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Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад  

«Приазовський державний технічний університет» 

ДВНЗ «ПДТУ» 
    вул. Університетська, 7, .м. Маріуполь, 87500, тел./факс (0629) 33 34 16, факс (0629) 52 99 24        

Е-mail: office@pstu.edu, Web: http://www.pstu.edu,  Код  ЄДРПОУ  02070812 

 
 №  На №  

 
від    

 

 
Міністерство освіти і науки України 

пр. Перемоги, 10, м. Київ 01135 
  

ЗАЯВА 

про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Прошу розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня із 

спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) з ліцензованим обсягом 

10 осіб. 

 

Здобувач ліцензії ДВНЗ«Приазовський державний технічний  

університет» 

Керівник Ректор Волошин В’ячеслав Степанович 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

 

02070812 

Організаційно-правова форма код КОПФГ 425 державна організація 

Форма власності загальнодержавна 

Орган управління Міністерство освіти і науки України 

Місцезнаходження   87500, Донецька обл., м. Маріуполь,  

вул. Університетська , 7 

Телефон (0629) 33 34 16 

Телефакс (0629) 52 99 24 

Адреса електронної пошти office@pstu.edu 

Поточний рахунок 35229279005734 ДКСУ м. Київ МФО 820172 

 

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов’язуюся 

їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, 

є достовірними. 

Бажаний спосіб одержання документів наочно. 
 

Ректор        В.С.Волошин  

mailto:office@pstu.edu
http://www.pstu.edu/
mailto:office@pstu.edu
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ЗМІСТ 

 
№ 

з/п 

Назва розділу Стор. 

1. Копії установчих документів закладу освіти –  юридичної 

особи 

4 

2. Копії рішень про утворення відокремлених структурних 

підрозділів та положення про них 
 

3. Копії документів, що засвідчують право власності, 

оперативного управління чи користування основними засобами 

для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для 

завершення повного циклу освітньої діяльності 

 

4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-

технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної 

безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за 

спеціальностями з підвищеною небезпекою) 

 

5. Копія освітньо-наукової програми  

6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього  

7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 

 

9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 

 

10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти 

 

11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти та керівника проектної групи 

(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) 
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ОПИС  

документів, що подаються для розширення провадження  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Найменування вищого 

навчального закладу 

ДВНЗ  «Приазовський державний технічний університет»  

Код та найменування 

спеціальності 

27 Транспорт 

№ 

з/п 

Найменування документа Відмітка 
про 

наявність 
документа 

1 Заява про отримання ліцензії на розширення провадження 

освітньої діяльності 

 

2 Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи  

3 Копії рішень про утворення відокремлених структурних 

підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача 

ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що 

провадитимуть освітню діяльність) 

 

4 Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного 

управління чи користування основними засобами для здійснення 

навчального процесу на строк, необхідний для завершення 

повного циклу освітньої діяльності 

 

5 Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-

технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної 

безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за 

спеціальностями з підвищеною небезпекою) 

 

6 Копія освітньо-наукової програми  

7 Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього  

8 Відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

9 Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 

 

10 Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 

 

11 Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

 

12 Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти 

 

13 Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти та керівника проектної групи 

(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) 
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ВСТУП 

 

Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10) визначено, що 

стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) і наукових установ 

за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться ВНЗ і 

науковими установами (для підготовки фахівців ступеня доктора 

філософії) на підставі ліцензій, які видаються центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України згідно з Законом України «Про вищу освіту». 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

а) обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; б) перелік компетентностей випускника; в) нормативний 

зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання; г) форми атестації здобувачів вищої освіти; д) 

вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; е) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає 

восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і 

передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. 

ВНЗ на підставі освітньо-наукової програми (ОНП) за кожною 

спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та 

обсяг навчальних дисциплін у кредитах ECTS; 2) послідовність вивчення 

дисциплін; 3) форми проведення навчальних занять та їх обсяг; 4) графік 

навчального процесу; 5) форми поточного і підсумкового контролю. Для 

конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план, що затверджується керівником 

ВНЗ. 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону 

України «Про вищу освіту» освітня програма це система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 
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вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

ОНП використовується під час акредитації освітньої програми, 

інспектування освітньої діяльності за спеціальністю та спеціалізацією; 

розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 

розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; визначення змісту 

навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; а також 

професійної орієнтації здобувачів. 

ОНП враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341, «Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 і встановлює: обсяг та 

терміни освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії; загальні компетентності; фахові компетентності; 

програмні результати навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін для 

опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури 

навчальних дисциплін тощо. 

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Користувачами освітньо-наукової програми є здобувачі вищої 

освіти ступеня доктора філософії, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ», 

науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку здобувачів 

ступеня доктора філософії відповідної спеціальності. 

ОНП використовується для: складання навчальних планів та 

робочих навчальних планів; формування індивідуальних планів здобувачів 

ступеня доктора філософії; формування програм навчальних дисциплін; 

визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

акредитації освітньої програми; внутрішнього і зовнішнього контролю 

якості підготовки фахівців; семестрових контролів здобувачів ступеня 

доктора філософії відповідної спеціальності. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

1 Закон України «Про вищу освіту» – Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки.. 
2 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 // Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010. 

3 Перелік галузей знань і спеціальностей – Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.. 
4 Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-

office.pdf. 

5 TUNING − 5 − http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

6 НРК − http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

7 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 

«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти». 

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)». 

10 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 

освіти, схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради 

Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3. 

 

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що 

включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється 

професійна підготовка. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий 

ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня 

магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою 

вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ECTS) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується 

в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ECTS. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 

освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти.  

Кредит ECTS – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту 

ECTS становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за 

денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ECTS. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма 

(ОНП) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти 

в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ECTS, 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка. 
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Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 

відповідно до стандартів вищої освіти. 

 

4 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» 

Повна назва 

кваліфікації  

Доктор філософії з транспортних технологій 

Офіційна назва ОНП Транспорт 

Тип диплому 

та обсяг ОНП 

Одиночний диплом, 60 кредитів ECTS, термін 

освітньої складової 2 роки і наукової складової 4 

роки 

Наявність ліцензії Ліцензована Міністерством освіти і науки України 

Цикл (рівень) 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої 

освіти/восьмий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій  

Передумови рівень магістра 

Мови викладання Українська. Російська або англійська для іноземців 

Основні поняття 

та їх визначення 

У програмі використано основні поняття та їх 

визначення відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» 

МЕТА 

Забезпечення теоретичних знань і практичних умінь та навичок 

самостійного проведення наукової дослідницької діяльності 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Галузь знань, 

Спеціальність 

галузь знань: 27 Транспорт 

спеціальність: 275 Транспортні технології (за 

видами) 

Орієнтація ОНП 

ОНП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, 

в рамках якої можлива подальша наукова та 

викладацька кар’єра  

Основна 

спрямованість 

ОНП 

Набуття необхідних дослідницьких навиків для 

наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін 

в області  

Особливості 

та відмінності 

Зміст наукової складової ОНП визначається 

індивідуальним навчальним планом аспіранта 

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Придатність 

до 

працевлаштування 

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 

003:2010): 2310.1 Доцент, 2359.1 Науковий 

співробітник, науковий співробітник-консультант  

Подальше навчання Здобування наукового ступеня доктора наук на 
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науковому рівні вищої освіти, участь у 

постдокторських програмах. 

ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання 

та навчання 

Лекції, практичні заняття, польові та камеральні 

дослідження, опрацювання публікацій у провідних 

виданнях технічного профілю, консультації із 

викладачами, написання рефератів, підготовка 

дисертаційної роботи 

Оцінювання 

Проміжний контроль у формі річного звіту 

відповідно до індивідуального плану. Атестація у 

формі кваліфікаційних екзаменів з загальної та 

професійної підготовки.  

Апробація результатів досліджень на наукових 

конференціях. Публікація результатів досліджень у 

фахових наукових виданнях. Презентація результатів 

дисертаційного дослідження на наукових семінарах. 

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій 

раді.  

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

транспортних технологій та логістики, проводити 

дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає 

глибоке осмислення наявних та створення нових 

цілісних знань, а також практичне впровадження 

отриманих результатів 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Системні знання сучасних методів проведення 

досліджень у галузі транспортних технологій і в 

суміжних областях 

ЗК2. Критичний аналіз, оцінювання і синтез нових 

ідей 

ЗК3. Уміння ефективно спілкуватися з науковою 

спільнотою та громадськістю з актуальних питань 

транспортних технологій, процесів логістичного 

управління транспортними потоками 

ЗК4. Здатність до саморозвитку і самовдосконалення 

протягом життя, відповідальність за навчання інших 

ЗК5. Соціальна відповідальність за результати 

прийняття стратегічних рішень 

ЗК6.  Ініціювання оригінальних дослідницько-

інноваційних комплексних проектів 

ЗК7. Лідерство та здатність як автономної так і 

командної роботи під час реалізації проектів 

Спеціальні 

компетентності 

СК1. Знання сучасних тенденції розвитку і найбільш 

важливі нові наукові досягнення в області 

транспортних технологій, управління транспортними 
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потоками, а також у суміжних галузях 

СК2. Систематичні знання і розуміння сучасних 

наукових теорій і методів, уміння їх ефективно 

застосовувати для синтезу та аналізу структур і 

властивостей транспортних систем та процесів 

СК3. Зздатність ефективно застосовувати методи 

аналізу, математичне моделювання, виконувати 

фізичні та математичні експерименти під час 

наукових досліджень 

СК4. Здатність інтегрувати знання з інших 

дисциплін, застосовувати системний підхід та 

враховувати технічні аспекти при розв’язанні 

інженерних задач та проведенні досліджень 

СК5.  Здатність розробляти та реалізовувати проекти, 

включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислювати наявні чи створювати 

нові знання 

СК6. Здатність аргументувати вибір методу 

розв’язування спеціалізованої задачі, критично 

оцінювати отримані результати та захищати 

прийняті рішення 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Знання 

РН1. Здатність до демонстрації систематичних знань 

сучасних методів проведення досліджень в області 

управління транспортними системами та 

логістичними процесами 

РН2. Здатність до демонстрації поглиблених знань у 

вибраній області наукових досліджень 

РН3. Здатність до демонстрації розуміння впливу 

рішень у суспільному, економічному і соціальному 

контексті 

Уміння 

РН4. Здійснювати пошук, аналізувати і критично 

оцінювати інформацію з різних джерел 

РН5. Застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та 

систем, характерних обраній області наукових 

досліджень 

РН6. Досліджувати і моделювати явища та процеси в 

складних динамічних технічних та фізичної системах 

РН7. Застосовувати системний підхід, інтегруючи 

знання з інших дисциплін та враховуючи природничі 

аспекти під час розв’язання теоретичних та 

прикладних задач обраної області наукових 

досліджень 

РН8. Поєднувати теорію і практику, а також 
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приймати рішення та виробляти стратегію 

