висновок
за результатами акредитаційної експертизи
у ДВНЗ «ІІриазовський державний технічний
університет» (м. Маріуполь)

підготовки

бакалаврів, спеціалістів, магістрів

галузь знань

0305 „Економіка та підприємництво”

напрям підготовки

6.030504 „Економіка підприємства”

спеціальність

7.03050401,8.03050401 „Економіка підприємства”

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9
серпня 2001 року № 978 та наказом Міністерства освіти і науки України від
07.12.2015 року № 2000л, експертна комісія у складі:
Ковальчук Костянтин Федорович, декан факультету економіки і
менеджменту

Національної

металургійної

академії

України,

доктор

економічних наук, професор, голова комісії;
Гринько Тетяна Валеріївна, завідувач кафедри економіки та управління
підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара, доктор економічних наук, професор
розглянула

подані

матеріали

та

провела

на

місці

повторну

акредитаційну експертизу напряму (спеціальності) 6.030504 (7.03050401,
8.03050401) „Економіка підприємства” у ДВНЗ «ІІриазовський державний
технічний

університет»

(далі

- Університет),

Маріупольського металургійного

що утворений

на базі

інституту на підставі Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 „Про
створення Приазовського державного технічного університету”.
При експертизі були враховані наступні документи Університету:

Голова експертної комісії

- витяг з рішення Державної акредитаційної комісії від 25 травня 2011
року, протокол № 87 про визнання Університету акредитованим за IV рівнем;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1993
року № 956 та наказ Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 1993
року

№

435

„Про

утворення

Приазовського

державного

технічного

університету”;
- Статут ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,
прийнятий конференцією трудового колективу Університету від 05 червня
2008 року, протокол № 2, що затверджений Міністерством освіти і науки
України 9 січня 2009 року, зміни до Статуту ДВНЗ «ПДТУ» від 29.08.2013 р.;
- матеріали щодо акредитації спеціальності „Економіка підприємства”
за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра (спеціаліста, магістра);
- вибірково первинні документи Університету, які підтверджують
загальні відомості про матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення
підготовки

фахівців

заявленої

спеціальності,

навчально-методичне

та

інформаційне забезпечення.
Аналіз матеріалів та експертна оцінка дає підстави для таких висновків:

1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (ПДТУ)

створено на базі Маріупольського металургійного інституту, який було
засновано у 1930 році. У відповідності до рішення колегії Міністерства
освіти України від 29.09.93 р. № 16/5 за результатами ліцензування
Маріупольський металургійний інститут атестований вищим навчальним
закладом IV рівня акредитації і прийняв пропозицію про зміну статусу.
Кабінет Міністрів України від 25 листопада 1993 р. прийняв постанову №
956 „Про створення Приазовського державного технічного університету з
підпорядкуванням Міністерству освіти України”.
Голова експертної комісії

Університет,

заснований

на

державній

формі

власності

і

підпорядкований Міністерству освіти і науки України, та занесений до
єдиного

Державного

реєстру

підприємств

та

організацій

України

(ідентифікаційний код 02070812) за юридичною адресою: 87500, Донецька
обл., м. Маріуполь, вул. Університетська. 7.
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створено з
метою провадження освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою фахівців з
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до отриманих
ліцензій. Основою діяльності університету є підготовка за державним
замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців з
напрямів, що пов'язані з металургією, енергетикою, машинобудуванням,
економікою та іншими галузями на принципах поєднання ґрунтовної
університетської освіти з професійною підготовкою у конкретній галузі.
Згідно свого Статуту, Університет здійснює діяльність в межах прав, що
передбачені Законом України „Про освіту”, Законом України „Про вищу
освіту”, інших
результатами

законодавчих

акредитації.

актів

Положення

та

податкових
Статуту,

прав,

концепція

наданих
створення

за
і

діяльності Університету відповідають чинному законодавству України.
Статут Університету затверджено у встановленому порядку. У змінах до
Статуту підкреслено, що освітня діяльність здійснюється згідно отриманих
ліцензій.
ДВНЗ

«Приазовський

державний

технічний

університет»

готує

фахівців за III - IV освітньо - кваліфікаційними рівнями з 45 спеціальностей,
у тому числі за освітньо -

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 25

спеціальностей, за освітньо - кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» - 32
спеціальності,

за

освітньо - кваліфікаційним

рівнем

«магістр»

-

45

спеціальностей.
Університет очолює ректор Волошин В'ячеслав Степанович, доктор
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік
Міжнародної кадрової академії.
Голова експертної комісії

Університет був акредитований як такий, що відповідає вимогам до
ВНЗ IV рівня акредитації та має сертифікат ДАК про акредитацію, протокол
№ 87 РД IV № 0547884 від 25 травня 2011 року. Університет працює згідно з
ліцензією Міністерства освіти і науки України від 17.06.2015 року, серія АВ,
№ 636484.
До складу університету входять: Інститут підвищення кваліфікації і
перепідготовки інженерних кадрів, створений Наказом міністра освіти і
науки України № 318 від 15.11.1994 року у відповідності до рішення
міжгалузевої атестаційної комісії від 30.06.1994 року, протокол № 12/2;
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту, створений згідно листа
Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2004 року на підставі
рішення Вченої Ради університету, наказ від 16 лютого 2005 року, № 19-05;
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, створений Наказом
від 31.08.2006 року, № 96-05; Навчально-науковий інститут металургії та
зварювання, створений на підставі рішення Вченої ради університету від
12.02.2010

року

№39-05;

Науковий

інститут

енергозбереження

та

енергоменеджменту; 9 факультетів - соціально-гуманітарний, металургійний,
економічний,

енергетичний,

механіко-машинобудівний,

зварювальний,

інженерної та мовної підготовки, факультет транспортних технологій,
факультет інформаційних технологій, які об'єднують 45 кафедр; 3 коледжі Маріупольський

машинобудівний

коледж

ДВНЗ

«ПДТУ»,

(наказ

від

29.09.2010 року № 153-05); Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» (наказ від
22.04.2009 року № 94-05, наказ Міністерства освіти і науки України № 331
від 16.04.2009 року «Про реорганізацію структурних підрозділів ПДТУ»,);
Маріупольський механіко-металургійний коледж (наказ від 18.11.2010 року
№ 176-05),

а також Професійний ліцей ДВНЗ «Приазовський державний

технічний університет»; підготовче відділення.
Головне завдання діяльності Університету визначається як підготовка
кадрів вищої кваліфікації для державних структур, підприємств, організацій,
виробничих об'єднань, фінансових установ з різною формою власності;
Голова експертної комісії

розвиток особистості, творчих здібностей людини, здатності забезпечити
успіх своєї організації у мінливих умовах ринкової економіки: володіння
двома іноземними мовами, сучасними комп'ютерними технологіями.
Освітня діяльність Університету має за головну мету підготовку
сучасних управлінських кадрів на базі органічного поєднання освітньої,
професійної, практичної та наукової діяльності, інтенсивного розвитку
міжнародних зв'язків і виховної роботи.
Загальна кількість студентів в Університеті складає 6348 осіб: за
денною формою навчання - 4234 особи, за заочною - 2114 особи.
Навчальний процес у ПДТУ забезпечують 45 кафедр, у складі яких
працюють 332 штатних викладача, з них - 50 докторів наук, професорів, 182
кандидати наук, доценти.
Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною
технікою

та

інформаційним

комп'ютерними

мережами,

комп'ютерним

центром,

навчальними
бібліотекою

лабораторіями,
університету

з

унікальним фондом літератури (загальний фонд бібліотеки складає більше
517 тис. томів, в тому числі навчальної літератури більше 215 тис. томів).
Середня кількість навчальної літератури, що припадає на 1 студента денної
форми навчання, сягає 53 примірника. Іногородні студенти повністю
забезпечені місцями в гуртожитках університету.
За 85 років діяльності університетом підготовлено більше 50 тисяч
висококваліфікованих фахівців,, видано понад 200 монографій, підручників і
навчальних посібників. Вчені університету— автори багатьох винаходів,
мають більше 2000 патентів і авторських свідоцтв.
Підготовка
7.03050401,

фахівців

8.03050401

за

напрямом

„Економіка

(спеціальністю)

підприємства”

6.030504,

здійснюється

на

випускаючій кафедрі економіки підприємств згідно рішення АК від
17.11.2015 р. протокол № 119 за IV рівнем акредитації та обсягом прийому:
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - на денну форму навчання
30 осіб, за заочною формою — 25 осіб; за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Голова експертної комісії

«спеціаліст» - на денну форму навчання 2 особи, за заочною формою — З
особи; за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - на денну форму
навчання 28 осіб, за заочною формою — 22 осіб (табл. 1). Термін дії
сертифікату про акредитацію до 01 липня 2016 року.
Мета діяльності кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» визначається поєднанням потреб держави
і суспільства у високоосвічених фахівцях-економістах та прагнення громадян
України одержати ґрунтовну освіту з напрямку „Економіка підприємства”.
Таблиця 1
Ліцензований обсяг підготовки фахівців з напряму (спеціальності)
6.030504 (7.050107, 8.050107) „Економіка підприємства” (7.03050401,
8.03050401 „Економіка підприємства”)
Шифр і назва

Шифр і назва

Термін

спеціальності

напряму

нав

Ліцензований
обсяг освітньої
послуги

чання
6.030504 Економіка

4

30 - ден.

підприємства

5

25- заочн.

7.03050401 Економіка

6.030504 Економіка

1

2 - ден.

підприємства

підприємства

1

3 - заочн.

8.03050401 Економіка

6.030504 Економіка

1,5

28 - ден.

підприємства

підприємства

1,5

22- заочн.

Концепція
фахівців

за

освітньої діяльності

Університету

щодо

підготовки

напрямом (спеціальністю) 6.030504, 7.03050401, 8.03050401

„Економіка підприємства” базується на задоволенні потреб економіки
південно - східного регіону України, зокрема економіки міста Маріуполя, у
фахівцях з економіки підприємства, виходить з того, що випускники з даної
спеціальності призначені для роботи на промислових підприємствах різних
форм власності, а також у малих підприємствах, інших організаціях та
установах і передбачає:

Голова експертної комісії _

(Ковальчук К.Ф.)

