ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертиш підготовка бакалаврів напряму 6.030601

експертна комісія у складі:
голови комісії - Дергачової Вікторії Вікторівни - іавілувача кафедри
менеджменту НГУ>
«Київський політехнічний ІНСТНТЛТ 1МСИІ Ігоря
Сікорського», доктора економічних наук. професора;
члена комісії - Трифонової Олени Василівни, професора кафедри
менеджменту Державного ВНЗ «Національний гірничий університет *, доктора
економічних нау к, доцента;
провела експертиз) спроможності здійснення підготовки фахівців освітнього
ступеня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент ; адміністрування» за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» з ліисн ювашім обсяюм 40 осіб
денної та 30 осіб заочної форми навчання.
Експертиза проведена відповідно до законів України Про освіту»,
«Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України ви 0^.0$.2001 р
.N»978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних иклалах та вищих професійних
училищах». Ліцензійних умов провадження освітньої ліяльмосіі закладів
освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України ви 30.12.2015 р.
Експертиза проведена за насту пними напрямами:
1. Підтвердження достовірності інформації, поданої до Міністерства освіти
і науки України ДНВЗ «Приазовськнй державний технічний університет» >
зв'язки з проведенням акредитаційної експертизи шлююьки оа.хшшь
освітнього ступеня «бакалавр» напряму 6.030601 Менеджмент, гаду іі знань
0306 Менеджмент і адміністрування (галузь знань - 0 ' Управління та
адміністру вання, спеціальність - 073 Менеджмент);
2. Підтвердження відповідності акредитаційним вимогам кадровою складу
науково-педагогічних працівників, які забезпечують виконання навчальною
плане заявленого напряму підготовки;
3. Відповідність вимогам Міністерства освіти і науки України щодо
інформаційного забезпечення напряму підготовки;
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Маріупольський машинобудівний коледж ДИНІ
йНрма »омський
державним
технічний
умі перси іет»
(Наказ
ДІІН і
wllpiui«омський дсржанннії іечіїічммії унінерстеї» від 29.09.2010 р. №153-05);
Мири иомкеї.кнй коледж ДПІП ні ІД І У» (Пакт ДІІІІ'І «1 Ірнапінський
держаніїмїі технічний університет» під 22.04.2009 р. №94-05, Макал МОП
Nкраїні» від l(> 0 I 2004 p wMpo реоргмні taцію еірукіурннх підрозділів МД І У»);
Марі)польський механіко мсталурі ііііііііі коледж (Макал ДМИ’) «І Ірпллонськпй
держаммнм гечмічнмії і ііімереп іе їм під ІS. І 1.2000 р. № 176-05);
Професійний ліцей ДМІП пНрітловськнй державний технічний
\ нінереніх'г";
11ідготовче відділеним.
Ирин1човсьмій державшій технічний упівереіігеї гогус фахівців «а 48
сиеціа.чьносгчмн. «окрема ла першим (бакалаврським) рівнем вищої освіт 20
соста в.носген. ла другим (магістерським) рівнем - 22 спеціальності іа 9
спеціальностей ла третім (освітньо-науковим) рівнем.
Н \міверсніх'іі діють: аспірантура, докторантура, гри спеціалізовані
вчені ради $ іачнсгу докторських і кандидатських дисертацій, іа 2017 рік
вміщено 2 докторські дисертації та 17 кандидатських. У цілому рівень
сні пробітинків, чкі мають пач ковий сгунінь, вчене «влния досягає 71,0% (див.
«агальнї иокашпкн ротиткл університет) у табл. 1).
\ цідом)' на 47 кафедрах МДТУ працює 307 штатних викладачів, з них
}' професорів, докторів наук, що становить 15,3%, та 171 доцент, кандидат
нл\к, що становить 55.7°о віч штатного розкладу.
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ІЛ,,ом на 01 •10.-017 року контингент студентів І Іриазовського
державного теміїнного університету складає 6447 осіб, зокрема 4468 осіб ш
денною формою навчання, 1979 осіб за заочною формою навчання.
Таблиця 1
Загальні показники розвитку
Державного вищого навчального закладу
11і Vі
№
Значення
1Іоказник
п/п
показника
———
і1
Кількість ліцензованих спеціальностей
48
Кількість спеціальностей, акредитованих за:
•
першим (бакалаврським) рівнем
26
*
другим (магістерським) рівнем
22
•
третім (освітньо-науковим) рівнем
9
і^
Контингент студентів на всіх курсах навчання
•
на денній формі навчання
4468
•
на заочній формі навчання
1979
1—■
Кількість
факультетів
8
к
;5
Кількість кафедр
42
6
Кількість співробітників:
•
всього;
1311
у т.ч.:
•
науково-педагогічних;
307
•
педагогічних;
74
.
наукових
6
серед них:
•
докторів наук, професорів, осіб/%;
47/15,3%
.
кандидатів наук, доцентів, осіб/%;
171/55,7%
7
8
9
10

Загальна / навчальна площа будівель, кв. м
Загальний обсяг державного фінансування, тис. грн
Кількість посадкових місць в читальних залах
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів:
у т.ч.:
.
з виходом в Інтернет

76337,08/62400,6
65064,500
300
1163
1145

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа яких
становить 68697,4 кв. м; бібліотеку з читальними залами та книжковим фондом
понад 537 тис. примірників, загальною площею 2041,3 кв. м; 43 комп’ютерних
класи, центр комп'ютерних технологій, об’єднаних у загальну університетську
мережу з доступом в Інтернет; навчально-спортивний комплекс зі спортивними
залами, стадіон зі штучним покриттям загальною площею 4941,6 кв. м; 2
студентських гуртожитки загальною площею 10111,4 кв. м; студентську
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їдальню, студентське кафе «Орбіта*, 5 буфетів. санаторні-пр»Цн икторій
оздоровче-спортивний табір «Олімп* на узбереж *і Л
Дія дозвілля іа самореалішіії стулентської м<* «м< працю*»?»,
культурно-просвітницький центр, студентський клуб V'
геаір-сгудію, театр моди «Магія*, турівшчніїЙ клуб «Скіфи». хоясммвд«
художньої самоліяльнос іі Життя університету амсвітлюгтьсі на сторінка*
іазег «Пара с утра», «С гудеіпська орбіта* та у - ^
>
міста.
За успіхи та досягнення в освіті та науці ГІДТУ магород*емо ГІочссжмо
грамотою Верховної Ради України, від »мамонт* ‘ '
*
•*
України, с лауреатом рейтингу «100 кращих підори* ^сті ^крвіиннагороджений орденом «За розвиток науки і освіти \ бр*чи«<»т«і мс.цмм»
«Сучасна освіта в Україні», почесним знаком -Лаври С їлии-*. илюр*-» ш*»
«Софія Київська». У 2008 році ПДТУ удостотний почесною цмин* Ь іср
національної освіти» і підтверджує не
і>*нч в*е втрете, 11ілгтверджені
повноваження на міжнародні сертифікати К <К ’*001 та К О і йим Ущяср» міст
удостоєно вищих нагород на висі ликач «< н ніш з клргрл 2‘>| І м (Кипа м
кар’єра - 2012» вищої нагороди
«Гран-прі*». Золото? медалі • номінації
«Інноваційний розвиток ОСИПИ гаї умінні їй і,п ні гни іечівзлопін та/Іішломіа у
номінації «КоМІІЛСКСИНИ П І іхи > ниііїшй ДІЯ П . І И
нппкн ткнім»
Основні досягнення університету за 2017 рік
- ДНІ ІЗ «І ІДТУ» став ініціатором створення і» шиапіі •> пн мі
к»мн
АТО, мета якої ніде гоюьаіи інтереси відпою ти*, унтере кодів в »ич умовах, »
яких живуть міста іазначеної зони. Перший рс»> н.і н роботи асоціації прийнятий парламеиіом Закон України .V* 6548 ні і 2»» он ;иі ' ІГ о фік он ший
прийом на перший курс», який дозволив ПЛІ4 «
(«ми і.ібс шсчніи
гідний прийом на перший курс.
- за результатами консолідованою рсйіингу ВІН України який вк інічас
інтегровану оцінку трьох найбільш ІірССІИЖНИХ реиіимнишч СПИСКИ»,
університет посідає 77 місце серед 288 вузів.
- в університеті за проектом ШЛЮ відкрита шкода старт&ліа дія
підтримки малого та середнього бізнесу.
- університет створив п'ятий спільний інноваційний ОСВІТНІЙ п р о е к т і
компанією «Метінвестпромсервіс» щодо індивідуальної пі.ниіоьки фахівців
для підприємства.
- \ Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських науко&их р о б і т
університет удостоївся 14 перемог в олімпіадах 27 перемог в конкурсах
- протягом року за кордон було направлено 31 делегацію ьчених і
студентів ДВНЗ «ПДТУ» за цільовим призначенням на наукову роботу,
навчання, участь у конференціях, тренінгах.
- у загальноукраїнському рейтингу за версією \Vcbometne» ь сегмент
репозиторіїв університет посідає 21 місце з 54.
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17 науково* педагогічних працівників і аспірантів захистили
кандидатські дисертації та 2 доцента університету отримали пачковий с т у п ін ь
доктора наук.
Приазовськнн державний технічний університет мат всі необхідні
документи щодо надання послуї т освітньої діяльносіі.
Юридична адреса університету:
8755$. Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.
Тел.
(0629)333416 332108
факс
(0629)529908 529924
е- mail
www.pstu.edu.
Університет діє на підставі Статуту, складеного і затвердженого
відповідно до вимог МОНУ, іцо вндповідас «Положенню про державний вищий
заклад освіти», а також законам України «Про освіту», «1 Іро вишу освіту»
Керівник ДВНЗ «Прна зовськиіі державшій технічний університет»
Прізвище, ім'я та по батькові
Волошин В'ячеслав Степанович
Рік народження
11.09.1952
Місце народження
м. 1>родн, Львівська область
Освіта
вища
Закінчив
Ждановський металургійний іиститу і
Спеціальність
«Автоматнзація металургійного
впроб нищ на»
Вчений ступінь, вчене звання
доктор технічних наук, професор
Чи мас урядові нагороди
заслужений діяч науки і техніки України,
орден «Святий Дми іро Солунський»
IV ступеня, академік Міжнародної кадрової
академії, почесна грамота Верховної Ради
за особливі заслуги перед українським
народом
Волошин В'ячеслав Степанович закінчивши в 1975 ропі Ждановський
металургійний інститут (зараз ДВИЗ «Приазовський державний технічний
університет»), пройшов шлях від студента до ректора Приазовського
державного технічного університету. В 1991 році захистив докторську
дисертацію та йому було присуджено науковий ступінь доктора технічних наук,
в 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри охорони праці та
навколишнього середовища, а в 1995 році - вчене звання професора по тій же
кафедрі. З 1995 року по 2003 рік працював проректором з навчальної роботи. З
квітня 2003 року дотепер працює ректором ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет».
Волошин В'ячеслав Степанович - доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, член спеціалізованих вчених рад із
захисту кандидатських та докторських дисертацій, член експертної ради ДА К з
металургійних
спеціальностей.
Його
наукова
робота
присвячена
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фундаментальним розробкам з питань екологічної безпеки. Автор понад 150
наукових праць, зокрема 4 монографій.
В університеті здійснюється освітня діяльність з підготовки бакалаврів і
магістрів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціальність —073
Менеджмент), а саме підготовка бакалаврів напряму 6.030601 Менеджмент,
галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування (галузь знань —07 Управління
та адміністрування, спеціальність —073 Менеджмент) проводиться на кафедрі
інноватики та управління з 2013 навчального року.
У своїй освітній діяльності ДНВЗ «Приазовський державний технічний
університет» керується концепціями діяльності за галузями знань, напрямами
підготовки та спеціальностями. Університет успішно витримує конкурентну
боротьбу з іншими навчальними закладами регіону. На даний час випускники
університету працюють у різних галузях національного господарства України
та за кордоном
Висновок. ДНВЗ «Приазовський державний технічний університет»
має всі необхідні умови та юридичні підстави для здійснення освітньої
діяльності, пов’язані з підготовкою фахівців за освітнімрівнем «бакалавр»
напряму 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент) відповідно
до чинного законодавства України. Навчальний заклад представив оригінали
засновницьких документів, концепцію розвитку напряму підготовки у
навчальному закладі, ліцензії та сертифікати, які дають право на здійснення
освітньої діяльності. Загальні показники діяльності свідчать про його
спроможність забезпечувати якісну підготовку бакалаврів за напрямом
6.030601 Менеджмент (спеціальність —073 Менеджмент)