розв’язання науково-прикладних задач з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та виробничих інтересів 

РН9. Ефективно працювати індивідуально, а також у 

складі команди 

РН10. Самостійно виконувати експериментальні 

дослідження та застосовувати дослідницькі навички 

РН11. Оцінювати доцільність та можливість 

застосування нових методів і технологій у задачах 

синтезу транспортних та технічних проблем 

РН12. Аргументувати вибір методів розв’язування 

науково-прикладної задачі, критично оцінювати 

отримані результати та захищати прийняті рішення 

Комунікація 

РН13. Уміння ефективно спілкуватись на 

професійному та соціальному рівнях 

РН14. Уміння представляти й обговорювати 

отримані результати та здійснювати трансфер 

набутих знань 

Автономія 

і відповідальність 

РН15. Здатність адаптуватись до нових умов, 

самостійно приймати рішення та ініціювати 

оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні 

проекти 

РН16. Здатність усвідомлювати необхідність 

навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових 

знань 

РН17. Здатність відповідально ставитися до 

виконуваної роботи та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кадрове 

забезпечення 

100 % ПВС, задіяного до викладання професійно-

орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за 

спеціальністю 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Використання сучасного вимірювального та 

лабораторного обладнання кафедри «Технології 

міжнародних перевезень і логістики» та 

«Транспортні технології підприємств» 

Інформаційно- 

методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

ДВНЗ «ПДТУ» й авторських розробок ПНС 

АКАДЕМІЧНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Національна 
На основі двосторонніх угод між ДВНЗ «ПДТУ» та 

ВНЗ України 

Міжнародна У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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двосторонніх  договорів між ДВНЗ «ПДТУ» та 

навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземців Ліцензовано 

 

 

5 ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Освітньо-наукова програма (ОНП) передбачає такі цикли 

підготовки, що забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки 

доктора філософії: 

– цикл дисциплін загальної підготовки; 

– цикл професійно-орієнтованих дисциплін. 

Освітня частина програми передбачає нормативні дисципліни 

професійної підготовки і природничо-наукові (фундаментальні), 

гуманітарні, соціально-економічні та психолого-педагогічні дисципліни і 

забезпечує отримання освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю. 

Навчальні програми дисциплін за професійним спрямуванням 

доктора філософії орієнтовані у напрямку підвищення їх 

фундаментальності, наукового і професійного рівня, до них включено 

останні досягнення відповідної наукової галузі. Заклад освіти має право у 

встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін. Розподіл 

змісту освітньої складової за видами навчальної діяльності наданий у 

таблиці 5 

 

Таблиця 5.1 Розподіл змісту освітньої складової 

 

План освітнього процесу 
Компетентності Кредитів 

ЄКТС 

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки 

1.1.1 Академічна англійська мова ЗК1, ЗК3, СК1, СК2 6 

1.1.2 Філософія науково-дослідної 

діяльності 

ЗК2 4 

1.1.3 Сучасні технології освітнього 

процесу 

ЗК4 6 

1.1.4 Етичний кодекс вченого ЗК4, ЗК5, ЗК7 3 

1.1.5 Бізнес-план та менеджмент 

наукових проектів 

ЗК1, ЗК6, ЗК7, СК5 3 

УСЬОГО:  22 

1.2 Цикл професійно-орієнтованих дисциплін 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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1.2.1. Моделювання транспортних 

об’єктів і систем 

СК1, СК2 5 

1.2.2. Прогнозування розвитку 

транспортних систем 

ЗК1, СК1, СК2, СК4 5 

1.2.3. Програмування транспортних 

об’єктів і систем 

ЗК1, СК2, СК3 4 

1.2.4. Інформаційне забезпечення 

учасників руху на транспортній мережі 

ЗК1, ЗК2, СК3, СК6 3 

1.2.5 Науково-педагогічна практика ЗК4, ЗК7, СК5, СК6 6 

УСЬОГО:  23 

1.1+1.2:  45 

2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки 

2.1.1. Стратегія управління 

транспортним процесом 

ЗК1, СК1, СК2, 

СК3, СК4, СК6 

5 

2.1.2. Аналіз характеру процесів у 

транспортних системах 

ЗК1, СК1, СК2, 

СК3, СК4, СК6 

5 

УСЬОГО:  5 

2.2 Цикл професійно-орієнтованих дисциплін 

2.2.1. Визначення вимог до 

забезпечення логістичної і транспортної 

систем 

ЗК1, СК1, СК2,  

СК4 

 

5 

2.2.2. Відбір альтернативних варіантів 

проекту 

ЗК1, СК1, СК2,  

СК3, СК4 

5 

2.2.3. Оперативне управління 

транспортним процесом 

ЗК1, СК1, СК2,  

СК4 

5 

2.2.4. Контроль за виконанням 

перевезень 

ЗК1, СК1, СК2,  

СК4, СК6 

5 

УСЬОГО:  10 

2.1+2.2:  15 

РАЗОМ:  60 

 

6 НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого 

навчального закладу третього освітньо-наукового рівня як соціальних 

особистостей подаються у вигляді переліків компетентностей – 

інтегральної, загальних та спеціальних щодо вирішення певних проблем і 
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завдань соціальної діяльності, та системи умінь та знань, що забезпечують 

наявність цих компетентностей. 

Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних 

особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і завдання діяльності за 

умови оволодіння ними визначеної системи умінь і компетентностей. 

Наукова складова ОНП передбачає дисципліни циклів природничо-

наукової, професійної та практичної підготовки (нормативних та 

вибіркових), що разом з освітньою частиною програми та науковими 

дослідженнями за участі наукового керівника, підготуванням та публічним 

захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді забезпечує отримання 

освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю.  

Крім того, до навчального плану входять науково-педагогічна 

практика, проміжні атестації аспіранта у вигляді щорічного звіту про 

виконання індивідуального плану (розглядається на засіданні кафедри) 

підготовка і захист дисертації (державна атестація). В цілому наукова 

складова підготовки докторів філософії включає наступні компоненти:  

проведення наукових досліджень, науково-педагогічну практику, щорічні 

атестації, підготовку та захист дисертаційної роботи. 

Науково-дослідна тематика дисертаційних робіт. Дисертації згідно 

узагальненого об’єкта діяльності і предметної області виконуються за 

такими напрямками: 

• розробка нових технологій транспортних процесів з використанням 

сучасних методів розв’язання існуючих завдань; 

• розробка ресурсозберігаючих технологій і механізмів, що 

забезпечують адаптацію транспортних процесів в середовищі, що 

досліджується; 

• створення нових і вдосконалення діючих технологій, устаткування і 

засобів автоматизації в транспортному процесі; 

• розроблення та впровадження інтелектуальних транспортних 

технологій в промисловості, муніципальних утвореннях та ін.; 

 транспортні системи і мережі країни, їх структура, технології 

роботи.  

 оптимальна структура рухомого складу. 

 транспортна логістика. 

 технології перевезень різними видами транспорту, 

мультимодальні перевезення; міжнародні і транзитні перевезення. 

 організація і технологія транспортного виробництва.  

 управління транспортним виробництвом.  

 оптимізація розміщення транспортних підприємств і виробництв. 

 захист довкілля від забруднюючої дії транспорту. 
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 забезпечення безпеки і захисту транспортних комплексів 

створення,   удосконалення   техніки   та   технології   на промисловому    

транспорті,    проектування   генеральних   планів транспорту і його 

складових на підприємствах та промвузлах. Розроблення теорії і наукових 

основ ефективного переміщення вантажів промисловим транспортом. 

 розроблення       наукових       основ       функціонування 

транспортно-складських    комплексів    і    систем    промислових 

підприємств, удосконалення обладнання, споруд та технологій.  

 оптимізація,  планування,  організація,  управління роботою 

промислового  транспорту  підприємств,  промвузлів;  удосконалення 

технології,  обробки  та  переміщення  вантажів  на   промисловому 

транспорті. 

 розроблення вимог щодо  експлуатації  засобів  промислового 

транспорту,  механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних 

робіт, методи їх оцінки. 

 розроблення,    удосконалення    обладнання   та   процесів 

трубопровідного   й   інших   нетрадиційних   видів   промислового 

транспорту для твердих насипних вантажів, гідро- та пневмосумішей, 

суспензій тощо з урахуванням приготування до переміщення. 

 діагностика   технічного   стану,  прогнозування  якості  й 

надійності рухомого складу,  колії,  промдоріг,  інших  споруд  та 

обладнання,  зокрема  нетрадиційних видів промислового транспорту, 

планування і методи управління при  технічному  обслуговуванні  та 

ремонті рухомого складу, споруд, промдоріг, колії тощо. 

 розроблення         механізованих,          автоматизованих 

вантажнорозвантажувальних  та  транспортних комплексів промислових 

підприємств і промрайонів. 

 розроблення   та  вдосконалення  методів  ресурсоощадження, 

підвищення  ефективності  використання  енергії  на   промисловому 

транспорті. 

 

Науково-педагогічна практика. Науково-педагогічна практика є 

складовою частиною ОНП доктора філософії.  

Мета науково-педагогічної практики – надати навички виконання 

науково-педагогічної роботи й розвити вміння: 

– вести бібліографічну роботу із залученням сучасних 

інформаційних технологій; формулювати й вирішувати завдання, що 

виникають у ході виконання науково-дослідної роботи;  

– вибирати необхідні методи дослідження (модифікувати існуючі, 

розробляти нові методи), виходячи із завдань конкретного дослідження (за 

темою магістерської атестаційної роботи або при виконанні завдань 

наукового керівника в рамках магістерської програми); 



 16 

– застосовувати сучасні інформаційні технології при проведенні 

наукових досліджень;  

– оволодіти навичками та методикою викладання дисциплін у 

вищому навчальному закладі. 