1. Безперервність та інтегрованість економічної освіти сучасного
спеціаліста;
2. Розвиток спеціалізації та профілізації підготовки економістів;
3. Інтернаціоналізацію навчальних планів і навчальних програм
економічної освіти;
4. Підготовку та перепідготовку кадрів з проблем ринкової економіки.
Для досягнення поставлених задач з підготовки фахівців з економіки
підприємства, які б відповідали міжнародним кваліфікаційним вимогам, в
Університеті

розроблено

та

поетапно

реалізується

наскрізний

план

багатоступеневої підготовки.
На

цій

відповідності

підставі
показників

подальша

експертиза

критеріям

рівня

проводилася

„бакалавра”

з

позицій

(„спеціаліста”,

„магістра”).

2. Формування контингенту студентів

Формування
підприємства"

контингенту

студентів

здійснюється кафедрою

спеціальності

економіки

„Економіка

підприємств шляхом

постійної профорієнтаційної роботи викладачів серед учнів загальноосвітніх
шкіл, гімназій, коледжів, на підприємствах міста та прилеглих районів, а
також вивчення потреби регіону в фахівцях з економіки підприємства.
Профорієнтаційна

робота

проводиться

викладачами

кафедри

в

загальноосвітніх школах, ліцеях та інших навчальних закладах міста. Для
цього видано буклети по спеціальності “Економіка підприємства”. Викладачі
активно ведуть агітаційну роботу на основних підприємствах міста (ПАТ
„ММК ім. Ілліча”, ПАТ „МК „Азовсталь”, ТОВ „СРЗ” та інші). Рекламні
оголошення публікуються в міських ЗМІ.
Багато абітурієнтів проходять попередню підготовку на спеціальних
підготовчих курсах з математики, історії України, української мови та

Голова експертної комісії

літератури. Викладачі виїжджають в сільські райони для проведення
профорієнтаційної роботи. ДВНЗ «ПДТУ» проводить „Дні відкритих дверей”.
Концепцією

діяльності

за

напрямом

(спеціальністю)

6.030504

7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства” передбачено реалізацію
підготовки за модульним принципом та використанням різних форм
контролю для перевірки якості навчання.
Конкурс за заявами зі спеціальності „Економіка підприємства” за
останні роки постійно змінювався, що було пов’язано з складною політичною
ситуацією у регіоні, але у 2015 році на місця державного замовлення знову
сягнув рівня 2013 р. (див. табл. 2.1-2.3).

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів за напрямом 6.030504
«Економіка підприємства»
Роки

Показник

№
п/п

2013

2014

2015

1

Ліцензований обсяг підготовки (денна форма)

30

30

30

2

Прийнято на навчання, всього (осіб):

29

37

22

денна форма:

21

28

21

12

12

7

8

9

1

в т.ч. за держзамовленням
заочна форма:

3

4

в т.ч. за держзамовленням
нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою;
таких, які проишли довгострокову
підготовку і профорієнтацію;
зарахованих на пільгових умовах, з
якими укладені угоди на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання:
денна
заочна
Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення:
денна
Голова експертної комісії _

У'

,

-

-

-

4

4

1

-

-

1

1

2

1

7,3
0,5

8,2
0,7

4,3
0,2

18,2

9,8

18,6

(Ковальчук К.Ф.)

заочна
'

5

Кількість випускників ВНЗ І-П рівнів
акредитації, приинятих на скорочений термін
навчання на:
денна
заочна

-

2
11

-

14

16

Таблиця 2.2
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 7.03050401
«Економіка підприємства»
№

Роки

Показник

п/п

2013

2014

2015

1

Ліцензований обсяг підготовки (денна форма)

20

20

2

2

Прийнято на навчання, всього (осіб):

24

23

4

денна форма:

7

10

2

7

7

2

17

13

2

в т.ч. за держзамовленням
заочна форма:

3

4

5

в т.ч. за держзамовленням
нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою;
таких, які проишли довгострокову
підготовку і профорієнтацію;
зарахованих на пільгових умовах, з
якими укладені угоди на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання:
денна
заочна
Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення:
денна
заочна
Кількість випускників ВНЗ І-П рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на:
денна
заочна

Голова експертної комісії

.

-

-

-

3

3

2

-

-

-

1

-

-

0,6
0,9

0,5
0,7

4,0
0,7

1,6

1,0

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Ковальчук К.Ф.)

Таблиця 2.3
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 8.03050401
«Економіка підприємства»
Роки

Показник

№
п/п

2013

2014

2015

1

Ліцензований обсяг підготовки (денна форма)

15

15

28

2

Прийнято на навчання, всього (осіб):

8

18

15

денна форма:

6

8

5

5

4

1

2

10

10

в т.ч. за держзамовленням
заочна форма:

3

4

5

в т.ч. за держзамовленням
нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою;
таких, які проишли довгострокову
підготовку і профорієнтацію;
зарахованих на пільгових умовах, з
якими укладені угоди на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання:
денна
заочна
Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення:
денна
заочна
Кількість випускників ВНЗ І-П рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на:
денна
заочна

Голова експертної комісії

-

-

-

4

3

2

1

-

-

0,7
0,2

0,5
1,0

0,3
0,5

2,2

1,5

8

-

-

-

-

-

-

-

-

(Ковальчук К.Ф.)

Фахівці вказаної спеціальності користуються попитом на ринку праці.
Це обумовлює доцільність підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного
рівня „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” за напрямом (спеціальністю)
6.030504,

7.03050401,

8.03050401

„Економіка

підприємства”

в

ДВНЗ

«Приазовський державний технічний університет». У 1965 році тут створена
і працює кафедра економіки підприємств.
Слід активізувати роботу із залучення контингенту студентів в школах,
ліцеях тощо, налагодити більш тісні зв'язки з службами працевлаштування,
центрами зайнятості тощо.
Наведені дані свідчать, що фактичні показники Університету по даному
розділу відповідають вимогам акредитаційних умов надання освітніх послуг
у сфері вищої освіти за напрямом (спеціальністю) 6.030504,

7.03050401,

8.03050401 „Економіка підприємства”.

3. Зміст підготовки фахівців

Навчальний процес в ДВНЗ «ПДТУ», в тому числі і на випускаючій
кафедрі економіки підприємств, організований згідно „Положення про
організацію

навчального

процесу

у

вищих

навчальних

закладах",

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993
року № 161 та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки
України, а також Уряду України,
За

напрямом

підготовки

6.030504

“Економіка підприємства” та

спеціальністю 7.03050401 (8.03050401) “Економіка підприємства” розроблено
галузеві стандарти вищої освіти України (ГСВО МОНУ).
При

підготовці

фахівців

програма

підготовки

бакалавра

підприємства»
спеціальністю

та

використовується
за

освітньо-наукова

8.03050401

напрямом
програма

“Економіка

освітньо-професійна
6.030504

підготовки

підприємства”,

«Економіка
магістра

за

розроблена

Міністерством освіти і науки України, яка включає основні вимоги щодо
Голова експертної комісії

Л (Ковальчук К.Ф.)

дисциплін підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіки
підприємства.
Співвідношення

між нормативними та вибірковими дисциплінами

відповідає галузевим стандартам вищої освіти за напрямом 6.030504 та
спеціальністю

7.03050401

(8.03050401)

“Економіка

підприємства”.

Варіативна складова навчальних планів відповідає вимогам освітньопрофесійних та освітньо - наукових програм та розпорядчим документам
Міністерства освіти і науки України.
Навчальне навантаження щодо індивідуальних занять та самостійної
роботи студентів встановлюється у межах 1/3 ... 2/3 часток від загального
обсягу навчального часу студента, відведеного для конкретної дисципліни.
Графік навчального процесу та робочі навчальні плани на навчальний
рік розробляються, узгоджуються і затверджуються у встановленому порядку
в березні поточного навчального року на наступний навчальний рік. Розклад
занять складається, узгоджується і затверджується за два тижні до початку
навчального семестру.
Таким

чином,

фактичні

дані

по

даному

розділу

відповідають

акредитаційним вимогам. Комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців за
напрямом (спеціальністю) 6.030504, 7.03050401, 8.03050401 „Економіка
підприємства” відповідає вимогам та положенням Державного стандарту
вищої освіти України та його галузевих компонентів.

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Кадрове забезпечення професорсько-викладацького складу кафедри
економіки підприємств відповідає вимогам вищих навчальних закладів. Дані
про якісний склад кадрового забезпечення підготовки фахівців за напрямом
(спеціальністю) 6.030504, 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства”
наведені у акредитаційній справі.
Для обслуговування заявленої спеціальності на всіх рівнях кафедрою
економіки підприємств залучено 40 осіб, з яких 9 осіб - доктори наук або
Голова експертної комісії

професори, 25 осіб - кандидати наук або доценти, що відповідно складає
23% та 63% від загальної кількості викладачів. За основним місцем роботи та
на засадах внутрішнього сумісництва працює 40 осіб (100%).
Заявлений

ліцензійний

обсяг

прийому

за

напрямом

6.030504

„Економіка підприємства” становить ЗО осіб за денною формою навчання та
25 осіб — за заочною формою навчання. З урахуванням приведених
показників, це складає близько 6 студентів на 1 штатного викладача, який
обслуговує цю спеціальність, що відповідає нормативу чисельності студентів,
аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук,
слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у
вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації та вищих навчальних
закладах

післядипломної

освіти

державної

форми

власності,

що

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002
року № 1134. Фактичний обсяг прийому студентів за денною формою
навчання у 2015 році складає 21 особу.
Згідно

з

критеріальними

вимогами,

частка науково-педагогічних

працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання

лекційних

годин

фахових

дисциплін

навчального

плану

спеціальності, становить 85,5 % на рівні «бакалавр» та 100 % - на рівнях
«спеціаліст» і «магістр», а працюють за основним місцем роботи 100 % на
рівнях «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр», що відповідає вимогам.
Викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію, якість викладання,
займаються значною методичною роботою. На кафедрі є п'ятирічний план
підвищення кваліфікації. Протягом останніх 5 років всі викладачі кафедри
пройшли підвищення кваліфікації. Серед них 4 особи у 2012-2015 р.р.
пройшли курси підвищення кваліфікації у Інституті підвищення кваліфікації
(ІПК)

ДВНЗ

«ПДТУ»

за

економічним

напрямком

без

відриву

від

виробництва, про що отримано відповідні сертифікати. За останні 5 років 6
викладачів кафедри також підвищили свою кваліфікацію шляхом захисту
докторських та кандидатських дисертацій, 1 особа - шляхом отримання
Голова експертної комісії

атестату доцента та видання монографії. Результати підвищення кваліфікації
втілюються у навчальні курси, а також використовуються при виконанні
практичних робіт.
Кафедра економіки підприємств була створена у 1965 році. Завідувачем
випускаючої кафедри економіки підприємств є д.е.н., доцент Меліхов Андрій
Анатолійович, який має досвід науково-педагогічної та адміністративної
роботи.
Залучення

провідних

вчених

та

спеціалістів

національного

господарства реалізується, в основному, через участь вчених інших наукових
установ та вузів в роботі конференцій, що проводяться в університеті, в
проведенні практик студентів в наукових установах та підприємствах,
залучення провідних спеціалістів підприємств в якості голів державних
екзаменаційних

комісій.