2.
Формування контингенту студентів-бакалаврів напряму 6.030601
Менеджмент, галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування (галузь
знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073
Менеджмент)
Станом на 01.10.2017 року контингент студентів ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» складає 6447 особи, зокрема 4468 осіб за
денною формою навчання, 1979 осіб за заочною формою навчання. За
напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент)
навчається 197 осіб: на денній формі - 111, на заочній - 86.
Організація та проведення прийому студентів до ДВНЗ «ПДТУ»
здійснюється відповідно до правил прийому, розроблених відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України та відповідає вимогам
законодавчих і нормативних документів з даного питання. Ліцензією серії АЕ
№ 636484 від 28.05.2015 протокол №116 (Наказ МОН України від 10.06.2015
№ 1415л) передбачено підготовку фахівців напряму підготовки 6.030601
Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент) у обсязі 40 осіб за денною
формою навчання та ЗО осіб за заочною формою навчання. Прийом студентів за
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період і останньої акредитації, що відбулась у 2015 р., здійснювався у межах
ліцей ііі. )й кошти юридичних і фізичних осіб було прийнято;
у 2015-20)6 навчальному році 23 особи на денну форму навчання та 10 осіб
на заочну;
у 2016-2017 навчальному році 38 осіб на денну форму навчання та 8 осіб на
заочну;
у 201 7-2018 навчальному році 28 осіб на денну форм) навчання га 9 осіб на
заочну.
Показники формування контингенту студентів-бакалаврів наведено ч
табл. 2.
Таблиця 2
Показники формування контингенту студентів
І Іапряму 6.030601 менеджмент, галузі знань 0306 менеджмент і адміністрування
(галузь знань - 07 управління та адміністрування, спеціальність 073
№
п/п
1
2

3

4

5

Показник

Роки
2016

2015
Ліцензований обсяг підготовки (денна/ точна 40/30
форма)
1Ірийнято на навчання, всього (осіб);
33
денна форма:
23
Ж
•
в т.ч. за держзамовленням
заочна форма:
10
»
• в т.ч. за держзамовленням
. нагороджених медалями, або тих, шо
отримали диплом з відзнакою;
. таких,
які
пройшли
довгострокову
підготовку і профорієнтацію;
. зарахованих на пільгових умовах, з якими
т
укладені угоди на підготовку
1Іодано заяв на одне місце за формами
навчання:
. денна
. заочна
Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення:
. денна
. заочна
Кількість
випускників ВНЗ 1-11 рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на:
. денна
. заочна
Голова ком ісії

40/30
46
38
8
8
«я
ж
ж
•

2017
—
....Л
40/30
37
28
ІЗ
9
•

ж
ж
ж
ж
І

9

36

0.8

м _

32
-6—

4,5
-

>3
20

1

5
18

35
0,3

77
-

5
1 _ 16—1
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тп ри п чем кафедри у нересиі поточної о року складено графік
* 1 и т м ИРПФПР*С нційної роботи викладачів кафедри, який погоджено ?
имшом економічного факультету га проректором з виховної робо їй.
ріоригеми напрямки профорієнтаційної роботи ДШ В «Припої« ькнн
" * К,ШПІИ' 'емпчпии університет» погоджено і Департаментом осипи
Мдч упочьєькоі міської ради.
І і- «> мь і а і її
профорієнтаційної
роботи
викладачів
кафедри
*риаю і ьсч у т і і і завідувача кафедри га декана факультет)
^ міс і і Маріуполі налічується 68 загальноосвітніх навчальних склади»
і ПІ ммісинт. Дим забезпечення прийому в навчальному закладі щорічно
проводи і і*і.ч профорієнтаційна робота в усіх навчальних гакладах (школах.
н чпп' ' к,а \, 111V, ліцеях) міста і районів. Форми проведення профорієнтаційної
районі псі річі викладачів університету з випускниками шкіл, день ві ікрнінх
нп'рей. оголошення в місцевих газетах, на радіо та телебаченні піхт \мови .д
нравила прийому у ДВІ ІЗ «Приазовський державний технічний \ ніверенгеї"
Щороку и університетському часописі «Студентська Орбіта» на.ьилься
пи|)ормаціи про спеціальності та умови вступу до університет)
< пеціальмо для абітурієнтів видано рекламне видання «Прид югюький
держи впий технічний університет. Довідник для студентів і абітчрй ні ів". в
якому надається інформація про університет, спеціальності її умови прийом)
І Іа кафедрах університету розроблені та надруковані листівки, в яких на ;а< гься
рекламна інформація щодо умов вступу. Так на кафедрі інповатикн та
управління у рекламній листівці надана інформація щодо умов вступ) їй
памчапни за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент (спеїііальшс і ь О'З
Менеджмент). Рекламна інформація щодо підготовки менеджерів в \ ж не ренто і і
надається також у соціальних мережах (на РасеЬоок).
У ДВІ 13 «Приазовський державний технічний університет» 10 роми
функціонує підготовче відділення.
Діяльність підготовчого відділення спрямована на забезпечення якосп
освіти та підготовку абітурієнтів до вступу в університет Викладачі
підготовчого відділення разом з викладачами випускових кафедр виїжджають
до шкіл, що знаходяться у віддалених від Маріуполя районах: в Нікольський.
Мангушський, селища Сартана, Македонівка, де проводять профорієнтаційну
роботу.
Навчання на підготовчих курсах дає можливість поглибленого вивчення
дисциплін за вибором слухачів, з яких надалі складаються вступні іспити
Аналіз успішності студентів, які навчались на підготовчом) відділенні і а
зараховані на навчання до університету, підтверджує більш високим рівень
знань і менший термін адаптації до навчання в ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» після школи або після ліцею та технікум'
Щорічно за наказом ректора університету у ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» створюються приймальні комісії та
екзаменаційні комісії. До складу них комісій входять проректори, декани,
провідні вчені університету та представники місцевих органів влади. До складу
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фахових екзаменадішшх комісій входять провід/ викладачі
>
кафедр, а до складу апеляційних комісій - провідні вчителі ілк ш а г
екзаменаційних матеріалів базується на шкільних програмах :а не ьиходигьза
їх межі.
З метою виявлення обдарованих учнів шкіл . веред
/
олімпіади з різних дисциплін. Найобдарованіш: члени Ма...
; .• г ; і / .>
профілем університет) інформатика фізика математика., економ , > илу. виступають на семінарах з докладами перед аудиторією абіїурк - ь
них рекомендовані тс вступу з університет на пільгових \ мовах
Педагогічно-виховна діяльність викладачів кафедри :иноє: / / /
управління спрямована на збереження контингенту студентів, як: нив -;вік"
напрямом підготовки о.030601 Менеджмент ■спеціальність - 073 '.'є - ;Д/г / : шляхом залучення т\ до студентських конференцій, засідань /т;* . и/ в .. -. -.
оеруть участь аспіранти кафедри та молоді вчені, а такоис до у час:: в кой/ура а/
студентських робіт.
Висновок. Експертна комісія констатує, що наведені оані свідчать про
оостатню зацікавленість абітурієнтів у опануванні теоретичних знань та
набуття практичних навичок за професією менеджера що відображай,
ситуацію на регіональному ринку праці. Профорієнтаційна робота
провооиться у відповідності до чинних нормативних документів та у тісний
співпраці з керівництвом иікії. ліцеїв, технікумів, а також Департаментом
освіти Маріупольської міської ради, і забезпечу є якісний еіобір студентів на
навчання за освітнім рівнем «бакаїавр» за даним напрямом підготовки
Планування та формування контингенту здійснюється відповідно оо
законодавства і без порушень.
Отже. кафедра інноватики та управління ДВНЗ «Приазовськии
оержавний технічний у ніверситет» систематично провооить цілеспрямовану
роботу щодо формування контингенту студентів для підготовки за напрямом
6.030601 Менеджмент. галузі 0306 Менеджмент і адміністрування (галузь
07 Управління та адміністрування, спеціальність -0 7 3 Менеджменту, зокрема
кафедрою інноватики та управління й ДВНЗ «Приазоеський державний
технічний у ніверситет» використовуються різноманітні форми та методи
профорієнтаційної роботи, яка проводиться протягом усього навчального
року; в рамках ДВНЗ «Приазоеський державний технічний університет„ та
кафеори інноватики та управління ведеться системна робота щооо адаптації
та збереження контингенту студентів.