 

 

7 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТА 

 

Державна атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 

здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою 

вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач 

ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та 

дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, 

опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у 

вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які 

здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів 

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних 

закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані 

здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту 

дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для 

відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. 

Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта 

за результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування 

на засіданнях кафедри або вченої ради факультету. Документами, що 

підтверджують проміжну атестацію аспіранта, є річний звіт, друкований 

варіант розділів дисертації, копії публікації та охоронних документів, 

довідка про складання іспитів і диференційованих заліків, витяг із 

протоколу засідання кафедри або вченої ради факультету тощо. 
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Додаток 1 

Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального 

плану зі спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

 

№№ 

з/п 

Дисципліна  

навчального 

плану 

Загальні компетентності 
Спеціальні  

компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

 

Обов’язкова частина плану 

1 Академічна 

англійська мова 
*  *     * *     

2 Філософія 

науково-

дослідної 

діяльності 

 *            

3 Сучасні 

технології 

освітнього 

процесу 

   *          

4 Етичний кодекс 

вченого 
   * *  *       

5 Бізнес-план та 

менеджмент 

наукових 

проектів 

*     * *     *  

6 Моделювання 

транспортних 

об’єктів і систем 

       * *     

7 Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

*       * *  *   

8 Програмування 

транспортних 

об’єктів і систем 

*        * *    

9 Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху 

на транспортній 

мережі 

* *        *   * 

10 Науково-

педагогічна 

практика 

   *   *     * * 

 

Вибіркова частина плану 

11 Стратегія *       * * * *  * 
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№№ 

з/п 

Дисципліна  

навчального 

плану 

Загальні компетентності 
Спеціальні  

компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

управління 

транспортним 

процесом 

12 Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

*       * * * *  * 

13 Визначення 

вимог до 

забезпечення 

логістичної і 

транспортної 

систем 

*       * *  *   

14 Відбір 

альтернативних 

варіантів проекту 

*       * * * *   

15 Оперативне 

управління 

транспортним 

процесом 

*       * *  *   

16 Контроль за 

виконанням 

перевезень 

*       * *  *  * 

 
 

Додаток 2 

Матриця співвідношення результатів навчання до компетенцій освітньо-

наукової програми  

зі спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

РН 1 *        * *    

РН 2 *       * *     

РН 3   *  *    *     

РН 4  *         *   

РН 5  *       * *    

РН 6 *         *    

РН 7     *      *   
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РН 8     *      *  * 

РН 9      * *   *  *  

РН 10 *      *   *  *  

РН 11 * *      * *    * 

РН 12 * *       *    * 

РН 13   *          * 

РН 14   *          * 

РН 15    *  *      *  

РН 16    *          

РН 17    * *         
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6. Копія навчального плану та пояснювальна 

записка до нього 
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 22 

 

 

 

 



 23 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Відомості про кількісні та якісні показники 

кадрового забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 
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7. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ  

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

       

Виходячи зі штатного розкладу ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», особових справ керівників, науково-педагогічних 

кадрів, з наказами і документацією з питань комплектування працівників, 

слід визначити, що в цілому в університеті навчально-виховний процес 

забезпечений професорсько-викладацьким складом, має необхідний 

професійний та науково-методичний рівень. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів  

і кандидатів – здійснюється через аспірантуру і докторантуру за 18 

науковими спеціальностями. В університеті діють дві спеціалізовані вчені 

ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

В 2015 році в університеті захищено 20 кандидатських і 3 докторських 

дисертації, крім цього 5 науково-педагогічних працівників отримали вчене 

звання доцента і 6 – вчене звання професора. (У 2014 році захищено 19 

кандидатських і 7 докторських дисертації). Всього за останні 5 років (з 

2011 по 2015 рік) в університеті захищено 137 кандидатських і 25 

докторських дисертацій. 

У ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» на 45 

кафедрах працює 332 штатних викладача,  з них – 50 професорів, докторів 

наук і 185 доцентів, кандидатів наук. В цілому по університету кількість 

викладачів, хто має вчені ступені становить близько 69,86%.  

Загальносистемне підвищення кваліфікації викладачів університету 

проходять згідно плану-графіку один раз за 5 років, який виконується 

повністю. Міста проходження підвищення кваліфікації: провідні 

підприємства, організації, банки м. Маріуполя та області, виші та науково-

дослідні інститути Національної академії наук України.  

Для забезпечення процесу підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеню доктора філософії зі спеціальності 275 Транспортні технології (за 
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видами) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

утворена проектна група у складі відповідального за підготовку та членів 

групи. Інформація про склад науково-педагогічних працівників проектної 

групи, наведена у таблиці 7.1.  

Для реалізації освітньої складової програми підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеню доктора філософії зі спеціальності 275 Транспортні 

технології (за видами)  планується залучити 10 викладачів, серед яких 5 

докторів наук, професорів і 5 кандидатів наук, що працюють в університеті 

на постійній основі. Всі викладачі мають фахову освіту, вчасно проходили 

підвищення кваліфікації та стажування у відповідності з діючими 

вимогами. Інформація про якісний склад науково-педагогічних 

працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 275 

Транспортні технології (за видами) наведена у таблиці 7.2. 

За підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) буде відповідати 

кафедра «Технології міжнародних перевезень і логістики». 

Кафедра «Технології міжнародних перевезень і логістики» є 

випусковою для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти за спеціальністю (або спорідненою спеціальністю) 

галузі знань 27 Транспорт. 

На кафедрі працюють 11 штатних науково-педагогічних працівників, 

з них 10 з науковими ступенями і вченими званнями (3 доктори наук, 

професори, 7 кандидатів наук, доценти та 1 старший викладач). 

Якісний склад випускової кафедри «Технології міжнародних 

перевезень і логістики» наведена у таблиці 7.3. 

Інформація про завідувача випускової кафедри «Технології 

міжнародних перевезень і логістики» наведена у таблиці 7.4. 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

навчального процесу за третім (науковим) рівнем підготовки дозволяє 

зробити висновок про спроможність ДВНЗ «Приазовський державний 
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технічний університет» забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеню доктора філософії зі спеціальності 275 Транспортні технології (за 

видами) у відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. №1187. 
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Таблиця 7.1 

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти 

кафедри «Технології міжнародних перевезень і логістики» із спеціальності 

275 Транспортні технології (за видами) 

 Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменуван

ня посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменуванн

я наукової 

спеціальност

і, тема 

дисертації, 

вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальніс

тю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація 

про 

наукову 

діяльність 

(основні 

публікації 

за 

напрямом, 

науково-

дослідна 

робота, 

участь у 

конференці

ях і 

семінарах, 

робота з 

аспірантам

и та 

докторанта

ми, 

керівництво 

науковою 

роботою 

студентів) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменуван

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Губенко 

Володимир 

Костянтинови

ч 

Зав. 

кафедрою 

ТМП і Л 

Запорізький 

машинобудівни

й інститут, 

1956 р. 

Технологія 

машинобудува

ння, верстати 

та інструменти, 

інженер-

механік 

Докт. техн. 

наук, 

05.22.07 –  

Рухомий 

склад залізн. 

транспорту 

та тяга 

потягів 

05.22.12 – 

Промислови

й транспорт 

Тема 

дисертації: 

«Забезпечен

ня 

готовності 

заводських 

парків 

цистерн в 

транспортно

-логістичних 

системах 

доставки 

вантажів» 

(1991 р.) 

Професор по 

кафедрі 

44 
Наведено в 

додатку А 

Монографія: 

City logistics: 

Имплемента

ция 

парадигмы 

креативных 

логистическ

их цепей: 

Монография. 

– 

Мариуполь. 

2015. – 493 с.  

ІSВN 978 – 

966 -604 – 

151-0. 
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промислови

й транспорт  

(1992 р.) 

Продовження таблиці 7.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Парунакян 

Ваагн 

Емілійович 

Професор 

кафедри 

ТТП 

Харківський 

гірничий 

інститут, 1952 

р. 

Промисловий 

транспорт, 

інженер 

промислового 

транспорту 

Докт. техн. 

наук, 05.22.12 

– 

Промисловий 

транспорт 

Тема 

дисертації: 

«Розвиток 

теорії та 

методів 

підвищення 

ефективності 

системи 

технічного 

утримання 

залізничних 

колій 

промислових 

підприємств» 

(2004 р.) 

Професор по 

кафедрі 

промислового 

транспорту,  

(1998 р.) 

46 

Наведено 

в додатку 

А 

Навчальний 

посібник 

рекомендовано 

редакційно-

видавницькою 

радою ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

(протокол № 2 

від 02.10.2014 р.) 

«Транспортне 

обслуговування 

металургійного 

виробництва», 

2014 р. 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

Доцент 

ТМП і Л 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

 

Канд. техн. 

наук,  

05.22.01 –  

Транспортні 

системи. Тема 

дисертації: 

«Ефективність 

транспортної 

системи 

промислового 

району в 

припортовому 

логістичному 

ланцюгу 

поставки 

зернових»  

(2008 р.) 

Доцент по 

кафедрі 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики, 

(2010 р.) 

13 

Наведено 

в додатку 

А 

Монографія: 

«Логистика 

надежности и 

экологичности 

вагонопотоков 

промпредприятий 

ситирайонов» 

Донецк: Изд-тво 

«Ноулидж» 

(донецкое 

отделение) 

2014. – 383 с. 

ІSВN 978-617-

579-906-2 

Особи, які працюють за сумісництвом 

немає 

 
Проректор з наукової роботи                             

     І.А.Ленцов 
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Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

навчальний процес зі спеціальності 

275 «Транспортні технології (за видами)» 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни (кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників – місце 

основної роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Філософія 

науково-

дослідної 

діяльності 

(36 г.) 

Коротіч Галина 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

філософських наук 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1985р, 

«Промислова 

теплоенергетика», 

«Інженер-промтепло-

енергетик» 

Київський 

національний 

університет ім.Тараса 

Шевченка, цільова 

аспірантура, 1991-1995 

р. 

Кандидат філософських наук 

09.00.08 – «Філософські 

питання природознавства та 

техніки» 

Доцент по кафедрі 

філософських наук 

1994р., 

Тема дисертації: 

«Соціально-філософський 

аналіз розвитку сучасної 

технології» 

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК 

«Освіта для сталого 

розвитку» 

СПК № 839147 

від 27.12.2012 р. 