Комісія

пропонує

активніше

залучати

до

навчального процесу молодь, а також провідних фахівців-практиків, які
працюють на підприємствах.
Науково-дослідна робота у ДВНЗ «ПДТУ» є складовою частиною
навчального процесу, наукової творчості студентів та підготовки науковопедагогічних кадрів. ДВНЗ «ПДТУ» формує відповідну структуру наукових
досліджень

і

фундаментальних

забезпечує
досліджень

випереджаючий
з

розвиток

важливіших

проблем

пошукових

і

гуманітарних,

інженерних наук і технологій та державний пріоритет фундаментальних
досліджень у галузі національної освіти і культури.
Наукові дослідження фінансуються за рахунок: асигнувань з бюджету,
коштів, одержаних від виконання господарських договорів і контрактів,
банківських кредитів, позичкового та інших фондів, індивідуальних вкладів,
пожертвувань та інших законних джерел. Фінансування фундаментальних та
пошукових наукових досліджень, наукових програм, проектів державного
значення, виконаних науковими установами і підрозділами у вищому
навчальному закладі, здійснюється, як правило, на конкурсній підставі.

Голова експертної комісії

Фінансування прикладних досліджень, розробок, випуску наукової
продукції, тощо здійснюється на основі ринкових відносин, а їх результати
реалізуються як товар.
У 2011 -2015 навчальних роках значна кількість викладачів кафедри
економіки підприємств захистили докторські та кандидатські дисертації.
Серед них:
1. Колосок Валерія Михайлівна. Тема дисертації - «Методологія
розвитку стратегічного управління великими промисловими підприємствами».
Науковий консультант - Белопольський М.Г., д.е.н., професор. Захист відбувся
у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» у вересні 2012 року.
2. Толпежніков Роман Олексійович. Тема дисертації - «Проактивне
управління сукупним потенціалом промислових підприємств». Науковий
консультант - Белопольський М.Г., д.е.н., професор. Захист відбувся у
спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» у червні 2013 року.
3. Верескун Михайло Вікторович. Тема дисертації - «Методологія
управління конкурентоспроможністю великих промислових підприємств»».
Науковий консультант - Белопольський М.Г., д.е.н., професор. Захист відбувся
у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» у червні 2013 року.
4.

Гончар Вікторія Василівна.

«Формування

і

розвиток

системи

Тема докторської дисертації —
управління

стратегічними

змінами

підприємств чорної металургії». Науковий консультант - Толпежніков Р.О.,
д.е.н., професор. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» у жовтні 2014 року.
5. Меліхов Андрій Анатолійович. Тема докторської дисертації —
«Стратегічне управління конкурентним розвитком промислових підприємств».
Науковий консультант - Белопольський М.Г., д.е.н., професор. Захист відбувся
у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний технічний
Голова експертної комісії

університет» у липні 2015 року.
6. Калінін Олександр Володимирович Тема кандидатської дисертації «Управління формуванням фінансового капіталу об’єднань промислових
підприємств». Науковий керівник - к.е.н., доцент Гончар В.В. Захист відбувся
у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» у березні 2013 року.
7. Горохова Тетяна Вадимівна. Тема кандидатської дисертації - «Оцінка
впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових
підприємствах». Науковий керівник - к.е.н., доцент Черната Т.М. Захист
відбувся у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» у травні 2014 року.
8. Дроботіна Катерина Миколаївна. Тема кандидатської дисертації «Організація

економічного

управління

інтегрованими

промисловими

підприємствами на основі бюджетування». Науковий керівник - д.е.н., доцент
Колосок

В.М.

Захист

відбувся

у

спеціалізованій

вченій

раді

ДВНЗ

«Приазовський державний технічний університет» у червні 2014 року.
8. Толпежнікова Тетяна Георгіївна. Тема кандидатської дисертації «Механізм формування маркетингової стратегії промислового підприємства».
Науковий керівник - Белопольський М.Г., д.е.н., професор. Захист відбувся у
спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» у грудні 2014 року.
9. Ляшов Дмитро Олександрович. Тема кандидатської дисертації «Управління ефективністю персоналу промислового підприємства». Науковий
керівник —Толпежніков Р.О., д.е.н, доцент. Захист відбувся у спеціалізованій
вченій раді ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» у грудні
2014 року.
10. Захаренко Наталя Сергіївна. Тема кандидатської дисертації «Антикризове управління промисловими підприємствами шляхом оптимізації
фінансово-економічних результатів». Науковий керівник - Логутова Т.Г.,
д.е.н, професор.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ

Голова експертної комісії

«Приазовський державний технічний університет» у вересні 2015 року.
Активно

працюють

над

докторськими

дисертаціями

доценти

Черната Т.М., Камишникова Е.В.
Навчаються у аспірантурі асистенти Ткачова О.Р., Маматова Л.Ш.,
Мутерко Г.В.
З метою подальшого підвищення кадрового потенціалу економічного
факультету, в тому числі, кафедри економіки підприємств, у Приазовському
державному технічному університеті було створено спеціалізовану вчену
раду Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора

і кандидата економічних наук за спеціальністю

“Економіка

та

управління

підприємствами”

(за

видами

08.00.04 економічної

діяльності).
Викладачі кафедри економіки підприємства беруть активну участь у
діяльності спеціалізованої вченої ради. Членами спеціалізованої вченої ради є
Гончар В.В., Толпежніков Р.О., Колосок В.М., Верескун М.В.
В ДВНЗ «ПДТУ» створюються сприятливі умови для розвитку
наукових шкіл. З метою одержання результатів науково-дослідних робіт на
рівні винаходів і відкриттів, нових принципів і методів як основи для
створення

конкурентоздатної

науково-технічної

продукції,

матеріалів,

техніки і технології.
Провідні викладачі кафедри економіки підприємства активно займаються
науковою роботою. Брали активну участь у виконанні науково-дослідних
робіт (держбюджет) «Формування та розвиток економічного потенціалу
промислових підприємств України», що фінансується Міністерством освіти
й науки України (номер державної реєстрації роботи: 011011006569), (на
протязі 2010-2011 рр.); «Удосконалення стратегії економічного розвитку
підприємства

в

умовах

посткризової

економіки»

що

фінансується

Міністерством освіти й науки України (номер державної реєстрації роботи:
011Ш009176), (на протязі 2011-2012 рр.); «Вдосконалення стратегічного
управління підприємством на засадах концепцій сталого розвитку»,
Голова експертної комісії

що

фінансується Міністерством освіти й науки України (номер державної
реєстрації роботи: 011211005768), (на протязі 2012-2013 рр.); «Стратегічний
розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації», що фінансується
Міністерством освіти й науки України (номер державної реєстрації роботи:
0113Ш07297), (на протязі 2013-2014 рр.); «Стратегічне управління розвитком
промислових підприємств змін конкурентного середовища», що фінансується
Міністерством освіти й науки України (номер державної реєстрації роботи:
011411004902), (на протязі 2014-2015 рр.).
Також низка науково-дослідницьких робіт з підприємствами малого та
середнього бізнесу виконувалась під керівництвом доцентів Колосок В. М.,
Верескуна М. В.
Викладачі кафедри також беруть активну участь у наукових, науковопрактичних та науково-методичних конференціях та семінарах, публікуються
у фахових виданнях.
Результати цих робіт використовуються у дисертаційних роботах та у
процесі виконання магістерських (дипломних) робіт.
Серед викладачів кафедри економіки підприємств є автори (співавтори)
навчальних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України:
д.е.н., доцент Меліхов А.А., к.е.н., доцент Черната Т. М.
Провідні фахівці кафедри беруть участь у підготовці та виданні наукової
літератури. Зокрема, завідувач кафедри Меліхов А.А. є автором монографії
«Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та методологія
управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення», яка вийшла у
видавництві ПДТУ у 2014 році; доцент Гончар В. В. «Управління системою
стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку
та використання», видавництво ПДТУ у 2014 році; професор Толпежніков
Р.О.

«Проактивне

управління

сукупним

потенціалом

підприємства»

видавництво ПДТУ у 2012 році; професор Верескун М.В. «Управління
конкурентоспроможністю промислових підприємств» видавництво ПДТУ у
2012 році; професор Колосок В.М. «Стратегічне управління розвитком
Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

персоналу промислових підприємств» у 2011 році; професор Колосок В.М.
«Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових
підприємств» видавництво ПДТУ у 2012 році; доцент Ковальов А.В.
«Стратегія диверсифікації промислового підприємства»у 2012 році; доцент
Камишникова

Е.В.