3.
Зміст підготовки бакалаврів напряму 6.030601 Менеджмент, галузі
знань 0306 Менеджмент і адміністрування (галузь знань - 07 Управління
та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент)
Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент
(спеціальність - 073 Менеджмент) та організація освітнього процесу в ДВНЗ
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«Приазовський державний технічний університет» відповідає «Тимчасовому
положенню про організацію освітнього процесу ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет», затвердженому Вченою радою 28.08 ^015 р
протокол № 1.
• • - р.
Зміст підготовки фахівців напряму підготовки 6.030601 Менеджмент
(спеціальність — 07а Менеджмент) в університеті визначається галузевими
стандартами вищої освіти МОН України: освітньо-професійною програмою
підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напрям) підготовки 6.030601 «Менеджмент» та освітньою програмою
«Менеджмент».
Під час перевірки комісією було проаналізовано документацію, що
відображає зміст підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 Менеджмент
(галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування): освітньо-професійну
програму підготовки бакалаврів (затверджену Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ»
протоколом №8 від 28.04.2014 р.), графіки навчального процесу та навчальні
плани, а також документацію, що відображає зміст підготовки бакалаврів за
спеціальністю
073
Менеджмент (галузі знань 07 Управління та
адміністрування): освітню програму (затверджену Вченою радою ПДТУ
протоколом №14 від 26.05.2016 р. та протоколом №8 від 28.04.2014 р.), графіки
навчального процесу та навчальні плани.
Варіативна
частина освітньо-професійної
програми
підготовки
бакалаврів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073
Менеджмент) розроблена науково-педагогічними працівниками кафедри
інноватики та управління у межах структури та форм, затверджених МОН
України з урахуванням досвіду та традицій ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет», вимог ринку праці, особливостей діяльності
промислових підприємств регіону, відображають соціальне замовлення на
фахівців з менеджменту.
Починаючи з 2015-2016 рр., підготовка бакалаврів за напрямом 6.030601
Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент) здійснюється також на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за розробленими
кафедрою інтегрованим навчальним планом (Додаток 1).
Навчальний
план напряму підготовки
6.030601
Менеджмент
(спеціальність - 073 Менеджмент) складено відповідно до освітньої програми
за типовою формою. План затверджено в установленому порядку. Він включає
нормативну та вибіркову частини, обсяг годин на вивчення кожної дисципліни,
форму занять, форму підсумкового контролю та підсумкової атестації. Сумарна
кількість кредитів щодо професійно-орієнтованих, вибіркових дисциплін
становить не менш ніж 20% від загальної кількості кредитів навчального плану.
Близько 46% нормативних навчальних дисциплін відносяться до циклу
професійної та практичної підготовки. Навчальний план передбачає вивчення
вибіркових дисциплін за всіма циклами.
Навчальним планом напряму підготовки 6.030601 Менеджмент
(спеціальність - 073 Менеджмент) передбачено проведення навчальної
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гіракіики «Всгуп до фаху» та виробничої практики. Організація проведення
названих нракгик здійснюється шляхом виокремлення відповідно у 2-м\ га 6му семестрах но одному дню щотижня.
На піде гаві діючог о навчального плану розроблено робочі навчальні
плани, що затверджені ректором ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет». Відповідно «Тимчасовому положенню про органі тцію
освітнього процесу ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
(затверджене Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» 28.08.2015 р. протокол № 1).
Максимальна сумарна кількість кредитів з дисциплін, які не с профееійноорієн гованими, становить 15% від загальної кількості кредитів навчального
плану.
Організація освітнього процесу підготовки фахівців здійснюється згідно
і графіком навчального процесу, розробленим на основі робочих навчальних
планів. Розклад навчальних занять складається на семестр з дотриманням
методичних та нормативних вимог та розміщується на стенді біля деканату
економічного факультету та на сайті університету (www.pstu.edu).
Експертна комісія розглянула програми дисциплін, програми практик га
встановила, що вони розроблені відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 Менеджмент (галузі знань 0306
Менеджмент і адміністрування) та враховують тенденції розвитку вищої освіти
та розвитку промисловості регіону.
Експертною комісією встановлено, що розбіжностей щодо переліку і
змісту навчальних дисциплін, обсягів часу на їх вивчення, форм проведення
підсумкового контролю, передбачених освітньо-професійною програмою і
навчальним планом, немає.
Для контролю рівня засвоєння навчального матеріалу студентамибакалаврами напряму 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент)
використовуються засоби діагностики, сформовані відповідно до стандартів
ІСО-9001 та ІСО-14001, а також навчальних планів, та затверджені у
встановленому порядку.
Контроль знань та умінь студентів здійснюється шляхом проведення
поточного та семестрового контролю з навчальних дисциплін, що підтверджено
записами в журналах, залікових та екзаменаційних відомостях.
Контроль за освітнім процесом здійснює викладацький склад випускової
кафедри інноватики та управління, яка заснована 01.09.2009 р. відповідно до
наказу ректора з метою забезпечення підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня бакалавр та магістр за спеціальністю «Менеджмент».
Підготовка фахівців з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент
(спеціальність - 073 Менеджмент) здійснюється за кредитно-трансферною
системою відповідно до «Положення про проведення поточного контролю
успішності в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» № 7.618 : 2015, яке введено наказом ректора № 111-05 від 08.07.2015 р.
Висновок. Експертна комісія відзначає, що зміст підготовки фахівців
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент)
Голова комісії
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відповідно до його складових (ОКХ,
навчального плану та засобів
діагностики) відповідає галузевим стандартам вищої освіти, державним
вимогам щодо акредитації напряму підготовки та дозволяє забезпечити
безперервність, послідовність та ступеневість підготовки фахівців з
менеджменту^ задля задоволення потреб ринку праці. Розроблена ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» освітня програма
відповідає галузевим стандартам вищої освіти, а також особливостям
професійної діяльності та потребам регіону у висококваліфікованих фахівцях з
менеджменту. Результати ознайомлення з організацією освітнього процесу V
ДВНЗ «ПДТУ» дають можливість експертній комісії зробити висновок про
достатній рівень забезпечення теоретичної та практичної підготовки
фахівців з менеджменту.

4.
Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу підготовки бакалаврів напряму 6.030601 Менеджмент, галузі
знань 0306 Менеджмент і адміністрування (галузь знань - 07 Управління
та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент)
Навчально-методична робота у ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» спрямована на підготовку висококваліфікованих
фахівців з менеджменту, конкурентоспроможних на ринку праці.
Відповідно до Стандартів ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» 7.7-15:2014 «Види видань у сфері навчально-методичного
забезпечення навчального процесу», а також СОУ 7.7-17:2017 «Оформлення
текстового матеріалу в навчально-методичних виданнях» (затверджені
відповідно Наказами ректора ДВНЗ «ПДТУ» №133-05 від 02.10.2014 та 153-05
від 26.09.2017 р.) з усіх дисциплін навчального плану бакалаврів напряму
6.030601 Менеджмент створені навчально-методичні комплекси, які містять:
навчальні програми, робочі навчальні програми, конспекти лекцій, методичні
вказівки до проведення практичних, семінарських занять, засоби діагностики,
комплексні
кваліфікаційні
завдання,
методичні
рекомендації
щодо
проходження виробничої практики, а також методичні вказівки до проведення
самостійної роботи студентів.
Навчальні робочі програми розглянуті на засіданнях кафедри та
затверджені першим проректором університету. Навчальні програми містять:
тематичний план, обсяг часу на вивчення дисциплін, питання, що винесені на
самостійне вивчення, форми контролю, перелік рекомендовано літератури,
відображено зв’язок з іншими дисциплінами навчального плану з урахуванням
структурно-логічних схем викладання дисциплін.
Комісією встановлено, що щорічно завідувачем кафедри інноватики та
управління проводиться перевірка методичного забезпечення з дисциплін,
передбачених навчальним планом підготовки бакалаврів напряму підготовки
6 030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент) щодо їх відповідності
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освітньо-професійній програмі, навчальним планам і вимогам «Тимчасового
положення про організацію освітнього процесу ДВНЗ «Приазовський
державний техн.чнийун'версигетгг (затверджене Вченою радою протокол № І
від 28.08.2015 р.). Навчально-методичні комплекси розроблені та повністю
сформовані з усіх дисциплін навчального плану та розміщені на базі платформи
«Мообіе»
іі
можливістю
віддаленого
доступу
(https://moodle.pstu.еби/соиг5е/уіеуу.рЬр?іб=640к

Студенти напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність —073
Менеджмент) за період навчання виконують дві курсові роботи: 5-му семестрі з
дисципліни «Менеджмент»; 8-му семестрі з дисципліни «Менеджмент
промислових підприємств». Курсові роботи виконуються згідно з методичними
рекомендаціями. Вивчені комісією курсові роботи за структурою, змістом та
оформленням відповідають встановленим вимогам. Захист зазначених робіт
відбувається під час засідання комісії, до якої входять викладачі кафедри.
Навчальним планом спеціальності передбачені навчальна та виробнича
практики. Згідно з графіком навчального процесу навчальна практика
проходитиме протягом 2-го семестру (з 12 лютого по 01 червня 2018 р.) та
передбачає виділення одного дня щотижня. Програма навчальної практики у
повному обсязі охоплює всі питання теоретичного курсу та передбачає їх
застосування на практиці.
Виробнича практика передбачена у 8-му семестрі навчання. Згідно з
наказом ректора, який складається щорічно у січні, та договорами з ПрАТ «МК
«Азовсталь» № 8/2018 від 01.11.2017 р. та з ПрАТ «ММК ім. Ілліча» № 4/2017
від 13.10.2016 р. студенти проходять практики на великих промислових
підприємствах, які є базами практики. Порядок \\ проведення ідентичний до
виробничої практики.
Програми навчальної та виробничої практик з менеджменту затверджені
на засіданнях кафедри інноватики та управління і Вченої ради економічного
факультету (затверджені 05.02.2014 №7 та затверджені 27.11.2017 р. протокол
№4). Аналіз методичного забезпечення практик, наявних баз практик свідчить
про якісний рівень керівництва практичним навчанням, ефективність
практичної підготовки студентів у процесі формування професійних вмінь і
навичок. За результатами виробничої практики студенти оформлюють і
захищають звіти, форма яких передбачена методичними рекомендаціями.
У ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» з 2014 року
започатковано впровадження в освітній процес елементів дистанційного
навчання на базі платформи СДО «Мообіе», яка дозволяє викладачам
університету забезпечити дистанційний доступ до навчально-методичних
матеріалів.
Курси
розміщені
за
кафедрами
та
спеціальностями
(https://moodle.pstu.еби/соиг5е/уіеш.р1ір?іб=640) і містять повний перелік
навчальних матеріалів відповідно до навчальної програми з кожної дисципліни.
Дистанційний доступ сприяє самостійному засвоєнню матеріалів навчальної
дисципліни, зокрема завдяки спілкуванню студентів з викладачами в режимі
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online, a також забезпечує самотестування студентів за допомогою відповідних
завдань.
Комплексні контрольні роботи з нормативних дисциплін навчального
план\ складено з дотриманням акредитаційних умов. Вони використовуються
для контролю залишкових знань студентів і забезпечують об’єктивну оцінку
рівня знань та умінь.
Атестація випускників у ДВНЗ «Гіриазовський державний технічний
університет» здійснюється відповідно до Положення «Про державну
екзаменаційну комісію ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.2-09:2015 (затверджене Наказом
ректора від 26.03.2015 р. № 10) на підставі оцінки рівня професійних знань,
умінь та навичок випускників із використанням загальнодержавних методів
комплексної діагностики —складання комплексного кваліфікаційного екзамену.
Комплексні кваліфікаційні завдання для проведення атестації здобувачів
вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.030601
Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент) затверджуються на засіданні
кафедри інноватики та управління.
Комплексний екзамен включає два етапи — тестову перевірку знань та
розв язання комплексних задач для перевірки набуття умінь та навичок з
дисциплін:
самоменеджмент,
менеджмент,
управління
персоналом,
інноваційний менеджмент та стратегічне управління. За переліком дисциплін,
змістом варіантів завдань комплексні кваліфікаційні завдання відповідають
освітньо-професійній програмі та змісту дисциплін, реалізують принцип
комплексності та дозволяють діагностувати набуті знання, вміння та навички з
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент).
Студенти-менеджери систематично використовують комп’ютерні класи
(корпус 9, ауд. 106; корпус 3, ауд. 501; корпус 1, ауд. 238), електронні
підручники, які суттєво впливають на методику проведення занять, надають
широкі можливості для організації ефективної самостійної роботи:
допомагають поглиблювати знання і за допомогою відповідних програм
діагностувати рівень сформованості знань та вмінь.
Висновок. Експертна комісія констатує належний рівень навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів напряму
підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент).
Виконання навчального тану, наявне навчально-методичне забезпечення
дисцитін, практичної підготовки й атестації здобувачів вищої освіти
відповідає діючим вимогам.

5.
Кадрове забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів
напряму 6.030601 Менеджмент, галузі знань 0306 Менеджмент і
адміністрування (галузь знань - 07 Управління та адміністрування,
спеціальність - 073 Менеджмент)
Підготовку фахівців напряму 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073
Дергачова В.В.