п. 1, 2, 8 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

2 
Академічна 

іноземна мова 

Лазаренко Лариса 

Миколаївна 

Зав. кафедрою 

іноземних мов 

Горьківський 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 1977,  

«Англійський та 

немецький переклад», 

Кандидат педагогічних наук 

13.00.01 – «Теорія та історія 

педагогіки» 

Доцент кафедри іноземних 

мов, Тема дисертації: 

«Підготовка студентів 

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК 

«Переклад як засіб 

взаємного зближення 

народів: актуальні 

проблеми сучасного 

лінгвоперекладу»), № 

п. 2, 3, 8, 10  

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 
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«Викладач 

англійської та 

німецької мов» 

технічного вузу до 

професійного спілкування» 

12 СПК 826108 

від 15.07.2015 р. 

умов 

(див.дод Б) 

 

 

 

Продовження таблиці 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Сучасні 

технології 

освітнього 

процесу 

(36 г.) 

 

Федосова Ірина 

Василівна 

 

завідувач 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

Полтавський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Г.Короленка, 1986, 

спеціальність «Фізика та 

математика», вчитель 

математики та фізики 

середньої школи; 

Уманський державний 

педагогічний інститут імені 

Павла Тичини, 2013, 

спеціальність «Педагогіка 

вищої школи», викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів, 

магістр 

Доктор педагогічних наук, 2014, 

13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки»; «Розвиток 

вищої інженерно – технічної 

освіти в Україні (кінець XIX  - 

30-ті р.р. XX ст.)», доцент 

кафедри вищої математики, 

професор кафедри комп’ютерних 

наук 

 

Захист докторської 

дисертації, диплом 

доктора наук 

ДД№003945 від 

22.12.2014 

Одержання звання 

професора: наказ 

МОН від 25.02.2016, 

№160. 

 

п. 1, 2, 3, 8, 10, 12 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

4 
Етичний кодекс 

ученого 

Любчук Ольга 

Костянтинівна 

завідувач 

кафедри 

туризму 

 

Харківський державний   

університет ім. О.М. 

Горького; 1987, 

спеціальність «Психологія», 

психолог, викладач 

 

Доктор державного управління, 

25.00.02 – «Механізми держав-

ного управління». 

Професор кафедри психології. 

Тема дисертації: «Теоретико–

методологічні засади 

функціонування та розвитку 

механізму державного 

управління неперервною освітою 

в Україні її регіонах». 

Кандидат  психологічних наук, 

19.00.07 – 

«Педагогічна та вікова 

психологія», 

Доцент кафедри соціально- 

гуманітарних дисциплін. 

Тема дисертації «Психологічна 

готовність дитини до учбової 

діяльності» 

Донецький 

державний 

університет 

управління, захист 

докторської 

дисертації 19 грудня 

2011 року,диплом 

ДД № 000760 від 

29.03.2012 р. 

 

п. 1, 2, 8 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 
 

 

 

Продовження таблиці 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5 

Бізнес-план та 

менеджмент 

наукових проектів 

Майорова Ірина 

Миколаївна 

Професор кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Донецький 

національний 

університет, 

1998 р. 

Економіст-

маркетолог, 

інженер-

економіст 

Докт. економ. наук,  2014 р., 

професор по кафедрі технологій 

міжнародних перевезень і 

логістики, 2015 р. 

08.00.04 –Економіка 

підприємства 

«Управління ланцюгами 

постачань металургійних 

підприємств України на 

міжнародному ринку» 

Захист докторської 

дисертації 2014 р. 

п. 1, 2, 3,8,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 

6 

Стратегія 

управління 

транспортним 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

Доцент кафедри 

технології 

міжнародних 

Приазовський 

державний 

технічний 

Канд. техн. наук, 2008 р. 

Доцент каф. ТМП і Л, 2010 р. 

05.22.01, Транспортні системи 

ПДТУ Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

п. 1, 2, 3,5,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 
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процесом перевезень і 

логістики 

університет, 

2000 р. 

Організація 

перевезень і 

управління на 

промисловому 

транспорті, 

магістр з 

транспортних 

технологій 

«Ефективність транспортної 

системи промислового району в 

припортовому логістичному 

ланцюгу поставки зернових» 

СПК № 405033 

№ 2 від 22.12.2013 р 

«Підвищення 

ефективності митних 

систем в 

транспортних 

процесах 

промислових вузлів» 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 

 

 

 

 

 

7 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

Парунакян Ваагн 

Емілійович 

Професор кафедри 

транспортні 

технології 

підприємств 

Харківський 

гірничий 

інститут, 1952 р. 

Промисловий 

транспорт, 

інженер 

промислового 

транспорту 

Докт. техн. наук, 2004 р. 

05.22.12, Промисловий 

транспорт, 

Професор по кафедрі 

промислового транспорту, 1988 р 

«Розвиток теорії і методів 

підвищення ефективності 

системи технічного утримання 

залізничних колій промислових 

підприємств». 

ПДТУ Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

СПК № 470239 

№ 2 від 22.12.2012 р 

«Теорія и практика 

розробки 

транспортних 

систем» 

п. 1, 2, 3,8,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Особи, які працюють за сумісництвом 

немає 

2. Цикл дисциплін професійної підготовки  

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

 

 

 

 

 

8 

Моделювання 

транспортних 

об’єктів і систем 

Кіркін Олександр 

Павлович 

Доцент кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Приазовський державний  

технічний університет, 

1998 р. 

Організація перевезень і 

управління на 

транспорті, спеціаліст з 

організації перевезень і 

управління 

Канд. техн. наук, 

2008 р. 

05.22.12, Промисловий 

транспорт 

«Удосконалення 

технології нерегулярних 

промислових 

вантажопотоків з 

використанням методів 

віртуального 

підприємства» 

Доцент каф. ТМП і Л, 

2010 р. 

1. ПДТУ Інститут 

підвищення кваліфікації 

№ 2 від 22.12.2014 р 

«Дистанційне керування 

матеріальними 

потоками» 

СПК № 205001 

 

п. 1, 2, 3,5,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 

 

 
9 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

Доцент кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Приазовський державний 

технічний університет, 

2000 р. 

Організація перевезень і 

управління на 

промисловому 

транспорті, магістр з 

транспортних технологій 

Канд. техн. наук, 2008 р. 

Доцент каф. ТМП і Л, 

2010 р. 

05.22.01, Транспортні 

системи 

«Ефективність 

транспортної системи 

промислового району в 

припортовому 

логістичному ланцюгу 

поставки зернових» 

ПДТУ Інститут 

підвищення кваліфікації 

СПК № 405033 

№ 2 від 22.12.2013 р 

«Підвищення 

ефективності митних 

систем в транспортних 

процесах промислових 

вузлів» 

п. 1, 2, 3,5,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 

 

 

 

Програмування 

транспортних 

об’єктів і систем 

Кіркін Олександр 

Павлович 

Доцент кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Приазовський державний  

технічний університет, 

1998 р. 

Організація перевезень і 

управління на 

транспорті, спеціаліст з 

Канд. техн. наук, 2008 р. 

05.22.12, Промисловий 

транспорт 

«Удосконалення 

технології нерегулярних 

промислових 

1. ПДТУ Інститут 

підвищення кваліфікації 

№ 2 від 22.12.2014 р 

«Дистанційне керування 

матеріальними 

потоками» 

п. 1, 2, 3,5,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 



 33 

10 організації перевезень і 

управління 

вантажопотоків з 

використанням методів 

віртуального 

підприємства» 

Доцент каф. ТМП і Л, 

2010 р. 

СПК № 205001 

 

 

 

Продовження таблиці 7.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 
11 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Кіркін Олександр 

Павлович 

Доцент кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Приазовський державний  

технічний університет, 

1998 р. 

Організація перевезень і 

управління на 

транспорті, спеціаліст з 

організації перевезень і 

управління 

Канд. техн. наук, 2008 р. 

05.22.12, Промисловий 

транспорт 

«Удосконалення 

технології нерегулярних 

промислових 

вантажопотоків з 

використанням методів 

віртуального 

підприємства» 

Доцент каф. ТМП і Л, 

2010 р. 

1. ПДТУ Інститут 

підвищення кваліфікації 

№ 2 від 22.12.2014 р 

«Дистанційне керування 

матеріальними 

потоками» 

СПК № 205001 

 

п. 1, 2, 3,5,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 

 

 

 
12 

Визначення 

вимог до 

забезпечення 

логістичної і 

транспортної 

систем 

Губенко 

Володимир 

Костянтинович 

Зав. кафедрою, 

професор кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

 

Запорізький 

машинобудівний 

інститут, 1956 р. 

Технологія 

машинобудування, 

верстати та інструменти, 

інженер-механік 

Докт. техн. наук, 1991 р. 

05.22.07,  Рухомий склад 

залізн. транспорту та тяга 

потягів 

05.22.12, Промисловий 

транспорт 

Професор по кафедрі 

промисловий транспорт, 

1992 р. 

«Забезпечення готовності 

заводських парків 

цистерн в транспортно-

логістичних системах 

доставки вантажів» 

City logistics: 

Имплементация 

парадигмы креативных 

логистических цепей: 

Монография. – 

Мариуполь. 2015. – 493 

с. ІSВN 978 – 966 -604 – 

151-0. 

п. 1, 2, 3,8,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 

 

 
13 

Відбір 

альтернативних 

варіантів проекту 

Булгакова Юлія 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

технологій 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Приазовський державний 

технічний університет, 

2007 р. 

Організація міжна-

родних перевезень, 

магістр з транспорт-них 

технологій 

Канд. техн. наук, 2015 р. 

05.22.01 Транспортні 

системи 

«Вдосконалення 

транспортної системи 

промислового 

підприємства» 

Захист кандидатської 

дисертації 2015 р. 

п. 1, 2, 3, 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 

 
 

 

 

 

 

Продовження таблиці 7.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 
14 

Оперативне 

управління 

транспортним 

процесом 

Губенко Володимир 

Костянтинович 

Зав. кафедрою, 

професор кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

 

Запорізький 

машинобудівний 

інститут, 1956 р. 

Технологія 

машинобудування, 

верстати та 

інструменти, 

інженер-механік 

Докт. техн. наук, 1991 р. 

05.22.07,  Рухомий склад 

залізн. транспорту та тяга 

потягів 

05.22.12, Промисловий 

транспорт 

Професор по кафедрі 

промисловий транспорт, 

1992 р. 