є

співавтором

монографії

«Економічна

безпека

промислових підприємств», що вийшла у видавництві ПДТУ у 2013 році;
доцент Черната Т.М. та старший викладач Горохова Т.В. є співавторами
монографії

«Система

стратегического

управлення

промьішленньїм

предприятием», видавництво ЬАР ЬАМВЕЯТ Асасіетіс РиЬ1ізЬіп§ у 2013
році; старший викладач Горохова Т.В. є співавтором колективної монографії
«РгоЬІетз о!- зосіаі апсі есопотіс сіеуеіортепі; оГ Ьівіпезз», видавництво
«ВКЕЕ2Е», Мопігеаі, Сапасіа, 2014 р.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними науковими установами та
навчальними закладами, серед яких Вюрцьбурзька вища технічна школа
(Німеччина),
Вроцлавський
університет
Київський

Братиславський

економічний

університет

економічний

університет,

Люблінський

(Польща),

Відкритий

національний

Каталонський

економічний

(Словаччина),

університет

університет,

католичний
(Іспанія),

Дніпропетровський

національний університет, Інститут економіки промисловості НАН України,
Інститут економіко-правових досліджень НАН України та ін.
Студенти спеціальності “Економіка підприємства” у рамках програми
“Інтегроване

навчання” навчаються у провідних ВНЗ Німеччини,

за

програмою «Польський Еразмус для України» - у Польщі.
Все це дозволяє стверджувати про активну участь кафедри економіки
підприємств у міжнародному науковому житті. Таким чином, акредитаційні
вимоги за даним розділом за напрямом (спеціальністю) 6.030504, 7.03050401,
8.03050401 „Економіка підприємства” виконані у повному обсязі.

Голова експертної комісії

5. Матеріально - технічна база

Для здійснення навчально-виховного процесу на термін, необхідний
для завершення циклу навчання, Університет має навчальні корпуси
загальною

площею,

що

використовується

у

навчальному

процесі,

86385,9 кв. м. З урахуванням загальної площі приміщень навчальних корпусів
та чисельності контингенту студентів денної та заочної форм навчання,
забезпеченість аудиторним фондом складає 10,2 кв. м. на одного студента, що
відповідає державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 „Будинки
та

споруди

навчальних

закладів”,

які

затверджені

наказом

Держкоммістобудування України від 27 червня 1996 року № 117.
Санітарно-технічний стан приміщень відповідає вимогам техніки
безпеки і протипожежної безпеки. Система контролю за дотриманням техніки
безпеки, виробничої санітарії на належному рівні.
В Університеті нараховується 1175 персональних комп’ютерів, в тому
числі сучасних 1065. Крім того, Університет також має сучасні комп'ютери,
які знаходяться на кафедрах, в деканатах та бібліотеках. Таким чином, на 100
студентів приходиться 13,06 робочих станцій, що відповідає акредитаційним
вимогам.
Забезпечено

доступ

працівників

університету

та

студентів

до

віддалених серверів та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Для
організації загальної комп'ютерної мережі ДВНЗ «ПДТУ» використовуються
13

серверів.

Застосовані

обладнанням.

Більш, ніж

оптоволоконні

лінії

з

високошвидкісним

1000 комп'ютерів підключено до

загальної

комп'ютерної мережі, створеної на оптичному волокні з виходом у мережу.
Рівень комп’ютеризації університету у цілому забезпечує критеріальні
потреби навчального процесу та адміністративно-господарського управління.
Оснащення випускаючої кафедри обчислювальною технікою дозволяє
студентам використовувати цю техніку для оволодіння сучасними методами
економічних досліджень.
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Університет має 2 гуртожитки житловою площею

10111,4 кв.м.

Забезпеченість студентів, які не мешкають у м. Маріуполь, на момент
акредитаційної експертизи складає 100 %, що відповідає акредитаційним
вимогам.
Університет має навчально-спортивний корпус, загальною площею
4941,6 кв. м, спортивно-оздоровчий табір „Олімп" (м. Юр’ївка) на 150 місць,
що відповідає акредитаційним умовам. В Університеті є 2 спортивних
майданчика при гуртожитках, а також ще один спортивний майданчик при
навчально-спортивному корпусі, що відповідає акредитаційним вимогам.
Для обслуговування науково-педагогічного, службового персоналу та
студентів

Університет

має

1 медичний

пункт,

що

розташований

е

навчальному корпусі № 6, а також санаторій-профілакторій на 50 осіб, що
розташований у навчальному корпусі № 9, що відповідає акредитаційним
умовам.
Таким чином, акредитаційні вимоги за даним розділом виконані у
повному обсязі. Наведені дані підтверджують, що всі показники матеріальнотехнічного забезпечення за напрямом (спеціальністю) 6.030504, 7.03050401,
8.03050401 „Економіка підприємства” відповідають акредитаційним вимогам.

6. Навчально - методичне забезпечення

В Університеті розроблено та затверджено навчальні
напрямом (спеціальністю) 6.030504, 7.03050401, 8.03050401

плани за
„Економіка

підприємства” на основі діючої освітньо-професійної програми. Блок
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки є таким, що
відповідає напряму 6.030504 „Економіка підприємства” та спеціальності
7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства”, та готує фахівця для
вирішення типових завдань при виконанні професійних функцій.
Варіативна частина циклу підготовки (вибіркові дисципліни за вибором
навчального закладу і дисципліни за вибором студента) використовуються
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для спеціалізації підготовки з урахуванням особливостей регіону згідно із
заявкою підприємств та організацій, або студента. Цей блок призначений для
більш повного задоволення потреб галузі або фірми, що приймає на роботу
молодого спеціаліста. Цій задачі підпорядковується також спеціальна частина
дипломної та магістерської роботи.
Загальна кількість годин не перевищує нормативно-необхідну з
урахуванням 40 тижнів навчання, що затверджені наказом Міністерства
освіти України від 31 липня 1998 року № 285.
За всіма фаховими (нормативними) дисциплінами і дисциплінами
варіативної частини плану розроблені робочі навчальні програми на основі
освітньо-професійної програми, які є нормативним документом Університету.
Робочі програми розглядаються науково-методичною комісією і Вченою
радою

Навчально-наукового

інституту

економіки

та

менеджменту

та

затверджуються директором інституту. Робочі навчальні програми містять
виклад

конкретного

змісту

навчальної

дисципліни,

послідовність,

організаційні форми її вивчення, види та обсяг навчальної роботи студентів,
визначають форми та засоби поточного і підсумкового контролю. У кожній
робочій програмі міститься план семінарських і практичних занять, а також
завдань для лабораторних робіт, якщо вони передбачені.
За кожною дисципліною розроблені методичні вказівки, які містять
дані, що необхідні для виконання контрольних робіт. Крім того, в наявності є
методичні рекомендації щодо, виконання завдань самостійних робіт та
курсових

робіт.

Самостійна

робота

студентів

повністю

забезпечена

підручниками та методичними вказівками по всім дисциплінам навчального
плану. Контроль ефективності самостійної роботи студентів, інших видів їх
учбової

роботи

проводиться

шляхом

проведення

контрольних

робіт.

Результати виконання контрольних робіт аналізуються викладачами на
засіданнях кафедри, відображаються в атестаційних відомостях два рази на
семестр.

Рівень

забезпеченості

спеціальних

дисциплін

контрольними

завданнями складає 100%.
Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

Робочі плани кафедри виконуються повністю. Всі викладачі мають
індивідуальні

плани

роботи.

На

засіданнях

кафедри

регулярно

заслуховуються питання з виконання індивідуальних планів роботи та
робляться відповідні записи про їх виконання. Випадків невиконання
індивідуальних планів не зафіксовано.
У відповідності з планом безперервної комп'ютерної підготовки
фахівців усіх рівнів на кафедрі проводиться робота з комп'ютеризації
спеціальних дисциплін. В університеті створений сучасний обчислювальний
центр, який є методичним центром інформаційних технологій. Комп'ютерні
класи

з

1065

сучасними

комп'ютерними

комплексами

дозволяють

забезпечити якісну підготовку студентів щодо оволодіння навичками роботи
на ЕОМ, створенню програм і засвоєнню засобів використання програмного
забезпечення для вирішення професійних завдань. Університет має угоди з
організаціями, які розповсюджують ліцензійне комп'ютерне програмне
забезпечення для навчальних та практичних цілей. В середньому за період
навчання на одного студента припадає 1,0 годин/день тривалості роботи на
ПЕОМ. На кафедрі є 7 ПЕОМ, які використовуються для науководослідницької роботи студентів, аспірантів та співробітників кафедри, а
також для розробки науково-методичного і програмного забезпечення.
Кафедрою економіки підприємств було розроблено пакети комплексних
контрольних робіт (ККР), які використовуються для оцінки якості фахової
підготовки випускників при проведенні самоаналізу кафедри за напрямом
(спеціальністю) 6.030504, 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства”
та для проведення акредитаційної експертизи. Пакети ККР розроблено у
тридцяти варіантах, до кожного з яких входять декілька завдань. Завдання
дають можливість оцінити як теоретичні знання студентів, так і практичні
вміння. Зміст завдань відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики
випускників. За деякими дисциплінами розроблено електронні варіанти
тестових

завдань

для

перевірки

викладаються кафедрою.
Голова експертної комісії

знань

студентів

з

дисциплін,

які

Програма

переддипломної

практики

розроблена

відповідно

до

Положення „Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня
1993 року № 93. Програма практики, яка розроблена кафедрою економіки
підприємства ДВНЗ «ПДТУ», є основним навчально-методичним документом
для студентів та керівників практики від Університету і від бази практики.
Вона регламентує завдання, зміст та загальні питання організації стажування,
що передбачено навчальним планом підготовки спеціалістів.
Для проведення переддипломної практики Університетом укладені
договори з ПАТ МК „Азовсталь", ПАТ „ММК ім. Ілліча", ТОВ „СРЗ" та ін.
За період навчання студенти повинні виконати курсові роботи і
підготувати дипломну (магістерську) роботу. Рекомендована тематика завдань
самостійної роботи, курсових робіт та тематика дипломної роботи охоплює
всі напрямки діяльності у сфері економіки і підприємництва і затверджена
рішенням Вченої ради Університету.
Державна атестація

передбачає підготовку та захист дипломної

(магістерської) роботи.
В наявності є методичні вказівки щодо виконання курсових та
дипломних (магістерських) робіт, які є складовою навчально-методичного
забезпечення навчального процесу. Ці матеріали містять методику написання
курсових та дипломних (магістерських) робіт, порядок захисту дипломної
(магістерської) роботи.
У методичних вказівках до кожної дисципліни є розділи, в яких
наведені

методичні

рекомендації

щодо

дидактичного

забезпечення

самостійної роботи студентів. Для контролю ефективності самостійної
роботи по кожній дисципліні розроблені тести, кожен з них містить до 40
тестових завдань.
Для контролю рівня знань використовують критерії оцінки знань
студентів, що розроблені і затвердженні кафедрою економіки підприємств.

