екран;

в одній аудиторії:
- мультимедійний проектор Toshiba TDP-S8, ноутбук Toshiba A215-S4757,
акустична система SVEN 2.0 SPS-608, моторизований настінний екран;
в трьох аудиторіях:
- мультимедійний проектор Epson ЕВ-85 LCD, ноутбук Assus М51 Se,
акустична система Typhoon PS-102, переносний екран.
Для підтримки освітнього процесу, здійснюваного із використанням
комп'ютерів, застосовується програмний комплекс NetOp School. Програмний
комплекс NetOp School дозволяє, наприклад, транслювати екран викладацького
комп'ютера одночасно на всі комп'ютери класу або на будь-який комп'ютер слухача.
У класі налагоджена локальна мережа Ethernet з топологією «зірка» і виходом
у Internet по каналу зв'язку зі швидкістю прийому/передачі 100 Mbit/s / 100 Mbit/s. У
класі наявні: мережевий багатофункціональний пристрій (лазерний принтер/сканер)
Canon IR 3570, кольоровий струменевий принтер HP 595С.
Для проведення занять зі застосуванням мультимедійних проекторів (4
одиниці: - Epson EB-W12 LCD (2 од.), Toshiba TDP-S8 (1 од.), Epson ЕВ-85 LCD (1
од.)) є в наявності персональні комп'ютери: ноутбук Toshiba Satellite-A215 S4757,
ноутбук HP CopagPresario, ноутбук Assus М51 Se. Аудиторії, в яких проводиться
навчання із заявлених ліцензованих напрямків, на 100% оснащені мультимедійними
проекторами (ліцензійні вимоги не менш ніж 30%).
Інститут зареєстровано в базі ЄДЕБО. Інститут має Web-сайт в Internet
http://www.kmipk.kiev.ua з інформацією про напрямки освітньої діяльності,
матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення, організацію освітнього процесу
тощо.

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до приміщень Інституту та забезпечення отримання ними
освітніх послуг
З метою забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (далі – МГН) другій безбар’єрний внутрішній
вхід до будівлі Інституту, який розташовано за адресою: м. Київ, вул.
Дмитрівська 71, не має сходинок, має широкі дверні прорізи та пороги, що
перевищують 3,5 см., обладнані пандусами. Забезпечено доступність прилеглої
території до будівлі закладу післядипломної освіти, виконуються умови
безперешкодного і зручного пересування МГН по ділянці до будинку, наявні
місця для паркування автомобілів осіб з інвалідністю найближче до входу у
будинок Інституту, доступний заїзд до входу, забезпечується доступність місць

цільового відвідування, безперешкодний рух в приміщеннях всередині першого
поверху будівлі; а також місць обслуговування.
У разі присутності на навчанні МГН навчання здійснюється в аудиторії
на першому поверсі інституту. З цією метою аудиторія на першому поверсі
будівлі Інституту адаптована до потреб осіб з інвалідністю. На першому
поверсі також розташовані медичний пункт та кімната санітарного
призначення, доступ до яких не має механічних перешкод (сходинок, порогів,
тощо).
Інститутом забезпечується своєчасне отримання МГН повноцінної і
якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати
обладнання, отримувати послуги, брати участь у освітньому процесі. Інститут
має затверджений порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення.
Визначення оптимальних шляхів і засобів впровадження навчання МГН
ґрунтується на основі відповідного нормативно-правового, навчальнометодичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення. В Інституті створена система навчання зі застосуванням
комп’ютерної програми, що дозволяє слухачам отримувати знання та
проходити попередню перевірку рівня засвоєного матеріалу. Для підтримки
освітнього процесу, здійснюваного із застосуванням комп'ютерів,
застосовується програмний комплекс NetOp School. Програмний комплекс
NetOp School дозволяє використовувати його у режимі віддаленого доступу
для навчання осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
Відповідно до п. 36 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
на офіційному веб-сайті Інституту розміщена інформація про умови для
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
приміщень.
Об'єкти, доступні для осіб з інвалідністю, не обмежують умови навчання
та трудової діяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації
будівлі Інституту.
Інститут розробляє комплекс заходів по забезпеченню рівного доступу до
якісної освіти слухачам з особливими освітніми потребами шляхом організації
їх навчання у дистанційній формі на основі застосування особистісно
орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей
таких слухачів.
На даний час плануються заходи щодо налагодження інфраструктури для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, пристосованості
для використання санвузлів, місць відпочинку та усіх без винятку приміщень у
закладі відповідно додержавних будівельних норм, правил і стандартів

відповідно до Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 Постанови Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 347 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності», щодо доступності до навчальних
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Роботи фінансуються виключно за рахунок власних коштів.
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