City logistics: 

Имплементация 

парадигмы 

креативных 

логистических цепей: 

Монография. – 

Мариуполь. 2015. – 

493 с. ІSВN 978 – 966 

-604 – 151-0. 

п. 1, 2, 3,8,10 

відповідно до 

пункту 5 приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних умов 

(див.дод Б) 
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«Забезпечення готовності 

заводських парків цистерн 

в транспортно-

логістичних системах 

доставки вантажів» 

15 
Контроль за 

виконанням 

перевезень 

Литвинов Олександр 

Павлович 

Професор кафедри 

технологій 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1980 р. 

Устаткування і 

технологія 

зварювального 

виробництва, 

інженер-механік 

Канд. техн. наук, 1983 р. 

05.03.06, Зварювання та 

споріднені технології 

«Розробка самозахисного 

порошкового дроту для 

наплавлення деталей, що 

працюють в умовах 

гідроабразивного зносу» 

Докт. іст. наук, 2014 

07.00.07 Історія науки і 

техніки 

«Зварювальні технології в 

УРСР в умовах науково-

технічної революції другої 

половини ХХ ст.» 

Проф. каф. ТМП і Л, 2015 р. 

Захист докторської 

дисертації 2015 р. 

п. 1, 2, відповідно 

до пункту 5 

приміток додатка 

12 до Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

 

  

Проректор з наукової роботи            

                       І.А.Ленцов 
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 Таблиця 7.3 

Якісний склад випускової кафедри «Технології міжнародних перевезень і 

логістики»   

із спеціальності  275 «Транспортні технології (за видами)» 

 

 Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменуван

ня посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменуванн

я наукової 

спеціальност

і, тема 

дисертації, 

вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальніс

тю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація 

про 

наукову 

діяльність 

(основні 

публікації 

за 

напрямом, 

науково-

дослідна 

робота, 

участь у 

конференці

ях і 

семінарах, 

робота з 

аспірантам

и та 

докторанта

ми, 

керівництво 

науковою 

роботою 

студентів) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменуван

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Губенко 

Володимир 

Костянтинови

ч 

Зав. 

кафедрою, 

професор 

кафедри 

технології 

міжнародн

их 

перевезень 

і логістики 

 

Запорізький 

машинобудівни

й інститут, 

1956 р. 

Технологія 

машинобудува

ння, верстати 

та інструменти, 

інженер-

механік 

Докт. техн. 

наук, 1991 р. 

05.22.07,  

Рухомий 

склад залізн. 

транспорту 

та тяга 

потягів 

05.22.12, 

Промислови

й транспорт 

Професор по 

кафедрі 

промислови

й транспорт, 

1992 р. 

«Забезпечен

ня 

готовності 

заводських 

парків 

цистерн в 

транспортно

-логістичних 

системах 

доставки 

вантажів» 

44 
Наведено в 

додатку В 

City logistics: 

Имплемента

ция 

парадигмы 

креативных 

логистическ

их цепей: 

Монография. 

– 

Мариуполь. 

2015. – 493 с. 

ІSВN 978 – 

966 -604 – 

151-0. 
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Продовження таблиці 7.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Майорова 

Ірина 

Миколаївна 

Професор 

кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Донецький 

національний 

університет, 

1998 р. 

Економіст-

маркетолог, 

інженер-

економіст 

Докт. економ. 

наук,  2014 р., 

професор по 

кафедрі 

технологій 

міжнародних 

перевезень і 

логістики, 2015 

р. 

08.00.04 –

Економіка 

підприємства 

«Управління 

ланцюгами 

поста-чань 

металургійних 

підприємств 

України на 

міжнародному 

ринку» 

8 
Наведено в 

додатку В 

Захист 

докторської 

дисертації 

2014 р. 

Литвинов 

Олександр 

Павлович 

Професор 

кафедри 

технологій 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1980 

р. 

Устаткування і 

технологія 

зварювального 

виробництва, 

інженер-

механік 

Канд. техн. наук, 

1983 р. 

05.03.06, 

Зварювання та 

споріднені 

технології 

«Розробка 

самозахисного 

порошкового 

дроту для 

наплавлення 

деталей, що 

працюють в 

умовах 

гідроабразивного 

зносу» 

Докт. іст. наук, 

2014 

07.00.07 Історія 

науки і техніки 

«Зварювальні 

технології в УРСР 

в умовах науково-

технічної 

революції другої 

половини ХХ ст.» 

Проф. каф. ТМП і 

Л, 2015 р. 

6 
Наведено в 

додатку В 

Захист 

докторської 

дисертації 

2015 р. 

 

 

Продовження таблиці 7.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

Доцент 

кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет, 

2000 р. 

Канд. техн. наук, 

2008 р. 

Доцент каф. 

ТМП і Л, 2010 р. 

05.22.01, 

13 

Наведено 

в додатку 

В 

ПДТУ Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

СПК № 405033 

№ 2 від 
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логістики Організація 

перевезень і 

управління на 

промисловому 

транспорті, 

магістр з 

транспортних 

технологій 

Транспортні 

системи 

«Ефективність 

транспортної 

системи 

промислового 

району в 

припортовому 

логістичному 

ланцюгу 

поставки 

зернових» 

22.12.2013 р 

«Підвищення 

ефективності 

митних систем 

в 

транспортних 

процесах 

промислових 

вузлів» 

Кіркін 

Олександр 

Павлович 

Доцент 

кафедри 

технології 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Приазовський 

державний  

технічний 

університет, 

1998 р. 

Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті, 

спеціаліст з 

організації 

перевезень і 

управління 

Канд. техн. наук, 

2008 р. 

05.22.12, 

Промисловий 

транспорт 

«Удосконалення 

технології 

нерегулярних 

промислових 

вантажопотоків 

з використанням 

методів 

віртуального 

підприємства» 

Доцент каф. 

ТМП і Л, 2010 р. 

15 

Наведено 

в додатку 

В 

ПДТУ 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

№ 2 від 

22.12.2014 р 

«Дистанційне 

керування 

матеріальними 

потоками» 

СПК № 205001 

 

Булгакова 

Юлія 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 

технологій 

міжнародних 

перевезень і 

логістики 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет, 

2007 р. 

Організація 

міжна-родних 

перевезень, 

магістр з 

транспорт-них 

технологій 

Канд. техн. наук, 

2015 р. 

05.22.01 

Транспортні 

системи 

«Вдосконалення 

транспортної 

системи 

промислового 

підприємства» 

8 

Наведено 

в додатку 

В 

Захист 

кандидатської 

дисертації 

2015 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

немає 

 

  
Проректор з наукової роботи                             

    І.А.Ленцов 

 

 

 

 

Таблиця 7.4 

Інформація про завідувача випускової кафедри «Технології міжнародних 

перевезень і логістики»  

із спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» 
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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, шифр 

і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема 

дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальніст

ю) присвоєно, 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Педагогічни

й (науково-

педагогічни

й) стаж 

(повних 

років) 

Інформація про 

попередню роботу 

(період (років), 

найменування 

організації, 

займана посада) 

Примітка (з 

якого часу 

працює у 

закладі 

освіти за 

основним 

місцем 

роботи або 

сумісництво

м) 

1 2 3 4 5 6 

Губенко 

Володимир 

Костянтинов

ич 

Запорізький 

машинобудівний 

інститут, 1956 р. 

0501 – 

Технологія 

машинобудуванн

я, верстати та 

інструменти, 

інженер-механік 

Докт. техн. 

наук, 1991 р. 

05.22.07,  

Рухомий 

склад 

залізничного 

транспорту 

та тяга 

потягів 

05.22.12, 

Промислови

й транспорт 

Професор по 

кафедрі 

промисловий 

транспорт, 

1992 р. 

«Забезпечен

ня 

готовності 

заводських 

парків 

цистерн в 

транспортно-

логістичних 

системах 

доставки 

вантажів» 

44 

«Ждановтяжмаш

», 

керівник групи 

З 1972 року 

ПДТУ за 

основним 

місцем 

роботи 

 

 
 Проректор з наукової роботи       

              І.А.Ленцов 
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Додаток А 
Інформація про наукову діяльність  

(основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) членів проектної групи, яка 

утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

кафедри технології міжнародних перевезень і логістика   

зі спеціальності: 275 «Транспортні технології (за видами)» 
Губенко 

Володимир 

Костянтинович 

Основні 

публікації за 

напрямом 

Губенко В.К. Логистика ресурсозберегающей технологи работы 

автосамосвала в горно-металлургическом комплексе: Моногр. / 

В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. – ГВУЗ 

«Приазовский государственный технический университет». – 

Мариуполь: 2012. – 220 с. 

Губенко В.К. Динамика металлопотоков в ситилогистической 

среде Приазовья (имплементация методов нечетких множеств и 

искусственного интеллекта): Моногр. / В.К. Губенко, Я.И. 

Нефедова. – ГВУЗ «Приазовский государственный технический 

университет». – Мариуполь:2013. – 245 с. 

Губенко В.К.Логистика надежности и экологичности 

вагонопотоков промпредприятий ситирайонов Моногр. / В.К. 

Губенко, М.В. Хара, А.А. Лямзин. –Изд-во «Ноулидж» 

(донецкое отделение). – Донецк:2014. – 383 с. 

Губенко В.К. City Logistics (имплементация парадигмы 

креативных логистических целей): Моногр. / В.К. Губенко, И.В. 

Николаенко. – Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение) – 

Мариуполь: 2015. – 493 с. 

Губенко В.К. Лямзин А.А. Городская логистика // Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. 

праць. – Маріуполь, 2009. – Вип.19. – С.141-146. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Экологическая оценка 

логистической цепи приморской зоны «Промпредприятие-порт» 

/ Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту: 

Науковий журнал. – Донецьк.– 2009. –  № 1. – С. 72 – 78. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Литвинов А.П.  Управление 

экологическим риском в системе городской логистики.  // 

Вестник  Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета: Сб. науч. Тр.  – Харьков, 2010. – Вип.48. С.112-

115. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Украинский Е.А. “CITY 

LOGISTICS” – механизм экономической и экологической 

стратегии муниципальных транспортных систем.// Вестник 

Восточноукраинского национального университета имени 

Владимира Даля: Сб. науч. тр. – Луганск, 2012. – Вип. 4 (175) – 

С. 95–102. 

Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С. Управление 

транспортными потоками индустриальных центров Донецкого 

региона // Вестник Донецкой академии автомобільного 

транспорта: Сб. науч. тр. – Донецк, 2012. – Вип. 1 – С. –19-23. 

Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С., Украинский Е.А. 

// Формирование рациональных маршрутов движения 

транспортных средств в условиях индустриального центра // 

Электронный Вестник Восточноукраинского национального 

университета имени Владимира Даля: Научные вести 

Далевского университета. – 2012. №7  

Губенко В.К., Лямзин А.А., Помазков М.В. Особенности 
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транспортировки автосамосвалов большой грузоподъемности в 

ситилогистической среде/ Вісник Донецького інституту 

автомобільного транспорту: Науковий журнал. – Донецьк.– 

2013. –  № 1. – С. 4 – 10.  

Губенко В.К., Лямзин А.А., Хара М.В. Ситилогистика 

муніципального электротранспорта. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ. –  2013. – Вип.9.(198).Ч.1. 

Хара М.В., Лямзин А.А. Влияние ситилогистических условий на 

надежность обслуживания подвижного состава промышленных 

предприятий Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – 

Луганськ. –  2013. – Вип.15.(204).Ч.2. стр.11-14. 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Экологический дименсион 

транспортных систем / TRANSPORT PROBLEMS `2009: I 

International Scientific Conference Katowice, Poland, 17-19 july 

2009 y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 2009. – 

N.1. – Р.140-147. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Эффективность 

системы обеспечения экологической безопасности 

муниципальных транспортних систем /ELPIT 2009 / II 

Международный экологический конгресс «Экология и 

безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных 

комплексов», Россия, 24-27 сентября 2009 год – Тольятти: 

Тольяттинский государственный университет, 2009 – Т. II. – 

С.189 – 193. 

Губенко В.К., Хара М.В., Лямзин А.А., Романенко Е.А. 

Эффективность маршрутной сети промышленных районов в 

условиях городской логистики  / TRANSPORT PROBLEMS 

`2013: V International Scientific Conference Katowice, Poland, 24-

28 june 2013 y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 

2013. – N.1. – Р.150-156. 

В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. Механизм 

«Городская логистика» в системе обеспечения экологической 

безопасности муниципального транспорта / ELPIT – 2013. 

Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-

транспортных комплексов: сборник трудов VI Международного 

экологического конгресса, научный симпозиум «Урбоэкология. 

Экологические риски урбанизированных территорий», 18-22 

сентября 2013 года, Тольятти-Самара, Россия. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013. – Т.5 – С. 86-89. 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Ситилогистические методы 

организации приоритетного движения грузового транспорта в 

крупных промышленных районах. / Логістика промислових 

регіонів: збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної 

науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2013 року / 

Донецька академія автомобільного транспорту – Донецьк: 

ЛАНДОН –XXI, 2013-С.17-19. 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Реверсивная логистика управления 

промышленными грузопотоками в  ситилогистических условиях. 

/ «Університетська наука - 2013»:  збірник наукових праць за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-

17 травня 2013 року / ДВУЗ «Приазовський державний 

технічний університет» Т.2 – Маріуполь: ПДТУ, 2013.– С.281-

282. 

Науково-

дослідна 

робота 

НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті логістичних 

рішень ефективної транспортної мережі в умовах раціонального 

природокористування» (2013-2014 р.р.). 

http://www.pstu.edu/fileadmin/files/hotnews/2013_03/inf_list_University_science_2013.pdf
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Робота з 

аспірантами та 

докторантами 

Захищена докторська дисертація доц. кафедри технології 

міжнародних перевезень і логістика І.М. Майорова (науковий 

консультант). 

Захищена кандидатська дисертація асистентом  В.С. Воропай 

(науковий керівник). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації 

у рамках VIII регіональної студентської науково-технічної 

конференції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2014 р.) зі студентом Крівоконевим В.С. за темою: 

«Сітілогістика управління транспортною доступністю кінцевих 

споживачів в промислових районах». 

Парунакян 

Ваагн 

Емілійович 

Основні 

публікації за 

напрямом 

Парунакян В.Е., Дженчако В.Г. Исследование процесса 

размораживания железосодержащего сырья в вагонах с 

использованием компьютерной технологии «ДАТЛ 

MJNJNC». Вісник Призов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – 

Маріуполь, 2011. – Вип. № 20. – С. 267 – 278 

Парунакян В.Е. Моделирование процесса переработки 

вагонопотока грузовой станции с учетом воздействия 

динамических факторов. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля: 

Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. № 

12(166). Ч.1. – С. 174 – 185. 

Парунакян В.Е., Артамонова Ю.В. Методические основы 

оптимизации срока эксплуатации большегрузных 

автосамосвалов металлургических предприятий. Защита 

металлургических машин от поломок – Мариуполь, 2011. – 

Вып. № 14. С. 64 – 70. 

Парунакян В.Е., Десятський С.П., Бойко В.О. 

Исследование динамики процесса переработки 

вагонопотока грузовой станции металлургического 

комбината. Защита металлургических машин от поломок – 

Мариуполь, 2011. – Вып. № 14. С. 71 – 84. 

Парунакян В.Е., Маслак Г.В., Аксьонов М.Л. 

Идентификация внешних вагонопотоков металлургических 

предприятий. Вісник Приазовського державного 

технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук.  

пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 24. – С. 295–

303 

Парунакян В.Е., Жилінков О.О. К вопросу повышения 

эксплуатационной готовности большегрузных автопоездов 

на перевозках металлопродукции. Вісник Призов. держ. 

техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2012. – Вип. № 2 

(23). С. 270 – 275. 

Парунакян В.Е., Красулін О.С. Энергоэффективная 
транспортная технология для предприятий и 

производственно-складских объектов с ограниченным 

вагонопотоком. Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту Вип. 

В. Даля. – Луганськ, 2012. – Вип. № 4 (175). С. 216 – 222. 

Парунакян В.Е., Аксьонов М.Л., Бойко В.О. Методика 

оценки и анализа пропускной способности технических 

устройств грузовой станции металлургического 

предприятия. Вісник Призов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. 

пр. – Маріуполь, 2012. – Вип. № 25. Україна. С. 246 – 252. 

Парунакян В.Е., Сізова К.І. Вісник Східноукраїнського 
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національного університету імені Володимира Даля: 

Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013 – № 

9(198). – С. 114 – 119. Моделирование процесса приёма и 

выгрузки массового сырья в транспортно-грузовом 

комплексе аглофабрики с учётом его динамики.  

Парунакян В.Е., Маслак Г.В., Кіріцева О.В. Основные 

принципы определения соотношения объёмов переработки 

вагонопотоков и вместимости путей станций 

металлургических предприятий. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. 

В.Даля, 2013 – № 9(198). – С. 99 –103. 

Парунакян В.Е., Маслак Г.В. Новые подходы к повышению 

эффективности работы железнодорожных станций  

промышленных  предприятий. Вісник Приазов. держ. техн. 

ун-ту: Зб. наук. праць. – Маріуполь, 2014. - Вип. № 29. С. 

206 – 215. 

Парунакян В.Е., Красулін О.С. К вопросу использования 

тепловозного парка на промышленном железнодорожном 

транспорте. Защита металлургических машин от поломок: 

Сб. науч. тр. – Мариуполь, 2014. – Вып. № 16. с. 49-58. 

Парунакян В.Е., Лінник Г.О. Оценка технико-

эксплуатационных характеристик различных видов 

оснований стрелочных переводов для условий 

промпредприятий. Защита металлургических машин от 

поломок: Сб. науч. тр. – Мариуполь, 2014. – Вып. № 16. с. 

59-66. 
Участь у 

конференціях і 

семінарах 

Парунакян В.Е., Сізова К.І. Designing of logistical chains 

inside production-and-transport system of metallurgical 

enterprise. Transport Problems, volume 4 issue 1, 2012. 

Польша, Катовице. р. 35 – 45.  

Парунакян В.Е., Сізова К.І., Аксьонов М.Л. Modelling of 

transport-and-handling complexes operation within industrial 

enterprises. Научно-технический журнал Transport Problems 

(г. Катовице, Польша), Volume 8, Issue 3, “Scopus”, 2012. р. 

121-129. 
Науково-

дослідна 

робота 

НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті 

логістичних рішень ефективної транспортної мережі в 

умовах раціонального природокористування» (2013-2014 

р.р.) 
Робота з 

аспірантами та 

докторантами 

Захищена кандидатська дисертація асистентом кафедри   Сізова 

К.І. (науковий керівник).2015р. 

Захищена кандидатська дисертація асистентом  Жилінков О.О. 

(науковий керівник).2016р. 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації 

у рамках VII регіональної студентської науково-технічної 

конференції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2013 р.) зі студентом Муравйовим Н.О за темою: 

«Комплексний підхід до вибору рухомого складу на 

промислових підприємствах». 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

Основні 

публікації за 

напрямом 

Губенко В.К. Логистика ресурсозберегающей технологи работы 

автосамосвала в горно-металлургическом комплексе: Моногр. / 

В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. – ГВУЗ 

«Приазовский государственный технический университет». – 
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Мариуполь:2012. – 220 с. 

Губенко В.К.Логистика надежности и экологичности 

вагонопотоков промпредприятий ситирайонов Моногр. / В.К. 

Губенко,М.В. Хара, А.А. Лямзин. –Изд-во «Ноулидж» (донецкое 

отделение). – Донецк:2014. – 383 с. 

Губенко В.К. Лямзин А.А. Городская логистика // Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. 

праць. – Маріуполь, 2009. – Вип.19. – С.141-146. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Экологическая оценка 

логистической цепи приморской зоны «Промпредприятие-порт» 

/ Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту: 

Науковий журнал. – Донецьк.– 2009. –  № 1. – С. 72 – 78. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Литвинов А.П.  Управление 

экологическим риском в системе городской логистики.  // 

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета: Сб. науч. Тр.  – Харьков, 2010. – Вип.48. С.112-

115. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Украинский Е.А. “CITY 

LOGISTICS” – механизм экономической и экологической 

стратегии муниципальных транспортных систем.// Вестник 

Восточноукраинского национального университета имени 

Владимира Даля: Сб. науч. тр. – Луганск, 2012. – Вип. 4 (175) – 

С. 95–102. 

Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С. Управление 

транспортными потоками индустриальных центров Донецкого 

региона // Вестник Донецкой академии автомобільного 

транспорта: Сб. науч. тр. – Донецк, 2012. – Вип. 1 – С. –19-23. 

Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С., Украинский Е.А. 