Голова експертної комісії

' 7

(Ковальчук К.Ф.)

Таким

чином,

фактичні

дані

по даному розділу

з

навчально-

методичного забезпечення навчального процесу за напрямом (спеціальністю)
6.030504, 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства” відповідають
акредитаційним вимогам.

7. Інформаційна база

Студенти, що навчаються за напрямом (спеціальністю) 6.030504,
7.03050401,

8.03050401

„Економіка

підприємства”, мають

доступ

до

інформаційних ресурсів, які є в наявності у бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ».
У бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ» є доступ до електронних ресурсів завдяки
участі у проекті ЕЬіЬІЛсг «Електронна бібліотека України». Також студенти
мають

безкоштовний

триал

доступ

до

універсальної

повнотекстової

англомовної електронної базі видавництва періодики компанії ЕВ8СО
РиЬ1ізЬіп§.
Усі читальні зали та кімната каталогів мають автоматизовані робочі
місця з безкоштовним Іпіегпеї для користувачів бібліотеки. У читальному залі
технічних та природничих наук працює система безпровідного підключення
до мережі Іпіегпеї \¥і - Рі.
Читальні

зали

Університету

містять

300

посадкових

місць.

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної
чсельності студентів складає 5,4 особи. Фаховими періодичними виданнями в
Україні є науково-практичні журнали „Актуальні проблеми економіки”,
„Фінанси України”, „Статистика України”, „Економіка України”, „Україна:
аспекти праці”, „Економіст” та ін., які Університет підписує щорічно. Крім
того,

в інформаційно-консультаційному кабінеті Університету щорічно

комплектують тематичну збірку законів та нормативних актів з питань
економіки підприємства. Таким чином, кількість фахових періодичних видань
відповідає акредитаційним вимогам.

Голова експертної комісії

Забезпеченість
7.03050401,

студентів

8.03050401

за

напрямом

„Економіка

(спеціальністю)

підприємства”

6.030504,

підручниками

і

навчальними посібниками складає 100 %, тобто відповідає акредитаційним
вимогам.
Таким чином, акредитаційні вимоги за даним розділом виконані у
повному

обсязі.

інформаційного
7.03050401,

Наведені

дані

забезпечення
8.03050401

за

підтверджують,
напрямом

„Економіка

що

всі

(спеціальністю)

підприємства”

показники
6.030504,

відповідають

акредитаційним вимогам.

8. Результати освітньої діяльності

Дані аналізу результатів сесій дозволяють надійти висновку, що
показники успішності складають 100 %, а якості у середньому на рівні
бакалавра - 77 %, на рівні спеціаліста - 90,0 %, на рівні магістра - 94 %, що
відповідає загальним вимогам до підготовки фахівців (відповідно 90 % та
50 %).
Проведені комплексні контрольні роботи (як у рамках самоаналізу, так і
за участю експертів) підтвердили наявність залишкових знань у студентів.
Контроль

залишкових

знань

студентів

на

кафедрі

економіки

підприємств здійснювався шляхом проведення комплексних контрольних ква
ліфікаційних робіт з дисциплін нормативної частини навчального плану
підготовки фахівців спеціальності "Економіка підприємства”. Контролю
підлягали студенти 2 - 5 курсів спеціальності "Економіка підприємства”.
Експертна перевірка залишкових знань виконувалась в період роботи
акредитаційної комісії з 15.12.2015 до 17.12.2015 р. У процесі акредитаційної
експертизи було проведено комплексні контрольні роботи за наступними
дисциплінами: на рівні «бакалавр» у рамках циклу гуманітарної та соціально
економічної
спрямуванням)»,

підготовки
циклу

— «Українська

фундаментальної

мова

підготовки

(за

професійним

дисциплін

«Міжнародна економіка», циклу професійної та практичної підготовки —
А/

Голова експертної комісії

^

" (Ковальчук К.Ф.)

«Економіка підприємства»; на рівні спеціаліста та магістра - у рамках циклу
професійної підготовки - «Управління проектами» (табл. 3).
Результати контролю залишкових знань надано у зведених відомостях
виконання ККР. Розбіжність між результатами ККР, які проведені у рамках
самоаналізу та за участю експертів, не перевищує установлених норм та
цілком відповідає акредитаційним вимогам.
Як

свідчать

матеріали

експертної перевірки,

фахова

підготовка

випускників дає можливість стверджувати, що їх професійний рівень
відповідає сучасним вимогам.
Розгляд курсових робіт показав,

що вони цілком відповідають

нормативному змісту освітніх програм. Курсові роботи виконані на підставі
фактичних матеріалів підприємств. їх тематика, зміст, обсяг і рівень робіт
відповідає існуючим вимогам.
Студенти у повній мірі засвоїли навички економіко-фінансового та
управлінського аналізу та можуть приймати управлінські рішення на підставі
отриманої

та

проаналізованої

інформації.

Матеріали

використовуються у подальшому дипломному проектуванні.
Вибірковий аналіз курсових робіт наведено в таблиці 4.

Голова експертної комісії

курсових

робіт

Таблиця З
Результати виконання комплексних контрольних робіт
студентами за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,
зі спеціальності 7./8.03050401 «Економіка підприємства»
№
Дисципліна

1

2

Шифр і
назва
спеціальнос
ті

Група

3

4

Виконували
Кількіс
ККР
ть
студен Кількіс
%
тів
ть

Одержали оцінки при експертній оцінці
і?-'5”
90-100

%

4”
74-89

%

3”
60-73

%

2”
1-59

%

Абсол
ютна Якість
успішн
%
ість %

5

6

7

8

9

10

11

12

ІЗ

14

15

16

17

30

28

93,3%

3

10,7%

15

53,6%

10

35,7%

0

0

100%

64,3%

ЕП-13

20

19

95%

5

26,3%

10

52,6%

3

15,8%

1

5,3

94,7%

78,9%

ЕП-12

28

24

85,7%

5

20,8%

8

33,3%

10

41,7%

1

4,2

95,8%

54,1%

ЕП-11

2

2

100%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0

100%

100%

ЕП-11-М

5

5

100%

40%

1

20%

0

0

100%

80%

6. 030504 Бакалавр
3 циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
1

Українська
мова
професійним
спрямуванням)

(за

6.030504

ЕП-14

Цикл природничо - наукової підготовки дисциплін
1

Міжнародна економіка

6.030504

Цикл професійної та практичної підготовки
1

Економіка підприємства

6.030504

7.03050401 Спеціаліст
3 циклу професійно орієнтованих дисциплін
1

Управління проектами

7.03050401

8.03050401 Магістр
3 циклу професійно орієнтованих дисциплін
1

Управління проектами

8.03050401

Голова експертної комісії

Яч

о

2

40%

(Ковальчук К.Ф.)

2

Таблиця 4
Результати перевірки курсових робіт студентів напряму 6.030504 „Економіка
підприємства”, спеціальності 7.03050401, 8.03050401 „Економіка
підприємства”

№

1

2

3

4

5

6

7

П.І.Б студента

Тема курсової роботи

Оцінка за кур)Сову роботу
результати експертна
сесії
Відмінно / Відмінно /
95
95

Срупщенко В.С. Техніко - економічний
аналіз
Аналіз собівартості
продукції на прикладі
ЛПЦ-1700 ПАТ «ММК ім.
Ілліча»
Добре / 82
Калюш Г.О.
Техніко - економічний
аналіз
Аналіз прибутку та
рентабельності на
прикладі ЦХП ПАТ «ММК
ім. Ілліча»
Відмінно/
Бабенко А.Ю.
Планування і контроль на
підприємстві
95
Розробка бізнес - плану у
ЛПЦ-1700 ПАТ «ММК ім.
Ілліча»
Горшкова А.О.
Планування і контроль на
Відмінно/
підприємстві
92
Розробка бізнес - плану у
ЦХП ПАТ «ММК ім.
Ілліча» '
Лисичкина Ю.О. Економіка і організація
Відмінно
діяльності об’єднань
/95
підприємств
Дудніков Б.Ю.
Економіка і організація
Відмінно
діяльності об’єднань
/95
підприємств
Федун К.В.
Управління проектами
Відмінно/95
Розробка організаційноінформаційного
забезпечення виконання
проекту " Благодійна акція
у місті Маріуполь"
Голова експертної комісії

Добре /7 6

Відмінно/95

Добре/ 88

Відмінно/90

відмінно/95

Відмінно
/95

(Ковальчук К.Ф.)

8

Камаралі М.С.

Студенти

зі

спеціальності

Добре/ 82

добре/85

Управління проектами
Розробка організаційноінформаційного
забезпечення виконання
проекту "Відкриття школи
раннього розвитку
«Азбука» у місті
Маріуполь"
7.03050401,

8.03050401

„Економіка

підприємства” згідно з програмою практики та затвердженою тематикою
дипломних робіт проходять переддипломну практику у економічних відділах
провідних

підприємств

металургійний

комбінат

регіону,
ім.

серед

Ілліча”,

яких
ПАТ

ПАТ

„Маріупольський

„Металургійний

комбінат

„Азовсталь”, ТОВ „СРЗ” та ін.
Результати перевірок звітів з переддипломної практики свідчать про
якісний збір практичних матеріалів з промислових підприємств щодо
подальшої підготовки дипломних (магістерських) робіт. Розглянуті звіти
цілком відповідають вимогам щодо підготовки спеціалістів та магістрів,
мають цінну наукову та практичну інформацію.
Під час експертизи були розглянуті наступні звіти з переддипломної
практики (табл. 5).
Таблиця 5
Результати перевірки звітів про переддипломну практику студентів
спеціальності 7.0305040*1, 8.03050401 „Економіка підприємства”

№

П.І.Б.
студента

1. Карнаух В. С.