Менеджмент) в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
здійснюють 33 викладача, з яких на постійній основі працюють 32 викладача,
за сумісництвом - 1 викладач.
Експертна комісія перевірила відомості щодо кадрового забезпечення
напряму 6.030601 Менеджмент (спеціальність 073 Менеджмент). Зокрема під
час перевірки безпосередньо у навчальному закладі експертна комісія
ознайомилась із книгою наказів з кадрових питань (особового складу) та
основної діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу
освіту, атестатами доцентів, професорів, дипломами кандидатів та докторів
наук, індивідуальними планами роботи викладачів, документами, що
засвідчують підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, який
забезпечує навчальний процес.
На підставі проведеної перевірки комісія зробила висновок про
достовірність наведених даних у звіті самоаналізу.
Науково-педагогічний склад викладачів нараховує 9 докторів наук (усі
на постійній основі), 22 кандидати наук (усі на постійній основі), 2 викладача
без наукового ступеня. Середній вік викладачів становить - 51 рік.
Кадрове забезпечення підготовки фахівців напряму підготовки 6.030601
Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент) відповідає акредитаційним
умовам. Так, частка штатних науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та/або вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних
годин навчального плану становить 93,9%, зокрема дисциплін циклу загальної
підготовки - 92% (з них докторів наук - 2 особи); дисциплін циклу
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 100% (з них докторів наук - 2 особи); дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки - 96% (з них докторів наук - 5 осіб).
Для забезпечення ліцензійних умов щодо кадрового забезпечення
впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти стосовно підготовки
бакалаврів спеціальності 073 Менеджмент (галузі знань - 07 Управління та
адміністрування) в ДВНЗ «ПДТУ» сформовано проектну групу.
Випусковою кафедрою є кафедра інноватики та управління, штатний
розклад якої складає 7 осіб, зокрема 1 внутрішній сумісник, з яких 1 доктор
наук, професор, 5 кандидатів наук, доцентів та 1 викладач - без наукового
ступеня. З числа викладачів випускової кафедри у навчальному процесі щодо
підготовки бакалаврів з напряму 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073
Менеджмент) задіяні 6 осіб (за виключенням внутрішнього сумісника
1.0. Швець). Характеристика науково-педагогічного складу випускової
кафедри інноватики та управління наведено у табл. 3.
Комплектація штату здійснюється на основі конкурсного відбору та
контрактної системи. Викладачі фахових дисциплін мають відповідну базову
освіту та досвід практичної роботи.
Очолює випускову кафедру Логутова Тамара Григорівна, освіта вища у 2000 році закінчила Маріупольський металургійний інститут (зараз ДВНЗ
«ПДТУ») за спеціальністю «Фінанси». У 1983 році закінчила аспірантуру та
Дергачова В. В.
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захистила кандидатську дисертацію. У 2009 році захистила докторську
дисертацію в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
Національної академії наук України на тему: «Організаційно-економічний
механізм управління інноваційним розвитком регіону» за спеціальністю
08.00.05— Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (диплом )1Д
№ 007^41 від 28.04.2009 р.). Вчене звання професора за кафедрою управління
інноваційною діяльністю одержала в 2010 році (атестат 12ПР № 006159 від
09.11.2010 р.). Загальний стаж педагогічної роботи 32 роки.
Таблиця З
Характеристика науково-педагогічного складу
випускової кафедри інноватики та управління
№
Показник
Роки
п/п
2015 2016 2017
1 Загальна чисельність професорсько-викладацького
складу, що працює на спеціальності (осіб), з них:
34
33
33
•докторів наук, професорів;
9
8
8
•кандидатів наук, доцентів.
22
21
20
2 Штатна укомплектованість (всього, %), з них:
100 100 100
•докторів наук, професорів (%);
24
24
27
62
67
•кандидатів наук, доцентів (%).
60
3 Кількість сумісників (всього), в т.ч.:
•докторів наук, професорів;
1
1
•кандидатів наук, доцентів.
4 Середній вік штатних викладачів з науковими
48,5
50 50,5
ступенями і званнями, в т.ч.:
60
61
58
•докторів наук, професорів;
40
40
39
•кандидатів наук, доцентів.
5
7
6
5 Кількість викладачів пенсійного віку, в т.ч.:
4
4
3
•докторів наук, професорів;
1
3
3
•кандидатів наук, доцентів.
6 Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає
дисципліні, яка викладається (%).
7 Середньорічне педагогічне навантаження викладачів
950 750 675
(год.).
8 Випускаючу кафедру, очолює фахівець відповідної
спеціальності:
+
+
+
.доктор наук, професорг
•кандидат наук, доцент
9 Загальна кількість докторантів за спеціальністю
4
2
4
10 Загальна кількість аспірантів за спеціальністю
11 Частка викладачів, які пройшли підвищення
100 100 100
кваліфікації за останні 5 років, %
-

-

-

-

~

~

-

-

-
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Колом наукових інтересів завідувача кафедри є менеджмент
промислових підприємств та управління ризиками, менеджмент інвестиційноінноваційної діяльності, управління проектами.
Логутова Т.Г. є Академіком Міжнародної кадрової академії, Академіком
Академії економічних наук, Академіком Академії соціального управління.
Логутову Т.Г. нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти».
На кафедрі інноватики та управління затверджений перспективний план
підвищення кваліфікації викладачів, згідно з яким за останні 5 років свою
кваліфікацію підвищили п’ять викладачів. Доцент Сагірова А.С. після
декретної відпустки приступила до роботи з 01 вересня 2017 р. і тому
підвищення її кваліфікації заплановано на січень-липень 2018 р. на ПрАТ «МК
«Азовсталь» за напрямом «Менеджмент».
Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації на промислових
підприємствах ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «МК «Азовсталь», в
Департаментах Маріупольської міської ради та в Інституті підвищення
кваліфікації ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
Загалом у 2017 календарному році викладачами кафедри опубліковано
20 наукових статей, 10 тез доповідей за матеріалами всеукраїнських та
міжнародних конференцій, зокрема: у фахових виданнях 17, з них - 15 у
виданнях, включених до наукометричної бази Index Copernicus.
Під час експертизи було встановлено, що якісні показники
викладацького складу, який забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом
6.030601 «Менеджмент», в основному відповідають вимогам вищої школи та
характеризуються позитивними тенденціями.
Висновок. На підставі проведеної перевірки інформації за наказами
зарахування на посаду, особовими справами, трудовими книжками,
документами про наявність вищої освіти, наукового ступеня, вченого звання,
документами про підвищення кваліфікації експертна комісія зазначає, що
система підбору та використання науково-педагогічних кадрів сприяє
реалізації потенційних можливостей колективу кафедри інноватики та
управління, підвищенню ефективності навчально-виховної та науковометодичної роботи, здійсненню освітньої діяльності, пов’я заної з підготовкою
бакалаврів
напряму 6.030601
Менедж^мент (спеціальність — 073
Менеджмент). Кадровий склад випускової кафедри, який здійснює підготовку
бакалаврів з менеджменту, відповідає акредитаційним вимогам.
Разом з тим, комісія вважає за доцільне підвищувати кваліфікацію
викладачам кафедри у провідних ВНЗ України та європейських держав, які
здійснюють підготовку фахівців з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент
(спеціальність —073 Менеджмент).
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підготовки баки літрів наирнму 6.030601 Менеджмент, галу іі знань 0306
Менеджмені і адмінісірміаинм (галу іь знань- 0 7 > правління га
ндмініс і рунаїїіія, спеціальнії'і ь 073 Менеджмен і )
І*кс перти а комісія перевірила документи, що засвідчують право
нласносіі га прано користування основними матеріально-технічними
засобами університету, а також санітарно-технічний пасиорі наявних
приміщень, і дійшла висновку, що вони відповідають вимогам до надання
освітніх послуг у вищому навчальному закладі. Матеріально-технічний
комплекс університету нключш 16 навчально-наукових корпусів, загальна
площа яких становить 68697,4 ке. м; бібліотеку $ читальними залами та
книжковим фондом понад 537 гне. примірників, загальною площею 2041,3
ке, м; 43 комп'ютерних класи, центр комп'ютерних технологій, об'єднаних
у загальну університетську мережу з доступом в Інтернет; навчальноспортивний комплекс зі спортивними залами, стадіон зі штучним покриттям
загальною площею 4941,6 кіз. м; 2 студентських гуртожитки загальною
площею 10111,4 кв. м; студентську їдальню, студентське кафе «Орбіта», 5
буфетів; сапаторій-профілакторій, оздоровче спортивний табір «Олімп»* на
узбережжі Азовського моря.. Забезпеченість приміщеннями лля проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для
фактичного контингенту студентів та заявленого складає 5 кв. м, відхилення
від фактичного значення показника від нормативного 0 , 6 к». м.
ДВІ ІЗ «Прназовський державний технічний університет» налічу« 16
навчальних корпусів, 1 гуртожиток, навчальні лабораторії, навчальноспортивний корпус 8 спортивно-оздоровчий табір.
Забезпеченість навчальними площами корпусів університету, що
використовуються в навчальному процесі, відповідає даним ЄДЕВО.
Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право
власності та право користування основними матеріально-технічними засобами
університету, а також санітарно-технічний паспорт наявних приміщень, і
дійшла висновку, що вони відповідають вимогам до надання освіїніх послуг у
вищому навчальному закладі.
Стан навчальних корпусів і гуртожитків відповідає санітарним нормам
та забезпечує належні умови як для навчання та проживання у гуртожит ку , так і
для самостійної роботи студентів. Всі навчальні приміщення забезпечені
опаленням, освітленням, водопостачанням, каналізацією га меблями,
необхідними для проживання та навчання.
У ДВНЗ «Прназовський державний технічний університет» забезпечено
доступ його працівників та студентів до віддалених серверів та глобальної
комп’ютерної мережі Інтернет. Для організації загальної комп’ютерної мережі
використовуються 13 серверів, що об’єднані оптоволоконними лініями з
високошвидкісним обладнанням.
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Загальна кількість комп'ю горів Ц'ІІІ <0 Ірічіцтоі.кші »сржанннй
технічний \ніверситет'ч до яких мають доступ сту існти, налічу* 1090 о синиць
з яких 990 одиниць складають коми кчорн ноною покоління
В універснтеri є їдальня та буфети у 1 чі\ та 5 \і\ корпусах
ДВПЗ «Прназовськнй державний технічний університет* м.ь власний
спортивний комплекс загальною площею 4941,р кн м, фу юольний мли ілнчик і
СИН1ЄТИЧННМ ПОКріІГГЯМ» ЩО ІОІВОЛЯЄ ніймапіся СПОРТОМ ироїчюм ці ЮЮ pOKN,
спортивно-оздоровчий табір на 180 місць у с. Юр'їнка на \ іберсжжі Ліонською
моря.
Для здійснення освітньою процесу иідютонкн cry vein ів напряму
підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальнії'ть 0 ’ » Менеджмент) кафедра
інноватикн та управління забезпечена 5 лекційними а\ цігорінми, одним
комп ютерним класом (знаходиться у етані оновлення), кабінетом ку {чччюю та
дипломного проектування, двома методичними кабінетами та 7 приміщеннями
для викладацькою складу. Аудиторія для проведення \ержлвпи\ ек имени»
обладнана сучасним мультимедійним устаткуванням та магнітно маркерними
дошками (стаціонарна та переносна). Кожна іекційна аудиторія м.и коми ieu
тематичних плакатів за фаховими дисциплінами напряму б.ОЗОоОІ Мене їжметп
(спеціальність - 073 Менеджмент).
Кафедра мас один стаціонарний комп'ютер, ma ноутбуки, ти.»
багатофункціональних пристрої, а також мультимедійний проектор Вгоіесіоі
Acer XI13Н. 'S' навчальному процесі використануt ться 11 навчл іьних а\ шторні
університету (9.307; 9.303; 9.304; 9.305; 9,306; 9.317; 9.443; 9 1 1. 9 10<\ 9 }04,
1.238), викладання у яких здійснюється з використанням додатково і олнппць
мультимедійного обладнання (NEC \ 1 48; I PSON 1 CD (Еочесіоі икчіеі 11 ' ’>•
В); NEC VT-49 LCD та), що закріплені за іншими кафедрами економічною
факультету. Отже, мультимедійним обладнанням ибезнечепо чтй'л ;.» нянею
аудиторного фонду.
Навчальний заклад поступово розвиває та оновлю« матерными бату
Так, y 7017 році проведено ремонт студентського гуртожитку (капітальний
ремонт даху, ремонт системи водопостачання та к а н а т .mu. jvmohi пфі\.
приміщень першого, другого, третього та дев'ятою поверхів, а їдко« онон к-мл
пожежна сигналізація).
Зроблено ПОТОЧНИЙ ремонт СПОрТИВНО-О иоровчої б а Ні в V- Ю р ’ шк.і
Таким чином, загальний стан навчальних корпусів іа турюжитку
університету відповідає санітарно-технічним нормам і ибо течу і п.іичш
умови для навчального процесу.
В ДВНЗ «Прназовськнй державшій технічний уншерсітіоп» сівоїч-нч»
поліграфічний центр, який забезпечує потреби иідроиі.пв університету у
виготовленні методичної літератури, збірників наукових драю,. . юних
паперів, залікових книжок та іншої продукції.
ДВНЗ «Прназовськнй державшій технічний утвореним * м.и лс нку
бібліотеку загальною площею приміщень -045 кн. м. Ьібліоіека м.и 'имщмі
читальні "зали на 300 посадкових місць. Загальний фонд ôiô поіеки синюшні.
Голова комісії
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537637 примірників томів, зокрема: навчальної дітераіури
320451,
примірників наукової літератури - 291033, кількість фахових періодичних
видань - 91158. Бібліотека здійснює збір, розміщення га іберії аннм інформації
на чотирьох сайтах власної генерації, які включають в себе понад 50 rm
електронних документів. Сайт біоліотеки університет)': vvvyys ntlypstu.c<lu.
З дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів напрям) (>.030601
Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент) \ бібліотеці налічу* іи-и 319
найменувань книг в друкованому та електронному вигляді.
Розвиток автоматизованої бібліотечно-інформаційної сік леми я к іс н і )
змінив інформаційне забезпечення всього навчального процес) шляхом
організації доступу користувачів до електронних підручників га науково
методичної літератури, зібраних на сервері бібліотеки. Станом на 01.01 3017 р.
електронний фонд бібліотеки налічував понад 34290 найменувань електронних
версій наукової та навчально-методичної літератури і повногексіоинх баз
даних.
З 2011 р. науково-технічна бібліотека надає своїм користувачам досіуп
до академічних баз даних. Завдяки цьому електронному ресурс) студентам і
викладачам університету доступні каталоги одного з найбільш масштабних >
світі видавництв періодики. Електронні версії передплачених періодичних
видань доступні з будь-якого комп'ютера, підключеного до локальної мережі
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
Бібліотека є партнером корпоративної бібліотечної системи в здійсненні
корпоративної обробки інформації та членом трьох корпоративних проектів:
двох міжнародних - МАРС (Міжрегіональний аналітичний розпис статей);
ИРБИС - корпорації та Маріупольської корпорації міських бібліотек.
Потужним інструментом віртуального обслуговування є сайт бібліотеки,
який надає можливість дистанційно працювати з потрібними ресурсами та
користуватися віртуальними послугами.
Висновок. Експертна комісія в результаті ознайомлення іі станом
матеріально-технічної бази університету та випускової кафедри констатує її
достатній рівень для організації освітнього процесу, здійснення наукових
досліджень, організації самостійної та практичної підготовки студентів, їх
проживання у гуртожитку, що відповідає вимогам до підготовки фахівців
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність
073
Менеджмент).

