1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ ІНСТИТУТУ
Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки
та інформаційних технологій» має сучасну матеріально-технічну базу власний навчальний корпус за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-б,
договір купівлі-продажу, реєстраційне посвідчення від 20.05.1998 року, акт
державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта від 28.02.2004 року. Площа приміщень навчального
корпусу, згідно акту державної технічної комісії про прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, становить 4351,8 м2.
За вищим навчальним закладом «Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій» закріплена земельна ділянка загальною площею
12700 м2.
Санітарний стан будівель та споруд інституту та умови їх експлуатації
відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, вимогам правил
пожежної безпеки та будівельним нормам. Всі приміщення будівель
відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам
України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»,
затвердженим наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 № 117.
Розрахунок необхідної площі для занять студентів на 2019-20 н.р.
Контингент студентів інституту на 01.10.2019 року складає:
 Інститут – 659 особи;
 Коледж –215 осіб.
Приведений сумарний контингент: Ч = 659 + 215 = 874 осіб,
де Ч – приведена чисельність студентів всіх рівнів, курсів та форм
навчання.
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту
студентів з урахуванням навчання за змінами) згідно ліцензійних умов
затверджених Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р., складає – 2,4 м2 .
Таким чином, необхідна площа для підготовки сумарного приведеного
контингенту студентів інституту складає:
874 особи × 2,4 м2 = 2105 м2 .
Площа навчального корпусу - 4351,8 м2
Площа навчальних приміщень - 3337,2 м2
Таким чином, реальна площа для підготовки реального контингенту
студентів інституту складає: 3337,2 : 874 = 3,8 м2 .

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для покращення доступу студентів та викладачів до інформації у закладі
вищої освіти впроваджено багато інноваційних інформаційних технологій:
- для комфортного доступу до локальної мережі інституту та глобальної
мережі Інтернет за допомогою пристроїв, що підтримують технологію
бездротового зв’язку Wi-Fi, створено спеціалізований Wi-Fi-зал. Окрім
того, в інституті функціонують точки доступу, покриття яких дозволяє
користуватись цим сервісом у всіх аудиторіях.
- для роздрукування і копіювання матеріалів функціонує Центр друку, де
студенти мають можливість форматувати, редагувати та розмножувати
необхідні навчальні матеріали.
- Інтернет-сторінка інституту містить всю необхідну оперативну
інформацію про роботу закладу: розклад занять (оновлюється
одночасно з вивішуванням на дошці розкладу);
графік руху
інститутського транспорту по кожному з маршрутів (із зазначенням
часу перебування на кожній із зупинок); результати поточного та
підсумкового контролю (із парольним доступом для кожного із
студентів) та всю іншу необхідну інформацію.
Для отримання зворотної інформації про думку студентів щодо
організації навчального процесу та умовах навчання, щосеместрово
проводиться
анкетування
студентів.
Результати
анкетування
використовуються для визначення напрямків удосконалення навчального
процесу, загальної оцінки ефективності роботи інституту.
Інформаційна інфраструктура ЗІЕІТ являє собою єдину інформаційну
мережу, яка нараховує 157 комп’ютерів різної конфігурації та призначення. Із
них у адміністративному секторі задіяні близько 30 комп'ютери, які
використовуються працівниками бухгалтерії, відділу кадрів, канцелярії, тощо.
Функціональність всіх комп’ютерів забезпечується Центром інформаційних
технологій інституту. При максимальній чисельності студентів денної та
заочної форм навчання відповідно до ліцензованого обсягу 1552 осіб, при
необхідності користуванні комп’ютерними лабораторіями у дві зміни (якщо
виникне необхідність), кількість робочих комп’ютерних місць на 100 осіб
ліцензованого обсягу становить 16, що відповідає нормативам. А при
розрахунку кількості комп’ютерів на реальний контингент студентів – 874 осіб
всіх рівнів, курсів та форм навчання, кількість робочих комп’ютерних місць на
100 осіб становить 14. Всі комп’ютери, що використовуються в навчальному
процесі мають строк експлуатації менш ніж 8 років.
Всі лабораторії інституту обладнані сучасною комп’ютерною технікою,
яка забезпечує використання сучасних комп'ютерних та інформаційних
технологій в навчальному процесі та при виконанні наукових досліджень.
Викладачі та студенти інституту мають можливість доступу до INTERNET як
джерела інформації з усіх комп’ютерів навчальних класів, кафедр,
INTERNET-центру бібліотеки, що відповідає вимогам до ліцензування. В

інституті обладнані Центр друку та редагування та Wi-Fi зал з вільним
доступом до INTERNET, супутникового зв’язку, комп’ютерній та
друкувальній техніці.
40% аудиторного фонду інституту обладнані мультимедійною технікою
(EPSON EB-X12) та мультимедійними дошками типу INUTECH TWB.

Внутрішні проекти:

Автоматизована система «Деканат».
Це система внутрішнього документообігу, що дозволяє з високою
ефективністю організувати спільну роботу приймальної комісії, відділу кадрів,
юридичного відділу, навчального відділу, деканату. Крім того, вона є основою
для таких сервісів, як моніторинг успішності студентів на web-сайті.
Головний сайт ЗІЕІТ
Офіційний сайт ЗІЕІТ був створений у 2001 році. Він містить
різноманітну інформацію про діяльність інституту: ліцензія та сертифікати
про акредитацію, освітньо-наукову діяльність, зразки документів про освіту,
інформацію для вступників, батьків та студентів. Тут можна дізнатися
українською, англійською та іншими мовами інформацію про запропоновані
освітні програми та спеціальності підготовки, факультети, кафедри та
структурні підрозділи ЗВО, правила прийому, міжнародні зв’язки інституту,
наукові та спортивні досягнення, студентське життя. Для іноземців та осіб без
громадянства у спеціальному розділі сайту вказано особливості надання
освітніх послуг цій категорії вступників, зокрема правила прийому іноземців
та осіб без громадянства, умови навчання та проживання. Сайт допомагає
знайти необхідні контакти. Адреса сайту: www.zieit.edu.ua.
Оболонка для розміщення навчальних матеріалів і контролю знань
студентів
Це система керування контентом сайту для розміщення електронних
тестів та проведення перевірки знань. Створена на основі вільноросповсюджуваної системи управління знаннями MOODLE. З її допомогою
викладач роздає студентам варіанти завдань, контролює процес їх виконання і
виставляє відповідну кількість балів. На підставі цих даних автоматично
виставляється оцінка, на основі якої викладач ставить остаточну.
Електронні тести, створені лабораторією веб-технологій та
дистанційного навчання спільно з викладачами ЗІЕІТ, використовуються для
перевірки знань. Система тестування успішно використовується та набуває
подальшого розвитку. За цей час створено методичне забезпечення для
розробки тестів, відпрацьовано процедуру масового тестування студентів у
комп’ютерних класах, закладені в основу системи керування дистанційною
формою навчання.
Система дистанційного навчання. Навчальні матеріали за більшістю
курсів розміщені в системі дистанційного навчання, яка теж створена на
основі системи MOODLE.
Електронний банк навчально-методичних матеріалів
Створений з метою полегшення студентам доступу до необхідних
методичних матеріалів. Керівництво має змогу оперативно отримувати

статистику про забезпеченість навчальних дисциплін основними методичними
матеріалами. Матеріали електронного банку доступні лише в локальній
мережі ЗІЕІТ, що дозволяє уникнути проблем із порушенням авторських прав.
Водночас, автори мають змогу завантажувати файли віддалено, через
INTERNET.
3. ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
КАБІНЕТІВ
ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних
технологій» має обладнані навчальні аудиторії, приміщення для навчально педагогічного персоналу, лабораторії, бібліотеку, що забезпечує повне
задоволення потреб студентів та викладачів щодо якості проведення
навчального процесу.
Для ефективної організації лекційних, практичних та семінарських
занять використовується сучасне навчальне та технічне обладнання,
навчальні аудиторії, спеціалізовані кабінети і лабораторії, спеціалізовані
комп’ютерні класи, обладнанні виходом до мережі INTERNET. Лабораторії
обладнані сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою, яка
забезпечує використання інформаційних технологій, зокрема:
1) традиційний графопроектор (проектор);
2) РК-панель у поєднанні з проектором;
3) мультимедіа-проектор;
4) демонстраційні монітори з пристроями сполучення з
комп’ютерною та відеотехнікою.
Високошвидкісний обмін даними забезпечує сучасне мережне
обладнання, виділена лінія та супутниковий канал SpaceGate. Для реалізації
сучасних технологій вивчення іноземних мов обладнанні 2 відео-аудіо
лабораторії на 48 місць.
Для зручності студентів на третьому поверху навчального корпусу
розташований центр друку, де студенти самостійно опрацьовують матеріал
та друкують. У центрі друку – 8 комп’ютерів, 3 принтери (НР3005).
Всі лабораторії мають необхідне обладнання для проведення наукових
досліджень і виконання лабораторних занять згідно з навчальними планами.
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Соціально-побутова інфраструктура і Запорізькому інституті економіки
та інформаційних технологій передбачає наявність:
- бібліотеки та читальної зали;
- медичного пункту;
- їдальні та буфету;
- актової зали;
- спортивної зали.

Забезпечення немісцевих студентів, у тому числі іноземців та осіб без
громадянства, гуртожитком здійснюється у відповідності до Договору
оренди з Запорізькою обласною спілкою споживчих товариств. Загальна
кількість кімнат на кожен навчальний рік визначається потребою для
проживання немісцевих студентів і зазначається в додаткових угодах і
складає 100% від потреби. У гуртожитку створені всі необхідні житловопобутові умови для проживання, самостійної навчальної роботи та
відпочинку.
Студенти, що успішно навчаються, отримують стипендію до 500 грн.
Понад 50 відсотків студентів мають знижки в оплаті за навчання, а
переможці олімпіад ЗІЕІТ та сироти навчаються безкоштовно.
В інституті діє пропускна система, що забезпечує контроль доступу на
територію навчального закладу та підвищений рівень безпеки всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Викладачі, студенти і співробітники інституту користуються
службовими автобусами, що здійснюють безкоштовно підвіз до вузу з усіх
районів міста. Створено стабільний зручний графік руху інститутських
автобусів, що дозволяє студентам та працівникам заощаджувати час та
кошти.
Для забезпечення харчування студентів створено в приміщенні
учбового корпусу їдальню та 2 буфети, які розташовані у холі, на першому
поверху та на цокольному поверху інституту. Буфети обладнанні барними
столами та стільцями, мають сучасний привабливий вигляд та збільшує
кількість відвідувачів.
З 9 міською лікарнею укладено угоду на комплексне медичне
обслуговування студентів. Крім того, у навчальному корпусі знаходиться
лікарський кабінет зі штатним лікарем, медичною сестрою.
В період літніх канікул студенти відпочивають, проходять практику та
мовне стажування в кінноспортивному туристичному таборі в м. Косин
(Польща), літніх школах Великої Британії та Франції. Також вони мають
змогу прийняти участь у роботі міжнародної молодіжної школи «Лідерство»
у м. Львові. Крім того, в інституті регулярно проводяться відкриті
інтерактивні конференції, в тому числі всеукраїнські, міжнародні, баркемп.