// Формирование рациональных маршрутов движения 

транспортных средств в условиях индустриального центра // 

Электронный Вестник Восточноукраинского национального 

университета имени Владимира Даля: Научные вести 

Далевского университета. – 2012. №7  

Губенко В.К., Лямзин А.А., Помазков М.В. Особенности 

транспортировки автосамосвалов большой грузоподъемности в 

ситилогистической среде/ Вісник Донецького інституту 

автомобільного транспорту: Науковий журнал. – Донецьк.– 

2013. –  № 1. – С. 4 – 10.  

Губенко В.К., Лямзин А.А., Хара М.В. Ситилогистика 

муніципального электротранспорта. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ. –  2013. – Вип.9.(198).Ч.1. 

Хара М.В., Лямзин А.А. Влияние ситилогистических условий на 

надежность обслуживания подвижного состава промышленных 

предприятий Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – 

Луганськ. –  2013. – Вип.15.(204).Ч.2. стр.11-14. 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Экологический дименсион 

транспортных систем / TRANSPORT PROBLEMS `2009: I 

International Scientific Conference Katowice, Poland, 17-19 july 

2009 y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 2009. – 

N.1. – Р.140-147. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Эффективность 

системы обеспечения экологической безопасности 

муниципальных транспортних систем /ELPIT 2009 / II 

Международный экологический конгресс «Экология и 

безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных 

комплексов», Россия, 24-27 сентября 2009 год – Тольятти: 
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Тольяттинский государственный университет, 2009 – Т. II. – 

С.189 – 193. 

Губенко В.К., Хара М.В., Лямзин А.А., Романенко Е.А. 

Эффективность маршрутной сети промышленных районов в 

условиях городской логистики  / TRANSPORT PROBLEMS 

`2013: V International Scientific Conference Katowice, Poland, 24-

28 june 2013 y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 

2013. – N.1. – Р.150-156. 

В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. Механизм 

«Городская логистика» в системе обеспечения экологической 

безопасности муниципального транспорта / ELPIT – 2013. 

Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-

транспортных комплексов: сборник трудов VI Международного 

экологического конгресса, научный симпозиум «Урбоэкология. 

Экологические риски урбанизированных территорий», 18-22 

сентября 2013 года, Тольятти-Самара, Россия. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013. – Т.5 – С. 86-89. 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Ситилогистические методы 

организации приоритетного движения грузового транспорта в 

крупных промышленных районах. / Логістика промислових 

регіонів: збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної 

науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2013 року / 

Донецька академія автомобільного транспорту – Донецьк: 

ЛАНДОН –XXI, 2013-С.17-19. 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Реверсивная логистика управления 

промышленными грузопотоками в  ситилогистических условиях. 

/ «Університетська наука - 2013»:  збірник наукових праць за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-

17 травня 2013 року / ДВУЗ «Приазовський державний 

технічний університет» Т.2 – Маріуполь: ПДТУ, 2013.– С.281-

282. 

Науково-

дослідна 

робота 

НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті логістичних 

рішень ефективної транспортної мережі в умовах раціонального 

природокористування» (2013-2014 р.р.)  

Робота з 

аспірантами та 

докторантами 

Виконується наукове керівництво над дисертаційною роботою 

аспіранта Висоцького О.С. (рік зарахування до аспірантури 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» – 

2016р.) 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації 

у рамках II всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених (Одеський національний морський 

університет, 2013 р.) зі студентами Резнік Я.І. та Стебень Л.С. за 

темою: «Зелена логістика». 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації 

у рамках VIII регіональної студентської науково-технічної 

конференції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2014 р.) зі студентом Аксенової Т.М. за темою: 

«Проблема розробки «Зелених зон» у структурі транспортного 

каркасу промислових районів». 

 

 Проректор з наукової роботи      

 І.А.Ленцов 

   

http://www.pstu.edu/fileadmin/files/hotnews/2013_03/inf_list_University_science_2013.pdf
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Додаток Б 
*
Примітки: 

Рівень наукової та професійної активності науково-

педагогічного працівника  
 

КОРОТІЧ Г.В.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

1. Korotich G. Conception of personality in the works of N.A.Berdyaev and 

L.P.Karsavin // Intellectual and moral values of the modern society: research articles. – San 

Francisco: B&M Publishing, 2013. – p.149-153. (РІНЦ) 

2. Korotich G. About the principal ideas of N.A.Berdyaev’s philosophy of 

economy / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative 

approach. 2
rd 

edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles. – San 

Francisco: B&M Publishing, 2014. – p. 148-153. (РІНЦ) 

3. Korotich G. About N.A.Berdyaev’s conception the peculiarities of 

development of mankind / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics 

and innovative approach. 3
rd 

edition. Vol. 2. Humanities and social sciences. Economics. 

Psychology and pedagogics: research articles. – San Francisco: B&M Publishing, 2014. – p. 

19-26. (РІНЦ) 

4. Korotich G. Lou Andreas-Salome about peculiarity of Friedrich Nietzsche’s 

philosophy / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative 

approach. 5th edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles. – San 

Francisco: B&M Publishing, 2015. – p. 12-18. (РІНЦ) 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 

1. Коротич Г.В. Е.Н. Трубецкой о философских взглядах Ф. Ницше // Грані: 

науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2010. - №5 (73). – С.81-86. 

2. Коротич Г.В. Практическая философия Н. Аббаньяно // Вісник ДонНУЕТ ім. 

Михайла Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 2011. – № 2 (50). – С. 30-

36. 

3. Коротич Г.В. Проблема техники и технического в творчестве Н.А. Бердяева // 

Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 

2012. – № 2 (54). – С. 26-32. 

4. Коротіч Г.В. Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва // Вісник 

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 2013. – № 2 

(58). – С. 85-95. 

5. Коротіч Г.В. Особливості аналізу Є. М. Трубецьким соціально-філософських 

поглядів Платона // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія 

«Гуманітарні науки». – 2014. – № 2 (62). – С. 17-27. (у співавторстві з Тищенко А. В., 

власний внесок 81%) 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, 

або іноземного рецензованого наукового видання; 
Відповідальний виконавець наукової теми «Актуальні проблеми історії і 

філософії» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U004936). 

ЛАЗАРЕНКО Л.М.:   
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2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Лазаренко Л.М. Русский канон и его родственники в других языках (в поисках 

первокорня) / Л.М. Лазаренко У.А. Карпенко // Русский язык в поликультурном мире. 

Сборник научных работ. – Киев: Освіта України, 2013. – С. 40-44. 

2. Лазаренко Л.М. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов 

(на материале романа «Дочь снегов» Дж.Лондона) / Л.М. Лазаренко У.А. Карпенко // 

Мовні і концептуальні картини світу. - Київ:Київський національний університет ім. 

Тараса Шевченка. – Випуск 47. Частина 1. – 2014. - С. 599-605 

Лазаренко Л.М.  Репрезентация концептов «отвага»,«смелость» в русской и 

английской художественной речи А.С.Пушкина и Дж. Г. Байрона / Л.М. Лазаренко 

У.А. Карпенко // Наука и мир. Международный научный журнал №11(27), 2015, Том 2, 

С. 30-34. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 

вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з 

фіксованим власним внеском); 

1. Лазаренко Л.Н. Пособие по фонетике английского языка : учебное пособие / 

сост.: Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 108 с. 

2. Английский язык : учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Экономика предприятий» / сост.: Т. И. Васильева, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2014. – 221 с. 

3. Лазаренко Л.Н. Железнодорожные перевозки. Английский язык для 

профессионального общения : учеб. пособ. / Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко ; М-во 

образования и науки Украины, Приаз. гос. техн. ун-т. - электрон. текстовые дан. - 

Мариуполь : ПГТУ, 2015. - 115 с. 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, 

або іноземного рецензованого наукового видання; 

Керівник  наукової теми «Оптимізація самостійної роботи студенті в умовах 

кредитно – модульної системи при навчанні іноземних мов в технічних ДВНЗ» (2015 - 

2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U004938). 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його 

заступника; 

Завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет»   

 

ФЕДОСОВА І.В.:  

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

1. Федосова И.В. Классификация и анализ современных систем дистанционного 

обучения / И.В. Федосова, Д.С. Мироненко, С.В. Алешин // Збірник наукових праць 

Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет 
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Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 2 (43). – С. 199 – 203. (Indexed in 

Index Copernicus) 

2. Федосова И.В. Экологическая безопасность глобального информационного 

пространства /И.В. Федосова, В.С. Волошин // Вісник Приазовського державного 

технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазов. держ. техн. ун-т», 2015. – Вип. 29. – С. 243-250. (Indexed in Google Scholar) 

2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Федосова И.В. Экологическая безопасность глобального информационного 

пространства /И.В. Федосова, В.С. Волошин // Вісник Приазовського державного 

технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазов. держ. техн. ун-т», 2015. – Вип. 29. – С. 243-250. 

2. Федосова И.В. Особенности построения эмпирического описания контура 

капли в автоматизации и расчетов поверхностных свойств расплавов / И.В. Федосова, 

Т.А. Левицкая // Наукові праці Донецького національного технічного університету. 

Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – Красноармійськ: 

ДонНТУ, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 119 – 124. 

3. Федосова И.В. Классификация и анализ современных систем дистанционного 

обучения / И.В. Федосова, Д.С. Мироненко, С.В. Алешин // Збірник наукових праць 

Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 2 (43). – С. 199 – 203. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 

вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з 

фіксованим власним внеском); 

1. Формування навчальної мотивації студентів вищого технічного навчального 

закладу: моногр. / І.В. Федосова. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», 2014. – 107 с. 

2. Федосова І.В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець 

XIX - перша половина XXст.): монографія / І.В. Федосова. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 

2014. – 397 с. 

 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, 

або іноземного рецензованого наукового видання; 

Керівник НДР «Структурний аналіз інформаційно – аналітичної системи 

«Практика школярів в університеті» (2015 - 2016 р., номер державної реєстрації роботи: 

0115U004954). 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його 

заступника; 

Вчений секретар ДВНЗ «ПДТУ» 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора; 

Захист докторської дисертації, диплом доктора наук ДД№003945 від 22.12.2014 ; 

Одержання звання професора: наказ МОН від 25.02.2016, №160. 
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ЛЮБЧУК О.К.: 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 
1. Любчук О.К. Концепція управління підготовкою студентів-управлінців як 

соціальних інноваторів / О.К. Любчук // Проблеми сучасного державного управління: 
збірник. наукових праць ДонДУУ. - Донецьк, 2010. – Т.ХІ, вип.152. -  С. 263-273.  