Оцінка за звіт

База переддипломної
практики

викладача

експерта

Приватне дорожнє будівельне

Відмінно

Відмінно /

/95

95

підприємство № 92
2. Ківенко О.О.

Трубоелектрозварювальний
цех ПАТ «ММК ім. Ілліча»

Голова експертної комісії

4

Відмінно / Відмінно /
92

90

(Ковальчук К.Ф.)

3. Шушканов О.В.

4.

Цех
оперативного Відмінно /
обслуговування та наладки
90
енергоцехів ПАТ «ММК ім.
Ілліча»

Добре /8 7

Відмінно / Відмінно /

Іванущенко Д.О. ТОВ «СРЗ»

95

95
5. Разводовська
Ю.М.

Відмінно / Відмінно /

ТОВ «М'ясне ремесло»

92

92

Розбіжності між оцінками керівників практики та експертної комісії
практично не перевищують 0,2 бали.
Для

проведення

державної

атестації

навчальними

планами

передбачений захист дипломних (магістерських) робіт.
Аналіз виконання та результатів захисту дипломних (магістерських)
робіт показав, що студенти мають високі знання і вміють їх використовувати
при розв'язанні актуальних економічних задач на підприємствах. Під час
навчання в університеті студенти достатньо оволоділи фундаментальними та
спеціальними дисциплінами. Всі дипломні та магістерські роботи виконані з
використанням обчислювальної техніки та комп'ютерних технологій. Значна
частина дипломних (магістерських) робіт захищається іноземною мовою.
Тематика дипломних (магістерських) робіт актуальна і відповідає
сучасному

рівню

розвитку

економічної

науки

і

виробництва.

Вона

спрямована на вирішення практичних задач підприємств, підвищення
економічної ефективності їх діяльності. Тематика дипломних (магістерських)
робіт щорічно оновлюється, розширюється та узгоджується з потребами
виробництва.
Слід підкреслити, що значна частина дипломних (магістерських) робіт,
виконаних студентами, має дослідницький і новаторський характер.
Розгляд

наданих

дипломних

(магістерських)

робіт

спеціалістів

(магістрів) показав, що вони виконуються на фактичних матеріалах діючих

Голова експертної комісії

у* * '

'

(Ковальчук К.Ф.)

підприємств, тісно пов’язані з практикою їх господарчої діяльності, а також
мають у собі нові наукові положення.
Тематика дипломних (магістерських) робіт, які були переглянуті
експертною комісією, та результати їх оцінки наведені в табл. 6.
Таблиця 6
Тематика дипломних робіт та результати їх оцінки за спеціальністю
7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства”
№ П.І.Б. студента
1. Гвоздь Б.В.

2. Хуессу Л.Р.

3. Наливайко Г.Л.

4

Чорна К.А.

5

Разводовська
Ю.М.

6

Федун К.В.

Тема дипломної
(магістерської) роботи
Підвищення ефективності
організації виробничогосподарської діяльності
підприємства на основі
управління ланцюгами
постачань (на прикладі (ПАТ
«ММК ім. Ілліча»)
Дослідження шляхів
підвищення прибутку та
рентабельності продукції
листопрокатного цеху ЛПЦ3000 ПАТ «ММК ім. Ілліча»

Оцінка диплому
Експерта
ДЕК
Відмінно / Відмінно /
92
92

Дослідження показників
фінансового стану
підприємства (на прикладі ТОВ
«БІКОМ «Приазов’є»)
Механізм забезпечення
економічної безпеки
підприємства та оцінка її рівня
(на прикладі (ТОВ «СРЗ»)
Реінжиніринг бізнес-процесів
на прикладі підприємства ТОВ
«М'ясне ремесло»
Дослідження ефективності
стратегії реструктуризації
металургійного підприємства
на основі аутсорсингу
енергетичного господарства (на
прикладі ПАТ «ММК ім.
Ілліча»)

Добре /75 Задовільн
о/72

Голова експертної комісії

" ,

Відмінно / Відмінно /
95
95

Відмінно / Відмінно /
96
96

Відмінно / Відмінно /
100
100
Відмінно / Відмінно /
100
100

(Ковальчук К.Ф.)

Розбіжності між оцінками ДЕК та експертної комісії не перевищують
0,2 бали.
У склад керівників дипломного проектування і рецензентів дипломних
(магістерських) робіт запрошуються висококваліфіковані фахівці. Згідно з
вимогами МОН України, рецензія вимагає докладний об'єктивний аналіз
економічної

грамотності

змісту

дипломної

(магістерської)

роботи,

обґрунтовану оцінку економічної ефективності викладених рішень, відповід
ності розділів дипломних (магістерських) робіт завданню та ін.
Державна екзаменаційна комісія повністю дотримується керівних
вимог МОНУ. Зауваження голови ДЕК носять конструктивний характер,
спрямований на підвищення якості дипломної (магістерської) роботи взагалі.
Належний рівень організації, актуальність, практична та наукова
спрямованість тематики дипломних (магістерських) робіт, техніко-економічна
грамотність,

економічна

обґрунтованість

прийнятих

рішень,

рівень

використання ПЕОМ при підготовці дипломних (магістерських) робіт
дозволяє

говорити

про

відповідність

якості

підготовки

спеціалістів

(магістрів) акредитаційним вимогам.
Аналіз даних про працевлаштування випускників попередніх випусків
за спеціальністю 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства” дозволяє
говорити про працевлаштування на рівні 97-98 % за попередні роки. Це
пов’язано з розвинутим ринком праці регіону та сталим розвитком провідних
підприємств у регіоні.
Зацікавленість підприємств регіону (серед яких ПАТ „Маріупольський
металургійний

комбінат

„Азовсталь”, ТОВ

«СРЗ»

ім.
та

Ілліча”,
ін.) у

ВАТ

„Металургійний

підготовці та

комбінат

працевлаштуванні

спеціалістів (магістрів) зі спеціальності 7.03050401 (8.03050401) „Економіка
підприємства” підтверджується замовленнями цих підприємств на молодих
спеціалістів, що надійшли у поточному та попередніх роках.
Частина випускників, за останні 2-3 роки, працюючи на провідних
підприємствах, поступила на заочну форму аспірантури у ДВНЗ «ПДТУ» на
Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

відповідну спеціальність, що підтверджує наявність зворотнього зв’язку з
випускниками. Частка випускників попередніх років, з якими підтримується
зв'язок, складає близько 60 %. Випускники кафедри, що працюють на
провідних підприємствах регіону, беруть участь в організації виробничої
практики, виступають рецензентами дипломних (магістерських) робіт.
Матеріали відгуків керівників підприємств, де працевлаштувалися
випускники, матеріали їх самооцінки, виявлені в бесідах з ними і характер
вирішуваних задач дозволяє випускаючій кафедрі економіки підприємств
узагальнити тематику і характер науково-економічних проблем регіону,
виявити нові бази виробничих практик, робити певні зміни в змісті робочих
програм дисциплін, тощо.
Таким

чином,

акредитаційним

всі

вимогам

показники
за

даного

спеціальністю

розділу
7.03050401,

відповідають
8.03050401

„Економіка підприємства”.

Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

9. Підстави для акредитації

На підставі поданих на акредитаційну експертизу матеріалів ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» та перевірки на місці
результатів діяльності з матеріально-технічного, кадрового,

навчально-

методичного та інформаційного забезпечення, експертна комісія дійшла
наступних висновків:
1.

До

позитивних

характеристик,

що

виявлено

у

процесі

акредитаційної експертизи у ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» в цілому та зокрема на спеціальності „Економіка підприємства",
належать наступні:
-

розроблено ефективну систему формування контингенту абітурієнтів,

яка дозволяє підтримувати стабільний конкурс на спеціальність;
кадрове,

організаційне,

навчально-методичне

навчального процесу, зміст підготовки фахівців,

забезпечення

відповідають вимогам до

вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації;
- кафедра економіки підприємств має достатню матеріальну та
інформаційну базу для організації навчального процесу, тісні зв'язки з
підприємствами міста і регіону;
- за останній період спостерігається стабільний попит на випускників
спеціальності,

значна

кількість

випускників

працевлаштовується

на

підприємствах міста Маріуполя;
- усі викладачі кафедри ведуть науково-дослідну роботу у рамках
держбюджетної тематики, госпрозрахункових робіт;
- якісні та кількісні показники підготовки випускників (бакалаврів,
спеціалістів, магістрів) відповідають критеріям акредитації спеціальності за
відповідним рівнем.
2.

Незважаючи на позитивну оцінку експертизи, слід звернути увагу

на деякі аспекти щодо забезпечення навчальної діяльності кафедри економіки
підприємств, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на
Голова експертної комісії

рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки
фахівців. Для підвищення якості підготовки фахівців (магістрів, спеціалістів)
з економіки підприємства необхідно:
- підготувати та видати у 2016-2021 роках навчальні посібники з
грифом ДВНЗ «ПДТУ», авторами (співавторами) яких є працівники кафедри
економіки підприємств, у кількості не менше 2 найменувань;
- модернізувати парк комп’ютерної техніки кафедри, забезпечивши
викладання усіх фахових дисциплін з використанням мультимедійного
обладнання та сучасного ліцензійного програмного забезпечення;
- розвинути

практику

впровадження

іноземної мови у

процес

викладання фахових дисциплін для студентів, що навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр»;
- поновити бібліотечний фонд університету сучасними підручниками і
посібниками з професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, в тому
числі шляхом видання на власній базі навчальних посібників, підготовлених
викладачами кафедри;
- продовжити роботу з розширення кількості і якості баз практики;
активізувати

роботу

викладачів

кафедри

щодо

подальшого

вдосконалення форм і методів контрольованої самостійної роботи студентів;
- актуалізувати навчально - методичну базу дистанційної системи
ДВНЗ «ПДТУ» за спеціальністю «Економіка підприємства» у відповідності із
новими навчальними планами. .
3.