7.
Науково-дослідна діяльність кафедри інноватики та управління,
яка забезпечує підготовку бакалаврів напряму 6.030601 Менеджмент,
галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування (галузь знань - 07
Управління та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент)
Науково-дослідна робота студентів-менеджерів в навчальному процесі є
системою обов’язкових навчальних занять, що сприяє забезпеченню участі
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‘і І і \\1 ІрнанчпькиІІ чгр'Квипиіі ігч 1111111її (І уиііісрс її іет» організована іа
і. \ >и НКЧ І Ід ‘і Щ'ЩоЩДНО ДО ЦІ К*>111И V кІ >П11111 «І Ірії пищу осмі І у», «І Іро наукову і
пахкхчхо гсчпічнх
Н'пи.іп» іь»,
Кинуту
Університету,
«Тимчасовому
п\' и'хкч'ицн» про орі пнЬйцпо »»і ні і ні.оі о процесу ДНІ ІЗ «Гіриачовський
іер'качнпй іл■\ іп' 1111пі х'пі вере итог», Документ щодо організації пауковонч и'ркм рччынц п на кафедрі г п наявності ги відпрацьовуються у повному
хчЧ'ч ц
Пал копа чбниайс ті. здійснюється кафедрою іні іонатики та управління, за
ч"л'а п екчачх'вимп. а сами намита робота, науково-організаційна робота,
палклмч* ех пропо'рксппч га та гамімп її видами: ііроисдення наукових
лостіч'нсні.. впровадження результатні наукової діяльності в навчальний процес
нрамичнх
чІмльиісгь; розроблення наукових праць (монографій,
; иццамп. моюдичних посібників, дисертацій, статей, теч доповідей, чвітів
•;ч> пахконо дослідні роботи тощо); співробіт ницт во ч українськими та
мрчоїччннмн навчальними закладами, науковими центрами, міжнародними
органі ілцічми га фондами, обмін науковою літературою; організація,
...ччч'Ченнм га участь х науково теоретичних і науково-практичних
конфч'рчпщічх, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо; підготовка
валкових і пах ково педагогічних кадрів вищої кваліфікації; наукова робота
щобх пачів вищої освігн; \ час гь викладачів та студентів у стартапах тощо.
Пах кова робота викладачів, студентів та аспірант ів кафедри інноватики
*.л хправління /(ВИЗ ччІІДТУ» викопується згідно з держбюджети ими темами:
г.р.пснпнч інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори
вг. з\" (номер чержрегсграції ()І121Ю0577І), «Управління інноваційним
роганком ніднрисмсгв: методологія, стратегія, ризики» (номер держреєстрації
01 :;.ЧЧЧГ.'^$Ї, ччінноваціііжііі механізм подолання економічної кризи у
регіонллмнп економіці" (номер держрсгетрації 01141І004899), «Проблеми
•ааозлц:а ти х перетворень економіки в нестабільних умовах» (номер
іержрчЧ'еграції 0 1 1.''І :ЧЧМ°5°).
Па зн:чековій кафедрі в рамках наукових шкіл викладачів студентами
внкоимогьсм нал ково-дослідні роботи за такою тематикою:
^Менеджмент промислових підприємств та управління Їх
з ликами"
науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Догх гова Г.Г., виконавці
студенти: Костюшин К.Г., Воробйова К.А.,
о одсва КЛ , Ладний Д,0„ Рожков В.В; Вандишева М.А., Киричук С.М.;
^Інноваційні механізми управління персоналом» - науковий керівникка.: , <тча г економічних наук, доцент Дерев’янко Т.А., виконавці - студенти:
биегоова
П О., Коваль В.М., Панченко Б.М, Гайтан А.О., Ківер І.В., Туру Ю.Д.,
А
Охмлш М В., Масюто О.С.
Гезх.-ь гаги
науково-дослідної
діяльності
науково-педагогічних
■■ли’вннмв кафедри та здобувані в вищої освіти знаходять своє відображення у
/ О І(>6іІ
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'»\\/ІІ\/|Т|Ц|\и гі

финансы: исследования и разработки» г. Санкт-Петербург, 2015 г.,
І Міжнародна на\ково
науково практична конференція «економіко-культурологі
«економіко-культурологічне
позиціону вання У країни в світовому глобалізованому просторі», м. Кошице,
-016 р. (Польща), Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції
Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції:
досягнення та проблеми», Харків 19-22 жовтня 2016 року, Всеукраїнська
науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Правові, управлінські
та економічні аспекти трансформації сучасного громадського суспільства».
Університет куліьтури і мистецтв України, м. Київ, 23 березня 2016 року,
Международная научно—техническая конференцій «Университетская наука 2017», г. Мариуполь: ГВУЗ «Ш ТУ», 18-19 травня 2017 року; Міжнародна
науково-практична
конференція
«Проблеми та перспективи розвитку
економіки Донбасу і Приазов‘я», м. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет», 25-26 травня 2017 року; V Міжнародна
науково-практична конференція, ЦНТУ, м. Кропивницький, м. Київ, 19-20
вересня 2017 року; Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя,
11 листопада 2017 року7.
Викладачі випускової кафедри ведуть активну наукову роботу,
результати якої впроваджують в навчальний процес та відображаються у
наукових публікаціях у збірник)' наукових праць «Вісник Приазовського
державного технічного університету» (Серія: Економічні науки), «Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності» та інших фахових
виданнях.
Кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та
закордоном, опублікованих науково-педагогічним складом кафедри складає
понад 40 статей. За останні три роки підготовлено та видано 3 монографії. За
акредитаційний період викладачами кафедри опубліковано такі основні наукові
праці:
1 Логутова Т.Г. Інноваційний проект розвитку портової логістичної
інфраструктури українського експорту7/ Т.Г. Логутова // Теоретичні і практичні
аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Вип. 15. - 2017. - Маріуполь
: П Д Т У .-С . 15-23.
2. Логутова Т.Г. Логістична інфраструктура як складова частина
об’єднання промислових підприємств / Т.Г. Логутова, М.М. Полторацький //
Теооетичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 36.
наук праць. - Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - Вип. 15. - С. 288-292.
З Логутова Т Г
Аналіз діяльності українських морських портів:
перспективи розвитку / Т.Г. Логутова, М.М. Полторацький // Вісник
Приазовського Державного Технічного Університету. Серія «Економічні
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науки»: Збірник наукових праць. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - Вип 34
- С. 67-74.
4. Логутова 1.Г.
Економічна безпека промислових підприємств:
Монографія Т.Г. Логутова, Е.В. Камишнікова. - Маріуполь: ГІДТУ. 2013. 230
с.
5. Логутова Г.Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі
використання внутрішніх ресурсів : Монографія / Т.Г. Логутова,
О.М. Анісімова, І.А. Лендов, О.С. Картечева. - Маріуполь: ПДТУ, 2013
350 с.
6. Логутова Т.Г. Антикризовий механізм взаємодії промислових
підприємств з фінансово-кредитною системою України: Монографія /
Г.Г. Логутова, Д.О.Дресвянніков - Маріуполь: ПДТУ, 2014. - 235 с.
7. Логутова Г.Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств:
теоретичні та практичні аспекти: Монографія / Т.Г. Логутова, 0.13.
Полторацька, М.М. Полторацький. - Маріуполь: ПДТУ, 2016. - 329 с.
8. Логутова Т.Г.
Информационные технологии на промышленных
предприятиях: проблемы и пути их решения / Т.Г. Логутова, Б.Б. Каргин //
Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. - 2016. - №2(4). - С. 133-137.
9. Дерев’янко Т.А. Оценка нематериальных активов / Т.А. Дерев’янко //
Вісник Приазовського державного технічного університету. 36. наук. Праць,
2017. - Вип. 31. - С. 211-217.
10. Дерев’янко Т.А. Оценка инновационного потенциала и ее
использование при управлении металлургическим предприятием / Т.А.
Дерев’янко // Вісник Приазовського державного технічного університету. 36.
наук, праць, 2017. - Вип. 3 1. - С. 285-290.
11. Фролова З.В. Технология Форсайт как инструмент формирования
стратегии инновационного развития / З.В. Фролова // Теоретичні і практичні
аспекта економіки та інтелектуальної власності: 36. наук, праць. - Маріуполі,,
ДВНЗ «ПДТУ», 2 0 1 6 .- Вип. 13.- С . 132-137..
12. Фролова З.В. Концепция всеобщего управления качеством как
механизмом повышения конкурентоспособности предприятия в условиях
кризисна / З.В. Фролова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та
інтелектуальної власності: 36. наук, праць. - Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017.
— Вип. 15. —Т. 1. —С. 203-209.
13. Фролова
З.В.
Совершенствование
качества
управленческой
деятельности на предприятии. / З.В. Фролова // Вісник Приазовського
державного технічного університету: 36. наук, праць. - Маріуполь: ПДТУ,
2017. - Вип. 33. - С. 85-91.
14. Логутова Т.Г. Інноваційний проект розвитку портової логістичної
інфраструктури українського експорту / Т.Г. Логутова, Н.А. Солідор //
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 36.
наук, праць. - Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2 0 1 7 .- Вип. 15 - С . 15-23.
15. Солідор Н.А. Інноваційні підходи до отримання електроенергії
нетрадиційними методами / Н.А. Солідор // Вісник Приазовського Державного
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іолошшн м* ній їм Піїти нпііпшо
розви гку У країни / І ( ). 11Івець // ВЬ НИК І Ірі ВІЗОВІ вмни /И р,Г ІІІНИН11 і < ' 1111111*/1*і
університету. Сер.: Економічні науки: іс> наук нріщв
Мпріупонв ДІЛИ
«Приазовський державний технічний у ківері І! П І <* Иин II
І І
МОЮ
С. 259-266.
22. Швець Г. О. Особливості підприємницької ЛІПНІ.IHM II В t уви міп
економіці України / І .О. Швець // Виник І Ірна іоііи.кот дгр/мптоіо
технічного університету. С'ер.: Економічні науки ІО наук прані.
Маріуполі.
ДВНЗ «Приазовський державний технічний упіиерию і>» 20Ю
Иин Н
Т. 2 .- С . 36-42.
23. Швець Г. О. Лідерс тво як невід'ємна гкнадпий »<|іег іпапою
менеджменту / Г. О. Швець // Вісник І Ірна юиською лержаиною и чііічноіо
університету. Сер.: Економічні науки: Зо. наук пр
Маріуііомв ДВІ І І
«Приазов. держ. техн. уп-т», 2017. Вин. З Т ( . 124 І 29
Підготовка наукових і науково педагогічніїч кадрів вищої кшіінфінінії
здійснюється шляхом захисту дисертаційних робії Лоїуіоші І І , іааідуаач
випускової кафедри, є членом спеціалізованої вченої ради Д 13.052.02 и
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня док три (кандидат)
економічних наук.
Викладачі кафедри постійно беруть учасіь у підготиці ііудеш іи до
конференцій, засідань круглих столів. ( 'туден пі шшриму (, 030601 Меік-джмемі
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(спеціальність - 073 Менеджмент) залучені до участі у науковій студентській
конференції, що проводиться щороку в квітні місяці, в листопаді студенти
виступають на засіданнях круглого столу з менеджменту, який проводить
кафедра, а також на конференціях в інших навчальних закладах. Результати
наукової роботи студентів-бакалаврів використовуються у навчальному
процесі, зокрема під час виконання ними курсових робіт.
Міжнародна діяльність науково-педагогічних працівників здійснюється
відповідно до підписаних угод про співпрацю з Молдовською економічною
Академією (м. Кишинів, Молдова), з Білоруським державним економічним
університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь). Кафедра активно підтримує
наукові зв язки зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів
Міністерства освіти і науки України, науково-дослідними установами і
науковими підрозділами Національної академії наук України, наукововиробничими та виробничими підприємствами за профілем діяльності кафедри
у формі наукового співробітництва, обміну науковою інформацією, проведення
спільних науково-дослідних робіт, конференцій, нарад, семінарів тощо.
Викладачі, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних
конференціях та публікують свої статті у різних країнах: Німеччині, Польщі,
Австрії, Словаччині, Білорусі, Угорщині.
Звітування результатів наукових досліджень науково-педагогічним
складом кафедри інноватики та управління здійснюється у формі наукових
праць: дисертацій на здобуття наукового ступеня, статей у фахових виданнях,
зокрема міжнародних, у формі звітів з науково-дослідних робіт, тез доповідей.
Керівництво університету створює умови для професійного розвитку
викладачів, стимулюючи їх до навчання в аспірантурі і докторантурі та
написання кандидатських і докторських дисертацій,.
Висновок: експертна комісія зазначає, що наукова діяльність
викладачів, які забезпечують підготовку бакалаврів напряму 6.030601
Менеджмент, галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування ( галузь знань
- 0 7 Управління та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент), в
цілому відповідає вимогам та критеріям, що висуваються до науковопедагогічних працівників, що здійснюють підготовку за освітнім рівнем
«бакалавр», та має достатній науковий та практичний потенціал для
підготовки фахівців освітнього рівня, що акредитується.

8. Якість підготовки та використання випускників освітнього рівня
«бакалавр» напряму 6.030601 Менеджмент, галузі знань 0306
Менеджмент і адміністрування (галузь знань - 07 Управління та
адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент)
Якість підготовки фахівців напряму підготовки 6.030601 Менеджмент
(спеціальність - 073 Менеджмент) відображається показниками успішності за

Г олова ком ісії

Д ергачова В,В.

27

результатами виконання комплексних контрольних робіт, курсових робіт,
останньої екзаменаційної сесії, атестації.
Організація контролю базується на розроблених і затверджених на
кафедрах методичних розробках щодо визначення критеріїв оцінки знань
студентів з усіх дисциплін, що забезпечує єдиний підхід до оцінки знань
студентів і дотримання державних стандартів про освіту.
Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі заліку або
екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною
програмою дисципліни і в терміни, встановлені навчальним планом.
З метою оцінки якості підготовки студентів проведені комплексні
контрольні роботи з нормативних дисциплін навчального плану: «Історія та
культура України», «Українська мова за професійним спрямуванням»,
«Державне та регіональне управління», «Менеджмент» і «Маркетинг».
Результати проведення ректорських комплексних контрольних робіт
задля встановлення рівня залишкових знань студентів, які наведені у
самоаналізі (стор. 246-247 акредитаційної справи, габл. 22), показали, що
загальна успішність студентів з циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки становила 100%; якісна успішність 70%, з природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки: загальна успішність 100%, якісна успішність
- 74%, зі спеціальної (фахової) підготовки: загальна успішність 100 %, якісна
успішність - 66%.
Аналіз показників екзаменаційної сесії, яка передувала акредитації,
показав, що абсолютна успішність складає 100%, якість навчання 57%, тобто
знаходяться в межах акредитаційних вимог.
Під час експертизи проведено вимірювання залишкових знань студентів на
основі комплексних контрольних робіт та співставлення отриманих результатів
з результатами самоаналізу (результати перевірок наведені в у додатках 2-4).
Загальна кількість студентів, які брали участь у перевірці менше на 1 студента,
ніж за результатами самоаналізу через відрахування студента Колесника Д.Р,
гр. МН-15-1 у міжакредитаційний період (Наказ по університету №676-08 від
4.10.2017 р.).
Результати перевірки комплексних контрольних робіт студентів-бакалаврів
під час експертизи напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність
073 Менеджмент) показав таке:
рівень абсолютної успішності комплексних контрольних робіт за
циклом дисциплін гу манітарної та соціально-економічної підготовки становить
100%, якість - 61,0%. При порівнянні результатів контрольних робіт, які
проведені в передакредитаційний період за цим циклом встановлено, що рівень
абсолютної успішності з дисциплін даного циклу становить не змінився (тобто
100%), а якість - зменшилась на 9%..
рівень абсолютної успішності комплексних контрольних робіт за
циклом дисциплін природничо-наукової га загальноекономічної підготовки
становить 100%, якість - 73%. При порівнянні результатів контрольних робіт,
які проведені в передакредитаційний період за цим циклом встановлено, що
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^ ь іосоліотаої успішності з дисциплін даного циклу становить не змінився
іоото і 00%), а якість - зменшилась на 1%,.
\>івень. абсолютної успішності комплексних контрольних робіт за
Дисциплін спеціальної (фахової) підготовки становить 100%, якість ' '
порівнянні результатів контрольних робіт, які проведені в
^^дакредп-.іщііщіій період за цим циклом встановлено, що рівень абсолютної
. . іглОс и і д и с ц и п л і н даного циклу становить не змінився (тобто 100%), а
ичіСїь. - іменшилась 8%.
•іід.чплєніія показників абсолютної успішності та якості виконання ККР за
циклами за результатами акредитаційної експертизи перебувають у
пслчах норми встановлених нормативів.
‘е >уль»ати виконання комплексних контрольних робіт, показники
^ иіНоОЇ екзаменаційної сесії, як під час самоаналізу, так і у період проведення
-*ч•^.иі'ащннрї експертизи, свідчать про те, що рівень підготовки бакалаврів з
•
підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент)
щ иЮіі/дас акредитаційним вимогам підготовки вказаних фахівців.
іічдодиіаційна комісія здійснила вибіркову перевірку курсових робіт з
• . «Менеджмент» та «Менеджмент промислових підприємств», а також
роходження практик. Встановлено, що курсові роботи та звіти з
:
відповідають встановленим вимогам і свідчать про здатність
щулені ш використовувати здобуті теоретичні знання для опрацювання
дліюичлого матеріалу та розкриття змісту навчальних роботи, а виставлені
.щіпки с об’єктивними.
> цлому, експертна комісія підтверджує об’єктивність виставлених
: л,-.-, . с; а оцінок Якість виконання курсових робіт, їх тематика та зміст
і.-:, '.чоі а вимогам навчального плану і програмам відповідних дисциплін
нді оювки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент).
і ‘Ві ІЗ «ГІриазовський державний технічний університет» у вересні
л .
.начального року на економічному факультеті складається зведений
: ч; а са»Орських контрольних робіт, який затверджується та контролюється
т-м ксіїертна комісія відмітила, що здійснено перевірку відповідності
(‘Пїмаїнія графіку проведення ректорських контрольних робіт.
> а • пні кафедри постійно приймають участь у підготовці студентів до
•.;крсмціЩ <асідань круглих столів. Студенти напряму 6.030601 Менеджмент
ч'іещальлісіь 073 Менеджмент) залучені до участі у науковій студентській
л Чх ‘ЩЇ!, що проводиться в квітні поточного року, в листопаді - виступають
л. даннях круглого столу, який проводить кафедра, а також на
гщл.рснціях в інших навчальних закладах.
Міжнародна діяльність науково-педагогічних працівників здійснюється
идпивідно то підписаних угод про співпрацю з Молдовською економічною
.
(м. Кишинів, Молдова), з Білоруським державним економічним
ппьерсиіетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь).
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Викладачі, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних
конференціях та публікують свої статті у різних країнах: Німеччині, Польщі,
Австрії, Словаччині, Білорусі, Угорщині.
Висновок. Експертною комісією визначено. що в цілому якість
підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 Менеджмент (спеціаіьність
0 '3 Менеджмент) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
відповідає акредитаційним вимогам. Згідно з аналізом рівня підготовки
студентів визначено якісну підготовку фахівців, яка забезпечується науковопедагогічним колективом ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет».