В цілому програма освітньої підготовки фахівців за напрямом

(спеціальністю) 6.030504, 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства”
галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” у ДВНЗ «Приазовський
державний

технічний

університет»,

матеріально-технічне,

кадрове,

навчально-методичне та інформаційне забезпечення в цілому відповідають
встановленим вимогам до названого рівня навчальної підготовки і можуть
забезпечити державну гарантію якості освіти.

Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

Рекомендується

Акредитаційній

комісії

акредитувати

напрям

(спеціальність) 6.030504, 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства”
за зазначеним рівнем з ліцензованим обсягом прийому на рівні «бакалавр» 30 осіб за денною формою навчання, 25 осіб - за заочною формою навчання,
на рівні «спеціаліст» - 2 особи за денною формою навчання, 3 особи - за
заочною формою навчання, на рівні «магістр» - 28 осіб за денною формою
навчання, 22 особи - за заочною формою навчання.

Експерти:
Голова комісії

д.е.н., проф. К. Ф. Ковальчук

Член комісії:

д.е.н., проф. Т. В. Гринько

В.С. Волошин

Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

відповідності освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу
«Приазовський державний технічний університет» за напрямом підготовки 6.030504
„Економіка підприємства”
№
п/п

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормати
ву)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
5

4
3
1. Загальні вимоги
+
+
1.1 Концепція діяльності за заявленим
напрямом
(спеціальністю),
погоджена з Радою міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласною,
Київською,
Севастопольською
міськими
державними адміністраціями
30/25
30/25
0/0
1.2 Заявлений
ліцензований
обсяг
(денна форма навчання/заочна
форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
+10,1
85,1
75
2.1 Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями,
які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
соціальногуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
+50
100
у тому числі які працюють у
50
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
+13,7
88,7
2.2 Частка
75
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями, , які
забезпечують
викладання
лекційних годин фундаментального
циклу
дисциплін
навчального
плану
спеціальності
(%
від
кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у
50
100
+50
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
1

2

Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

1
2.2

2

з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному
закладі не менше 10 років, а також
є
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних посібників
з грифом Міністерства освіти і
науки України або монографій, до
одного
доктора
наук
або
професора)
науково-педагогічних
2.3 Частка
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями,
які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
фахових
дисциплін
навчального
плану
спеціальності (% від кількості
годин)
2.3 у тому числі які працюють у
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному
закладі не менше 10 років, а також
є
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних посібників
з грифом Міністерства освіти і
науки України або монографій, до
одного
доктора
наук
або
професора)
2.4 Частка педагогічних працівників
вищої категорії, які викладають
лекційні
години
дисциплін
навчального плану спеціальності та
працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
(% від кількості годин для кожного
циклу
дисциплін
навчального
плану)

Голова експертної комісії

3
10

4
11,7

5
+1,7

75

85,5

+10,5

50

100

+50

10

44,5

+34,5

■* (Ковальчук К.Ф.)

1
2.5

2.6

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
4.1

4.2

2
кафедри
(циклової
з
фундаментальної

4
+

3
+

Наявність
комісії)
підготовки
+
+
Наявність кафедри зі спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює
фахівець
відповідної
науковопедагогічної спеціальності:
+
+
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
100
100
Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних програм (у
% від потреби)
70
100
Забезпеченість студентів
гуртожитком (у % від потреби)
12
Кількість робочих комп’ютерних
13,1
місць на 100 студентів (крім
спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне
виховання,
спорт і здоров’я
людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
Кількість робочих комп’ютерних
6
місць на 100 студентів (для
спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне
виховання,
спорт і здоров’я
людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
+
+
Наявність пунктів харчування
+
Наявність спортивного залу
+
+
Наявність стадіону або спортивного
+
майданчика
+
Наявність медичного пункту
+
4. Навчально-методичне забезпечення
+
Наявність
освітньо+
кваліфікаційної
характеристики
фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)
+
Наявність освітньо-професійної
+
програми підготовки фахівця (у
тому
числі
варіативної
компоненти)
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#7^-

Л

5

-

0

+30
+1,1

-

-

-

(Ковальчук К.Ф.)

1
4.3

2
Наявність навчального плану,
затвердженого в установленому
порядку

3
+

Наявність навчально-методичного
забезпечення
для
кожної
навчальної
дисципліни
навчального
плану
(%
від
потреби):
100
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних
програм дисциплін
4.4.2 Планів семінарських, практичних
100
занять, завдань для лабораторних
робіт (% від потреби)
4.4.3 Методичних вказівок і тематик
100
контрольних,
курсових робіт
(проектів)
4.5
100
Наявність пакетів контрольних
завдань для перевірки знань з
дисциплін
соціальногуманітарної, фундаментальної та
фахової
підготовки (% від
потреби)
4.6
Забезпеченість програмами всіх
100
видів практик (% від потреби)
+
4.7
Наявність методичних указівок
щодо виконання дипломних робіт
(проектів), державних екзаменів
4.8
Дидактичне
забезпечення
100
самостійної роботи студентів (у
тому числі з використанням
інформаційних технологій) (% від
потреби)
4.9
+
Наявність критеріїв оцінювання
знань і вмінь студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість студентів
100
підручниками, навчальними
посібниками, наявними у власній
бібліотеці (% від потреби)
5.2 Співвідношення посадкових місць
5
у власних читальних залах до
загальної чисельності студентів (%
від потреби)

4
+

5

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

4.4

5.3

Забезпеченість читальних залів
фаховими періодичними виданнями

Голова експертної комісії

4

0 ^

+

100

0

+

-

100

0

5,4

+0,4

19

+15

1 (Ковальчук К.Ф.)

1

5.4

2
Можливість доступу викладачів і
студентів до Інтернету як джерела
інформації:
наявність
обладнаних
лабораторій
наявність каналів доступу

3

4

5

+
+

+
+

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
100
100
6.1.1. Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних
дисциплін,
години,
форми
контролю, %
100
100
6.2. Підвищення
кваліфікації
викладачів постійного складу за
останні 5 років, %
100
100
6.3. 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, %
6.4. Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не
менше %
6.4.1. Рівень
знань
студентів
з
гуманітарної та соціально економічної підготовки:
6.4.1 Успішно
виконані
контрольні
90
100
1.
завдання, %
6.4.1 Якісно
виконані
контрольні
50
64,3
2. завдання
(оцінки на «5» і «4»), %
6.5. Рівень знань студентів з природно наукової
(фундаментальної)
підготовки:
6.5.1 Успішно
виконані
контрольні
90
94,7
завдання, %
6.5.2 Якісно
виконані
контрольні
50
78,9
завдання
(оцінки на «5» і «4»), %
6.6. Рівень
знань
студентів
зі
спеціальної (фахової) підготовки:

Голова експертної комісії
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0

0

0

+10
+14,3

+4,7
+28,9
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6.6.1. Успішно
виконані
контрольні
завдання, %
6.6.2. Якісно
виконані
контрольні
завдання
(оцінки на «5» і «4»), %
6.7 Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях, участь в наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах
тощо)

90

95,8

+5,8

50

54,2

+4,2

+

+

Експерти:
Голова комісії

проф. К. Ф. Ковальчук

Член комісії:

проф. Т. В. Гринько

З висновками експертів ознайомлений:

В.С. Волошин

Голова експертної комісії
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' (Ковальчук К.Ф.)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу
«Приазовський державний технічний університет» зі спеціальності 7.03050401
„Економіка підприємства”
критеріям та вимогам до акредитації підготовки спеціаліста
№
п/п

1
1.1

1.2

2.1

2.2

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормати
ву)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативног
о
5

4
3
1. Загальні вимоги
+
+
Концепція діяльності за заявленим
напрямом
(спеціальністю),
погоджена з Радою міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласною,
Київською,
Севастопольською
міськими
державними адміністраціями
0/0
2/3
2/3
Заявлений
ліцензований
обсяг
(денна
форма навчання/заочна
форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
навчальним планом не
85
Частка
науково-педагогічних
передбачено
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями,
які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
соціальногуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
у тому числі які працюють у
50
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
Частка
науково-педагогічних
85
навчальним планом не
працівників з науковими ступенями
передбачено
та
вченими
званнями,
які
забезпечують
викладання
лекційних годин фундаментального
циклу
дисциплін
навчального
плану
спеціальності
(%
від
кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у
50
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
2

-
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1
2.2

2.3

2.3

2
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному
закладі не менше 10 років, а також
є
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних посібників
з грифом Міністерства освіти і
науки України або монографій, до
одного
доктора
наук
або
професора)
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями,
які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
фахових
дисциплін
навчального
плану
спеціальності (% від кількості
годин)
у тому числі які працюють у
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному
закладі не менше 10 років, а також
є
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних посібників
з грифом Міністерства освіти і
науки України або монографій, до
одного
доктора
наук
або
професора)

Голова експертної комісії

3
20 але не
менше ніж
1 доктор
наук або
професор
на 25 осіб
ліцензован
ого обсягу

4
навчальним планом не
передбачено

85

100

+15

50

100

+50

20,
але не
менше ніж
1 доктор
наук або
професор
на 25 осіб
ліцензо
ваного
обсягу

58,3
(5 докторів наук
та 1 кандидат
наук, які мають
стаж безперервної
науково педагогічної
роботи в даному
навчальному
закладі не менше
10 років, а також є
авторами
(співавторами)
підручників,
навчальних
посібників 3
грифом
Міністерства
освіти і науки,
України або
монографій на 20
осіб ліцензо
ваного обсягу)

+38,3

ж

(Ковальчук К.Ф.)