9. Результати перевірки виявлених контролюю чи ми органами
недоліків (за попередньою експертизою) та заходи щодо їх
усунення
У 2015 році кафедра інноватики та управління проходила акредитацію
підготовки фахівців зі спеціальності 6.030601 Менеджмент, галузі 0306
Менеджмент і адміністрування (галузь - 07 Управління та адміністрування,
спеціальність - 073 Менеджмент). У висновках експертною комісією було
зазначено зауваження: «Комісія рекомендує звернути увагу на необхідність
покращення профорієнтаційної роботи кафедри інноватики та управління.
За звітній період кафедрою проведено роботу щодо усунення недоліку:
1.
Три рази на рік викладачі кафедри проводять профорієнтаційну
практику зі школярами загальноосвітніх шкіл № 10,14,24,25,27,30,40,48,54,56.
2. Щорічно у листопаді викладачі кафедри інноватики та управління
організовують засідання круглого столу, у якому приймають участь студенти
ДВНЗ «ПДТУ», а також запрошуються студенти коледжів, технікумів,
школяри загальноосвітніх шкіл.
3. Щорічно у квітні в ДВНЗ «ПДТУ» проводиться студентська науковопрактична конференція «Університетська наука - перші кроки». Кафедра
інноватики та управління проводить засідання з участю студентів коледжів,
технікумів та школярів.
4. Викладачі кафедри підготували профорієнтаційні паперові буклети.
5. Кафедра підготувала та регулярно оновлює інформацію для
абітурієнтів на сайтї ДВНЗ «ПДТУ» та в соцмережах.
6. З метою проведення профорієнтаційної роботи, викладачі кафедри
регулярно відвідують загальноосвітні школи міста та околиць міста.
Експертна комісія МОН України перевірила виявлені в ході попередньої
експертизи акредитаційної справи (вх. № 954-ас від 29 листопада 2017 р.)
напряму 6.030601 «Менеджмент» (спеціальності 073 Менеджмент) недоліки та
зробила такі зауваження.
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Іауваження /, ( гор. 93
приведений контингент 2 курсу перевищує
ліцензійний обсяг і не відповідає даним СДІіБО 1920 студентів.
Результати перевірки: контингент студентів 2 курсу не перевищує
ліцензійного обсягу (табл. 2, стор. 93). При заповненні таблиці була зроблена
дру каїрськії помилка наявність студентів складає 20 осіб.
іауваження 2. Аудиторію по семестрове навантаження студентів
(навчальний план 2014 р„ 2017 р.) складає 31,9; 30,1; 27,9; 21,4; 30,1 годин,
іясчваїп можливість виконання студентами навчального навантаження та
організацію навчального процесу.
Результати перевірки: розклад занять студентів відповідає нормативам
навчального процесу. Середнє денне навантаження студентів складає в
середньому гри пари (6 академічних годин). При формуванні навчального
плану па 3018 рік тижневе навантаження студентів буде округлене до цілого
числа.
Зауваження 3. Відповідно до наданого навчального плану 2017 р. - в 3, 5,
8 семестрах передбачено 9 навчальних дисциплін (закон про вищу освіту - не
більше 8).
Результати перевірки: наявність перевищення кількості навчальних
дисциплін у 3, 5, 8 семестрах навчального плану підготовки бакалаврів
спеціальності 073 Менеджмент буде відкорегована у 2-му семестрі 2017-2018
н.р. задля дотримання зазначеного нормативу.
Зауваження 4. Відсутня освітня програма до навчального плану 2017 р.
відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
осві ти, затверджених І Іостаионою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187.
Результати перевірки: до акредитаційної справи було надано освітню
програму, назва якої була «Освітньо-професійна програма», затверджена
26.05.2016 р. протокол № 14 (стор. 308-320). Така назва програми обумовлена
змістом листа Першого заступника міністра освіти і науки В.В. Ковтунця
№ 1/9-239 від 28.04.2014 р. та наданим прикладом зразка, де програма мала
назву «Освітньо-професійна програма». На час експертизи було внесено
необхідні корективи і змінено титульний лист програми з назвою «Освітня
програма» відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти, затверджених І Іостаповоіо КМУ від 30.12.2015 р. № 1187.
Зауваження 5. В графіку навчального процесу відсутня інформація про
проведення навчальної та виробничої практики.
Результати
перевірки: для студентів напряму «Менеджмент»
передбачено проведення двох видів практики: навчальної та виробничої, що
відображено у навчальному плані у розділі «НІ. Практика». Студенти
відвідують бази практик один раз на тиждень протягом відповідного семестру.
В інші дні вони відвідують аудитори і заняття відповідно до навчального плану.
Навчальні плани роздруковуються за допомогою електронної системи
«Деканат», у якій не передбачено технічних можливостей вносити до однієї
клітинки подвійну позначку «т/п». Дане зауваження прийнято до відома і плани
2018 року будуть надруковані відповідно до зазначених вимог.
Голова комісії

Дергачова В. В.

и
4 Табл. 10 -- кількість мультимедійних Пристроїм і1C
-iOo.xiv.-iyt шконання показників технологічних вимог.
'с:.чу,,оіати перевірки: в акредитацій ній справі у табл. 10 ми сюр. І9К
УІ>-іо' имедійне обладнання, що закріплено за випускоиою кафедрою
• .Управління. Але у навчальному процесі при ііідпгговц І бакалаврі»
J30601
«Менеджмент»
(спеціал....кті
07?
Менеджмент)
' "
''оаучльс а також 4 одиниці мультимедійного обладнання інших кафедр
.^НУМІЧНОТО факультету (NEC VT-48; EPSON LCD (Projectoi model H375 В)
Ll D та Projector Acer XI 1411). і урахуванням того, іцо ланями -і
;. 'хм гдуїіі-бакалаврами проводяться в 11 аудиторіях, цс забезпечує виконання
. V- пул з $синологічних вимог щодо 30% забезпеченості мультимедійним
іа, ‘іісШНЯМ.
иуьаження 7. Габл. 22 — кількість студентів, які виконували ККР, не
м,
даним ЄДЕБО.
V - -'і' и перевірки: розбіжності у кількості студентів пояснюються тим,
ріл/хі-х-ю -ро кількісний склад груп МИ-15-1, МІ N5-2, а також МІ І 14 І,
- * • • 2 /у.іо іадано станом на 04.10.2017 р., тому відраховані студенти:
-1 :я
*. і р. МН-15 1, наказ № 676-1 від 04.10.2017 р.) і Байбара М.О.
•- - - .
іаказ № 657-08 від 02.10.2017 р.) не були включені до переліку
- ш ’ :.\о виконували ККР. Також ККР не виконували студенти Брянцев
- *■
■- 5 1. ( і о. Мі ! 16-2), які в цей період були на лікарняному. Огуд,сіп и
•
- V., Сайрова К.В., Черкесов 1.Т. (гр. МІ 1-16-1) та Гольцев К.А. і
ч\-; і!лл;-пс М.О. (і р. МИ-16-2) були відсутні з поважних причин. Також
'
' Кальянова М. (гр. МН-16-1) не виконувала ККР, оскільки була
і.о -п верситсіу наказом ректора № 67608 від 04.10.2017 р., а дані
. / о . ісмоі о .кладу груп МН-16-1 та МН-16-2 до написання ККР були
- ч4С/І.Иіаційної справи станом на 03.10.2017 р.
иуішла'ппя «1 За даними ЄДЕБО на курсі - 22 студента за напрямом
; <удентів (на базі молодшого спеціаліста) за 073. З’ясувати
„-.•А. ,
іьних груп і за якими навчальними планами проводиться
;.-і <ац* н іавпального процесу.
: и юревірки: студенти - 22 особи, що вступили до ДВНЗ «Г1ДТУ»
у 2015 р. навчаються за навчальним чотирирічним планом за
чім* V
I , г шовки 6.0306014 «Менеджмент».
- і. що вступили до університету на базі молодшого спеціаліста в
. г і держали шифр спеціальності 073 «Менеджмент» відповідно новому
..:ас:іфі кШОру спеціальностей.
, и-іним, студенти з різними шифрами спеціальності навчаються на
,
,г . х.шьому) курсі на однаковій спеціальності 6.030601 «Менеджмент»
имен ' але за різними навчальними планами.
■и і,шжиння ’>■ в акредитаційній справі відсутня інформація щодо
складу електронним ресурсом, де розміщені навчальноидичні матеріали.

Голина по/ш и ї

&
У Л ш

/ ш

Дергачова В. В.

содьтаги перевірки: університет у цілому та кафедра іннопагики
уираіешжя у повній мірі забезпечені електронним ресурсом, де розмішені
пльчальио-методичні матеріали, які зазначені в таблиці 14 <кбс іпсчсння
ишнами. завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними рибог.імн)
\{Ч'са електронного ресурсу: www.umm.pstu.edu.

10.Заі а.іьні висновки та пропозиції ек сп ер тн і
Ил підставі експертизи щодо підготовки студентів іа освітнім еіупеием
«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність
073
1уїй джмеїп ) денної та заочної форм навчання експертна комісія ви ишчаї
1. І інень організації навчального процесу ДВНЗ «ІІриазовський державним
технічний у ніверситет» відповідає акредитаційним вимогам і < лосиннім мч
забезпечення належної якості підготовки фахівців освітнього ступеню
«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність
073 Менеджмент).
-•
Науково-педагогічний
склад викладачів загалом
відповіла!
встановленим вимогам акредитації за освітнім ступенем «бакалавр» напряму
6.0л 1)601 Менеджмент (спеціальність
073 Менеджмент). В матеріалах
акредитаційної справи (табл. 6) штат випускової кафедри відображено не н
повному обсязі.
3. Розроблене навчально-методичне забезпечення, характеристика нау кової
діяльності кафедри інноватики та управління свідчать про спроможність ДВІ В
«ПДТУ» до надання освітніх послуг із підготовки фахівців за освітнім ступенем
«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмені (спеціальність
073
Менеджмент).
4. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення є достатнім лан
виконання навчальних планів підготовки бакатаврів напряму підготовки
о.ОЗОбОІ Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент)
і відповіла«
акредитацій ним вимогам.
5. Перевірка результатів науково-дослідної діяльності викладачів кафедри
інноватики та управління показала, що протягом 2015-2017 рр. викладачами
кафедри опубліковано 3 монографії, 20 наукових статей у виданнях, які
включено до науковометричних баз; 7 статей у фахових виданнях та 24
публікації за матеріалами науково-практичних конференцій.
За результатами роботи експертної комісії були внесені такі пропозиції:
І Посилити роботу щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників в и п у с к о в о ї кафедри, які залучені до підготовки бакалаврів за
напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальність - 073 Менеджмент)
б провідних навчальних закладах України, що здійснюють підготовку фахівців
зл цією спеціальністю, які впроваджують інноваційні технології з менеджменту.
' Продовжити розробку власних підручників та навчальних посібників з
дисциплін навчального плану напряму підготовки 6.030601 Менеджмент
Дергачова В. В.