1
2.4

2.5

2.6

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
4.1

4
3
2
Частка педагогічних працівників
вищої категорії, які викладають
лекційні
години
дисциплін
навчального плану спеціальності та
працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
(% від кількості годин для кожного
циклу
дисциплін
навчального
плану)
+
+
Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
фундаментальної
підготовки
+
+
Наявність кафедри зі спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює
фахівець
відповідної
науковопедагогічної спеціальності:
+
+
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
100
100
Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних програм (у
% від потреби)
100
Забезпеченість студентів
70
гуртожитком (у % від потреби)
12
13,1
Кількість робочих комп’ютерних
місць на 100 студентів (крім
спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне
виховання,
спорт
і здоров’я
людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
Кількість робочих комп’ютерних
6
місць на 100 студентів (для
спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне
виховання,
спорт і здоров’я
людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
+
Наявність пунктів харчування
+
Наявність спортивного залу
+
+
+
Наявність стадіону або спортивного
+
майданчика
Наявність медичного пункту
+
+
4. Навчально-методичне забезпечення
Наявність
освітньо+
+
кваліфікаційної
характеристики
фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)
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3
2
+
Наявність освітньо-професійної
програми підготовки фахівця (у
тому
числі
варіативної
компоненти)
+
Наявність навчального плану,
4.3
затвердженого в установленому
порядку
Наявність навчально-методичного
4.4
забезпечення
для
кожної
навчальної
дисципліни
навчального
плану
(%
від
потреби):
100
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних
програм дисциплін
100
4.4.2 Планів семінарських, практичних
занять, завдань для лабораторних
робіт (% від потреби)
100
4.4.3 Методичних вказівок і тематик
контрольних.
курсових робіт
(проектів)
Наявність пакетів контрольних
100
4.5
завдань для перевірки знань з
дисциплін
соціальногуманітарної, фундаментальної та
фахової
підготовки (% від
потреби)
4.6
Забезпеченість програмами всіх
100
видів практик (% від потреби)
+
4.7
Наявність методичних указівок
щодо виконання дипломних робіт
(проектів), державних екзаменів
4.8
Дидактичне
забезпечення
100
самостійної роботи студентів (у
тому числі з використанням
інформаційних технологій) (% від
потреби)
4.9
+
Наявність критеріїв оцінювання
знань і вмінь студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість студентів
100
підручниками, навчальними
посібниками, наявними у власній
бібліотеці (% від потреби)
5.2 Співвідношення посадкових місць
5
у власних читальних залах до
загальної чисельності студентів (%
від потреби)
5.3 Забезпеченість читальних залів
4
фаховими періодичними виданнями
1
4.2

Голова експертної комісії

тг?

4
+

5

+

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

+

100

0

+

-

100

0

5,4

+0,4

19

+15

(Ковальчук К.Ф.)

1
5.4

2
Можливість доступу викладачів і
студентів до Інтернету як джерела
інформації:
наявність
обладнаних
лабораторій
наявність каналів доступу

3

4

5

+
+

+
+

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
100
100
6.1.1. Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних
дисциплін.
години.
форми
контролю. %
6.1.

0

6.2.

Підвищення
кваліфікації
викладачів постійного складу за
останні 5 років, %

100

100

0

6.3.

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

0

6.4.

Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не
менше %
6.4.1 Рівень
знань
студентів
зі
спеціальної (фахової) підготовки:
6.4.1 Успішно
виконані
1. завдання, %

контрольні

90

100

+10

6.4.1 Якісно
виконані
контрольні
2. завдання
(оцінки на «5» і «4»), %
6.5. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів

50

100

+50

+

-

Голова експертної комісії

+

уТ '

, (Ковальчук К.Ф.)

6.6

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

+

+

-

Експерти:
Голова комісії

д.е.н., проф. К. Ф. Ковальчук

Член комісії:

д.е.н., проф. Т. В. Гринько

Голова експертної комісії

"______ (Ковальчук К.Ф.)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу
«Приазовський державний технічний університет» зі спеціальності 8.03050401
„Економіка підприємства”
критеріям та вимогам до акредитації підготовки магістра
№
п/п

1
1.1

1.2

2.1

2.2

Назва показника (нормативу)

Фактичне
значення
показника

Значення
показника
(нормати
ву)

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативно
го
5

4
3
1. Загальні вимоги
+
+
Концепція діяльності за заявленим
напрямом
(спеціальністю),
погоджена з Радою міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласною,
Київською,
Севастопольською
міськими
державними адміністраціями
0/0
28/22
28/22
Заявлений
ліцензований
обсяг
(денна форма навчання/заочна
форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
95
навчальним планом не
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями
передбачено
та
вченими
званнями,
які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
соціальногуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
2

у тому числі які працюють у
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями.
які
забезпечують
викладання
лекційних годин фундаментального
циклу
дисциплін
навчального
плану
спеціальності
(%
від
кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)

50

у тому числі які працюють у
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи

50

Голова експертної комісії

95

навчальним планом не
передбачено

'

' (Ковальчук К.Ф.)

навчальним планом не
передбачено

2.2

з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному
закладі не менше 10 років, а також
є
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних посібників
з грифом Міністерства освіти і
науки України або монографій, до
одного
доктора
наук
або
професора)

40,
але не
менше ніж
1 доктор
наук або
професор
на 25 осіб
ліцензо
ваного
обсягу

2.3

Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями
та
вченими
званнями,
які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
фахових
дисциплін
навчального
плану
спеціальності (% від кількості
годин)____________________
у тому числі які працюють у
даному навчальному закладі за
основним місцем роботи__________
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному
закладі не менше 10 років, а також
є
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних посібників
з грифом Міністерства освіти і
науки України або монографій, до
одного
доктора
наук
або
професора)

95

100

+5

50

100

+50

76,1

+36,1

2.3

Голова експертної комісії

40,
але не
менше ніж
1 доктор
наук або
професор
на 25 осіб
ліцензо
ваного
обсягу

(6 докторів наук
та 1 кандидат
наук, який має
стаж безп ерервн ої
науково педагогічної
роботи в даном у
навчальному
закладі не менш е
10 років, а також є
авторами
(співавторами)
підручників,
навчальних
посібників з
грифом
М іністерства
освіти і науки,
України або
монографій на 20
осіб л іц ен зо
ваного обсягу)

овальчук К.Ф.)

1
2.4

2.5

2.6

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

2
Частка педагогічних працівників
вищої категорії, які викладають
лекційні
години
дисциплін
навчального плану спеціальності та
працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
(% від кількості годин для кожного
циклу
дисциплін
навчального
плану)
Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
фундаментальної
підготовки
Наявність кафедри зі спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює
фахівець
відповідної
науковопедагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

4

+

+

+

+

+

+

-

100

0

100

+30

13,1

+1,1

3. Матеріально-технічна база
100
Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних програм (у
% від потреби)
Забезпеченість студентів
70
гуртожитком (у % від потреби)
Кількість робочих комп’ютерних
12
місць на 100 студентів (крім
спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне
виховання.
спорт і здоров’я
людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
Кількість робочих комп’ютерних
6
місць на 100 студентів (для
спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне
виховання.
спорт і здоров’я
людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
+
Наявність пунктів харчування
+
Наявність спортивного залу
+
Наявність стадіону або спортивного
майданчика
+
Наявність медичного пункту

Голова експертної комісії

5

3

< /*'"

"

+
+
+
+

-

-

-

“

(Ковальчук К.Ф.)

1
4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1
4.4.2

4.4.3

4.5

4.6
4.7

5

4
3
2
4. Навчально-методичне забезпечення
+
+
Наявність
освітньохарактеристики
к:валіфікаційної
іахівця (у тому числі варіативної
і сомпоненти)
+
+
Наявність освітньо-професійної
програми підготовки фахівця (у
тому
числі
варіативної
компоненти)
Наявність навчального плану,
затвердженого в установленому
порядку
Наявність навчально-методичного
забезпечення
для
кожної
навчальної
дисципліни
навчального
плану
(%
від
потреби):
Навчальних і робочих навчальних
програм дисциплін
Планів семінарських, практичних
занять, завдань для лабораторних
робіт (% від потреби)
Методичних вказівок і тематик
контрольних,
курсових робіт
(проектів)
Наявність пакетів контрольних
завдань для перевірки знань з
дисциплін
соціальногуманітарної, фундаментальної та
фахової
підготовки (% від
потреби)
Забезпеченість програмами всіх
видів практик (% від потреби)
Наявність методичних указівок
щодо виконання дипломних робіт
(проектів), державних екзаменів

+

+

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

+

+

4.8

Дидактичне
забезпечення
самостійної роботи студентів (у
тому числі з використанням
інформаційних технологій) (% від
потреби)

100

100

4.9

Наявність критеріїв оцінювання
знань і вмінь студентів

+

+

Голова експертної комісії

0

(Ковальчук К.Ф.)

1
5.1

5.2

5.3
5.4

6.1.
6.1.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.4.1
6.4.1
1.
6.4.1
2.
6.5.

4
3
5. Інформаційне забезпечення
100
100
Забезпеченість студентів
підручниками, навчальними
посібниками, наявними у власній
бібліотеці (% від потреби)
5,4
5
Співвідношення посадкових місць
у власних читальних залах до
загальної чисельності студентів (%
від потреби)
19
8
Забезпеченість читальних залів
фаховими періодичними виданнями
Можливість доступу викладачів і
студентів до Інтернету як джерела
інформації:
наявність
обладнаних
+
+
лабораторій
+
+
наявність каналів доступу
6. Якісні характеристики підготовки фахівців
Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
100
100
Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних
дисциплін,
години,
форми
контролю, %
100
100
Підвищення
кваліфікації
викладачів постійного складу за
останні 5 років, %
100
100
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. %
Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не
менше %
Рівень
знань
студентів
зі
спеціальної (фахової) підготовки:
Успішно
виконані
контрольні
90
100
завдання, %
Якісно
виконані
контрольні
завдання
50
80
(оцінки на «5» і «4»), %
+
+
Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
2

Голова експертної комісії

5
0

+0,4

+11

-

0

0

0

+10
+30
-

_____ _(Ковальчук К.Ф.)

6.6

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

+

+

-

Експерти:
Голова комісії

д.е.н., проф. К. Ф. Ковальчук

Член комісії:

д.е.н., проф. Т. В. Гринько

З висновками експертів ознайомлений:

В.С. Волошин

Голова експертної комісії

(Ковальчук К.Ф.)