(спеціальність - 073 Менеджмент). Забезпечити навчально-методичні матеріали
за всіма дисциплінами навчального плану бакалаврів з менеджменту
державною мовою.
3. Виокремити у навчальних планах підготовки бакалаврів варіативну
компоненту за вибором студента в обсязі, передбаченом діючим
законодавством,
та
сформувати
відповідне
інформаційно-методичне
забезпечення цих дисциплін.
4. Посилити роботу з міжнародної наукової та науково-дослідницької
діяльності, шляхом відкриття та проведення ініціативних, госпдоговірних,
держбюджетних наукових проектів та на грантовій основі.
Висновок. Експертна комісія на підставі перевірки результатів
діяльності на місці зробила висновок про можливість акредитації напряму
6.030601 Менеджмент, галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування
(галузь знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073
Менеджмент) в Державному вищому навчальному закладі « 11риазовськії и
державний технічний університет» з підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» з ліцензованим обсягом 40 осіб очної
(денної) та ЗО осіб заочної форми навчання.
Голова експертної комісії:
Дергачова Вікторія Вікторівна,
завідувач кафедри менеджменту
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут
.
імені Ігоря Сікорського»
їВ . В. Дергачова
доктор економічних наук, професор
- -У
Член комісії:
Трифонова Олена Василівна
Професор кафедри менеджменту
Державного вищого навчального закладу
«Національний гірничий університет»,
доктор економічних наук, доцент
/
З експертними висновками озна"
Ректор Державного вищого навч
«Приазовський державний тех
доктор технічних наук, проф

Голова комісії

О.В. Трифонова

В.С. Волошин

Дергачова В.В.
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vit. сджмент і адміністрування (галузь знань - 07 Управління та адміністрування,
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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКТНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОІ.ІІ
У СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ, І А. 13 <1 ШАНІ.
0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (І А.ІУІЬ ІН.ЛІІЬ 07
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ,СГІІ ЦІАЛЬНК ГЬ о'»
МЕНЕДЖМЕНТ)
№
п/п

1.

Дисципліна

Група

Українська мова за професійним
М1М6-1. МІ 1-і6-2
спрямуванням

2.

Історія та культура України

МІМ6-І, МН-16-2

3.

Державне та регіональне
управління

МІ І-15-1, МН-15-2

4.

Менеджмент

МН-14-1, МН-14-2

5.

Маркетинг

МИ-14-1, МІ І-14-2

Дата.
аудиторія
27.12.2017,
ауд. 5.327
27.12.2017.
ауд. 5 311
26.12.2017.
ауд. 5.310
26.12.2017.
ауя. 9.306
26.12.2017,
ауд. 6.11

Голова експертної комісії:
Дергачова Вікторія Вікторівна,
завідувач кафедри менеджменту
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
_
У
доктор економічних наук, професор (£//'.% ?* Тр/ІТ/С / В. В, Дергачова

Член комісії:
Трифонова Олена Василівна,
професор кафедри менеджменту
Державного вищого навчального заклад)’
«Національний гірничий університет»,
доктор економічних наук, доцент

О. В. Трифонова

З експертними висновками озн
Ректор Державного вищого нав
«Приазовський державний тех
доктор технічних наук, профес

В.С. Волошин

<&$> грудня 2017 р.

Голова комісії

Дергачова В. В.

Додаток З

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
СТУДЕНТАМИ НАПРЯМУ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ. ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0306 МЕНЕДЖМЕНТ і
АДМІНІСТРУВАННЯ (ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ -0 7 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ- 073
МЕНЕДЖМЕНТ)
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Додаток 4
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
СТУДЕНТАМИ НАПРЯМУ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ, ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0306 МЕНЕДЖМЕНТ І
АДМІНІСТРУВАННЯ ( ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 073
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
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««і»» ди аічрсди і аци піді о і овки оакалавра
Значення показника (нормативу) за освітньоНазва показника (нормативу)
кваліфікаційними рівнями
Норматив
Фактично
Відхилення
Г _______
1
2
3
4
______ Вимоги згідно наказу від 30.12.201 5 п. № 1187
—

К а д р о в і в и м о ги
---------- з а б е з п е ч е н н я п р о в а д ж е н н я о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і

1. Наявність у закладі освіти підрозділу
чи кафедри, відповідальних за
підготовку здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу чи
кафедри, відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти, тимчасової
робочої групи (проектної групи) 3
науково-педагогічних працівників, на
яку покладено відповідальність за
підготовку здобувачів вищої освіти за
певною спеціальністю
3. Наявність у керівника проектної
групи (гаранта освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого
звання за відповідною або спорідненою
спеціальністю.
3.2. наукового ступеня та вченого
звання за відповідною або спорідненою
спеціальністю
3.3. стажу науково-педагогічної та/або
наукової роботи не менш як 10 років (до
6 вересня 2019 р. для початкового рівня
з урахуванням стажу педагогічної
роботи)
4. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін науково-педагогічними
(науковими) працівниками відповідної
спеціальності за основним місцем
роботи (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом
кількості годин):
4.1. які мають науковий ступень та/або
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для
початкового рівня з урахуванням
педагогічних працівників, які мають
вищу категорію)
4 2 які мають науковий ступінь доктора
Голова комісії

у ссЬеоі в и т о ї о с в іт и
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+
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три особи, що
мають
науковий
ступень та/або
вчене звання
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-

+

+

-

-
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-

+

+

-

27

+ 17

50

10

Дергачова В. В.

наук цбо вчене знання професора
4.3. які миють науковий ступінь доктора
наук ги вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін, що забезпечують
формування професійних
компетеп гностей, науковопедагої ічпими (науковими)
працівниками, які є визнаними
професіоналами з досвідом роботи за
фахом (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом
кількості годин):
5.1. дослідницької, управлінської,
інноваційної або творчої роботи за
фахом
5.2. практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних,
семінарських та лабораторних занять,
здійснення наукового керівництва
курсовими, дипломними роботами
(проектами), дисертаці йними
дос.11 ідже ітями науково-п едагорічними
(науковими) працівниками, рівень
наукової та професійної активності
кожного з яких засвідчується
виконанням за останні п’ять років не
менше трьох умов, зазначених у пункті
5 приміток.
7. Наявність випускової кафедри із
спеціальної (фахової) підготовки, яку
очолює фахівець відповідної або
спорідненої науково-педагогічної
спеціальності:
7.1. з науковим ступенем доктора наук
та вченим званням
7.2. з науковим ступенем та вченим
званням
7.3. з науковим степенем або вченим
званням
8. Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науковопедагогічними працівниками та/або
наказів про прийняття їх на роботу
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підпункти 1-16
пункту 5
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1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на одну
особу для фактичного контингенту
студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
Голова комісії

2,4

5,0

+ 1,6

Дергачова В. В.
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вищої
еевми
ічргожнтком
(мінімальний
відеоичс потреби)
>
чібепіечеиіеть
комп'ютерними
рооочпмн місцями. лабораторіями,
полігонами,
облишанням,
усі ,ик\ нашим,
необхідним
для
кпконання навчальних иланін

/ е х п о л о г і ч п і в и м о ги

забет е ч е и н я
Наявність оиис\ освітньої нроірлми
Наявність навчального плану та
ПОЧЄНЮВііЛЬНОЇ шинекп до нього
3 Наявність робочої програми і кожної
навчальної дисципліни навчального
планч
4 Наявність комплекс) навчальнометодичною забешечення з кожної
навчальної дисципліни навчального
щ о д о н и в ч іи ь н о ~ м е т о б и ч п о г о

\

ПЛЛНЧ
>
Наявність

прогріїми практичної
гл іютонкн, робочих програм практик
Забезпеченість
студентів
иавча іьнимн матеріалами з кожної
нлвча іьної дисципліни навчального
плане
__ ___
’ Наявність методичних матеріалів для
пгчлведення атестації здобувачів

о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і у с ф е р і
44-
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Забезпеченість
бібліотеки
в: тчи пічними
та
закордонними
фаховими періодичними виданнями
вплові то ю або спорідненого профілю,
н гом\ числі в е іектронномч вигляді
3 Наявність досг\н\ до баз даних
\

І а к т і комісії

не менш як
чотири
найменування

16

4-12

+

4-

-
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ы
періодичних

UM\Komis

тіЧЛНЬ

НІІГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ відповідного ПОИ
спорідненої о профілю (допуски« теч
спі льне корне ІуіііІНІІЯ 0,1 |;ІМ|| КІ ЛЬКОМ;!
»вкладами ост і и)

3, Наявність офіційного всб-сайп
так виду осій ги, на якому роїміщона
ос іюні пі інформація про Йою діяльність
(структура, ліцсігііі га сертифікати про і
акредитацію,
освітня освітньо і
на\ коиа/ипданннча
теетаційті
(шіуконих
кадрів)
діяльність,
навчальні
та наукові
с грукгурпі нідротділи га їх склад,
перелік ианчальних дисциплін, нраин іа :
прийому, контакта інформація)
j
4. 1Іаяшііст ь електронною pccvpcx
ликладу оснітн, я к и й м і с т и н , навчально- І
методичні матеріали і навчальнич і
дисциплін навчального плат, в гом\
числі в системі дистанційного навчання
(мінімальний
відсоток
навчальних ;
іпецпп ліп)
II

■40

100

SO

Вимоїн пітно на кв і\ т і ІД.ОЬ, 2012 М ЬН9
Якісні характеристики піА'отчвки фахівців

І Умови чабс»печення тержавної
гарантії якос гі вищої осій ги
1.1. Виконання навчальною нлан\ іа
покачинками. перелік навчальних
дисциплін, юдиш», форми контролю, "о
1.2. Підвищення кваліфікації инк.ла чачін
постійною складу ы останні 5 років. °о
1.3. Чисельність науково-недаюі ічннх
(педагогічних) працівників, що
обелутнують спеціальність і працюють
Nнавчальному чакладі та основним
місцем роботи, які таймаютьсч .
вдосконаленням иавчальиомегодичного табечпеченмя, на\ ковимн
дос ліджсмиммн. пі н отакою
підручників га навчальнич посібників.

т
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3. Результаті і освітньої діяльності
(рівень підічтгонки фахівці»), не менше
2. 1. Рівень тань оту ден і ів т
тумані гарної та соціально-економічної
підготовки:
2.1.1. Успішно виконані комі рольні
вчани».
,та
-ТГ--...—
«...%
і ... .... ..—
—
<
■»
»
■
і і'шштШ*™*~*~*-*^~~* *2.1.2.. Якісно виконані контрольні
тавчапмя
Г о л о ви к о м іс ії

о. / 1

і .

/

_

г '(е р ги ч о в а В. В.

45
(оцінки па \\>ч> ,

%

^
Рівень тань епдечгтів і природно
начкоиої (ф\ п замен тальної) піщотонки
К V спішмо виконані ком і рольні
»андлнмм, %

40

100

+ 10

'1кісно виконані контрольні
підданим
(оцінки на «5» і чДЩ, %

50

73,5

+23,5

' 1 ' спинно виконані кон трольні
іавдання. 0«•

90

100

+ 10

' ' Мкісш> виконані контрольні
завдання
(оцінки на «5я і
%

50

57,5

+7,5

+

+

+

+

+

+

- ' І шень шань студентів и спеціальної
(фахової) підготовки:

' Орі аиіаацім на\ коної роботи
Наявність) структурі нанчалміош
ілкладу шокових підрозділів
N часть с і \ дензів у науковій роботі
(ва\ кова рооота на кафедрах та в
лаоораторімч. участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

І олова експертної комісії:
Дсріачовц Вікторів Вікторівна,
злвідунач кафедри менеджменту
І Іаціоиального технічного університету України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
док тор економічних наук, професор
Член комісії:
Трнфонова Олена Василівна,
професор кафедри менеджменту
Державного вищого навчального закладу
«І Іаціональпіпі гірничий університет»,
доктор економічних наук, доцент
І скснсрі ними висновками
Ректор Державного вищого
«І Ірпазовський державний
д о к т о р технічних наук, про
< $£>

грудня

2017

В. В. Дергачова

О. В. Трнфонова

В.С. Волошин

р.

Толова комісії
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