2. Любчук О.К. Управління формуванням професійної свідомості студентів 
в процесі навчання у вищій школі управління / О.К. Любчук //  Філософсько-
педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції: матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Красноармійськ, 10 березня 
2011р.). – Красноармійськ: КП ДонНТУ, 2011. – С. 48-51. 

3. Любчук О.К. Проблема підготовки студентів управлінських 
спеціальностей до підприємницької діяльності / О.К. Любчук //  Державні механізми 
управління природокористуванням: збірник наукових праць ДонДУУ. - Донецьк, 2011. 
- Т XII. - Вип. 208. - С. 181-190. 

4. Любчук О.К. Проблема становлення навчально-професійної мотивації 
майбутніх управлінців як психологічного чинника підви-щення якості фахової 
підготовки для постіндустріального виробництва / О.К. Любчук // Проблеми загальної 
та педа-гогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. 
Костюка НАПН України. -  К.: Гнозіс, 2012. -  Т. XIV. -  Вип. 226, Ч. 6. - С. 258-264. 

5. Lyubchuk O. Development of entrepreneurial potential of students in the 
professional training at universities of economic profile / Lyubchuk O., Lunov V. // 
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ = 
Fundamental and applied researches in practice of leading  scientific schools. – Онтарио: 
Accent Graphics Communications & Publishing, 2014. – P.3-10. – (Серия: Психология. 
Педагогика. Медицина. Социология. Философия; вып. 2). 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим 

власним внеском); 
1. Любчук О.К. Нові можливості вивчення та розвитку професійної «Я-

концепції» студентів університету управління  / О.К. Любчук // Актуальные полити-ко-
правовые и социально-психологические исследова-ния в традициях ведущих научных 
школ: достижения, тенденции, перспективы: [Межд. коллект. монография]. В 2 т., Т.1 / 
[Коллектив авторов]; под ред. акад. В.И. Веретенникова, акад. Т.П. Висковатой, акад. 
В.А. Товстика; отв. ред.-сост. В.Е. Лунев. – Макеевка: МЭГИ- Institution Is Certified by 
International Education Society, London, Great Britain; Донецк: Донбасс, 2013. – С. 247-
263.  

2. Любчук О.К. Теоретико-методологічні засади державного управління 
неперервною освітою в Україні та її регіонах: [моногр.] / О.К.Любчук - Донецьк: СПД 
Купріянов В.С., 2010. – 395с.   

3. Психологія управління: навч. посібник / Д.І. Дзвінчук, Н.Г.Діденко, О.К. 
Любчук, В.І.Малімон // За заг. ред. проф. Д.І.Дзвінчука. – К.: ТОВ «СІК ГРУП 
УКРАЇНА», 2013. – 293 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України як навчальний посібник . (Лист 1/11-4343 від 26.02.2013 р.). 

4. Творчий розвиток суб’єктів управління: теоретичні засади та практика: 
[колект. моногр.] /  [О.С.Поважний, С.Ф.Поважний, О.К.Любчук та ін.]. – Донецьк: 
СПД Купріянов, 2010. – 348 с. 

5. Любчук О.К. Вікова психологія: навчально-методичний посібник / О.К. 
Любчук // Донецьк : ВІК, 2013. – 165 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Любчук О.К. Концептуальні засади розвитку підприємницького 
потенціалу студентів управлінських спеціальностей як особистісного фактору 
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становлення соціального інноваторства в Україні / О.К. Любчук // Фундаментальные 
прикладные психологические исследования в практике ведущих школ: реалии и 
перспективы: международная коллект. монография / [коллектив авторов]; под. ред. 
акад. Л.Ф. Бурлачука, акад. Т.П. Висковатой, проф. В.М. Синельникова., отв. сост. В.Е. 
Лунев. – Макеевка : МЭГИ- Institution Is Certified by International Education Society, 
London, Great Britain; Донецк: Світ Книги, 2012. – С. 333-351. 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання; 

 The Member of Editorial Board of International Scientific Periodical Journal 

«FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES  IN PRACTICE OF LEADING 

SCIENTIFIC SCHOOLS»,  ISSN 2313-7525, CERTIFICATE № 2014-03 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

з 2015 р. завідувач кафедри туризму ДВНЗ «ПДТУ» 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради; 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2016 рік - докторська 

дисертація) 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора; 

Донецький державний університет управління, захист докторської дисертації 19 

грудня 2011 року,диплом ДД № 000760 від 29.03.2012 р. 
 

ГУБЕНКО В.К.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

1. Губенко В.К., Лямзін А.О., Літвінов О.П. Управление экологическим риском в 

системе городской логистики. Вестник Харьковского национального 

автомобильно-дорожного университета: Сб. науч. тр. – Харьков: ХНАДУ. – 

Вип.48. 2010г.стр 4 

2. Губенко В.К.,Лямзін А.О., Хара М.В. Управление устойчивостью  

транспортного обслуживания металлопотоков. Вестник Харьковского национального 

автомобильно-дорожного университета: Сб. науч. тр. – Харьков: ХНАДУВип. 27.2010г. 

стр 5  

3. Губенко В.К., Ніколаєнко І.В. , Лямзін А.О. Концепция транспортного 

кластера ситилогистики. Вісник Національного університету "Львівська політехника": 

Зб. наук. пр. – Львів, Вип.749.2012г.стр.7. 

4. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Помазков М.В. Особенности транспортировки 

автосамосвалов большой грузоподъемности в ситилогистической среде. Вісник 

Донецької академії автомобільного транспорту: Зб.наук.пр.  – Донецьк: ДААТ,– Вип. 

№ 1.2013г стр.7 

5. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Хара М.В. Эффективность маршрутной сети 

промышленных районов в условиях городской логістики. Conference proceedings. V 

International Scientifik Conferens. ΙΙ International Symposium of Young Researchers: 
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conferens transport problems 2013, Katowice (Rzeczpospolita Polska), Silesian University of 

Technolog.2013. стр 6. 

6. Губенко В.К., Лямзін А.О., Помазков М.В. Механизм «Городская логистика» в 

системе обеспечения экологической безопасности муниципального транспорта. ELPIT-

2013: IV Международный экологический конгресс, Тольяттинский государственный 

университет, г. Тольятти (Россия). 2013г.стр 9. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Хара М.В. К вопросу логистики ремонта вагонных 

парков предприятия. Вісник Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля № 7(149).2010г. 

стр.5. 

2. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Хара М.В. Системная модель генерации готовности 

подвижного состава. Вісник Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля. Ч. 1., № 

10(152).2010г. стр8. 

3. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Хара М.В. Методы расчета эксплуатационной 

готовности вагонных парков промпредприятий. Захист металургійних машин від 

поломок: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,Вип. 12. 2010г. стр 8. 

4. Губенко В.К., Лямзін А.О. Экологический менеджмент логистической 

системы. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, № 14(168). .2011г. стр 6. 

5. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Хара М.В. Прогнозирование рабочего парка 

вагонов металлургического предприятия в условиях роста объемов перевозок. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. пр. 

– Маріуполь: ДВНЗ «Приаз. держ. техн. ун-т», №2(23). 2011г. стр 5. 

6. Губенко В.К., Лямзін А.О.Хара М.В. Методика обеспечения готовности 

вагонов металлургического предприятия на стадии стабильности объема перевозок. 

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля: 

Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля,№ 4(175). 2012г стр 5. 

7. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Український Є.О. “CITYLOGISTICS” – механизм 

экономической и экологической стратегии муниципальных транспортных систем. 

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля: 

Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля,№ 4(175). 2012г. стр 7. 

8. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Хара М.В. 

Ситилогистикамуниципальногоэлектротранспорта. Вісник Східноукраїнського 

національного університету ім. Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ 

ім. В.Даля.,№ 9(198). 2013г. стр 4. 

9. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Майорова И.Н., Помазков М.В. Имплементация 

ситилогистических решений в транспортной системе на рынке сельхозпродукции. 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: 

Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приаз. держ. техн. ун-т», 2013. – №27. 2013г. стр. 9.  

10. Губенко В.К., Нагорный Е.В., Нефедов Н.А., Кузнецов А.П. Повышение 

экологической и энергетической эффективности транспортных систем городов. 

Вестник Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля: 

Сб. науч. тр. – Луганск, Вип. 5 (194). 2013г стр. 6.  

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим 

власним внеском): 
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1. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Помазков М.В. Логистика ресурсосберегающей 

технологии работы автосамосвалов в горнометаллургическом комплексе. Мариуполь: 

Изд-тво «ПГТУ» – Мариуполь. 2012г. стр 220. 

2. Губенко В.К., Нефедова Я.І. Динамика металлопотоков в ситилогистической 

среде Приазовья (имплементация методов нечетких множеств и исскуственного 

интелекта». Мариуполь: Изд-тво «ПГТУ» – Мариуполь. 2013г. стр 244. 

3. Губенко В.К., Лямзін А.О.,Хара М.В. Logistics of reliability and ecological 

compatibility of carriage streams of industrial enterprises in city districts. Донецк: Изд-тво 

«Ноулидж» (донецкое отделение). 2014г. стр 383.  

4. Губенко В.К., Ніколаєнко І.В. Logistics: имплементация парадигмы 

креативных логистических цепей взамен идеи больше транспортных площадей для 

большого количества транспорта: монография. Мариуполь: Изд-тво «ПГТУ» – 

Мариуполь. 2015г  стр 493. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

з 2000 р. завідувач кафедри технології міжнародних перевезень і логістика ДВНЗ 

«ПДТУ». 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради; 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2015,2016 рік - 

докторська дисертація) 

 

ПАРУНАКЯН В. Е.:  

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

1. Парунакян В. Е., Красулін О.С. Тяговые средства для энергосберегающих 

транспортных технологий промышленных предприятий. Зарубежный научно-техн. 

журн. «Промышленный транспорт. XXI век». Москва, 2011. – Вып. № 4. С. 29 – 

32.2011г. стр 4. 

2. Парунакян В. Е., Сізова К.І. Идентификация процесса материалодвижения и 

разработка принципов формирования логистических цепей в производственно-

транспортной системе предприятия. Зарубежный журнал «Логистика и управление 

цепями поставок». – Вып. 3. – 2012. – Россия, Москва. С. 36 – 45 

3. Парунакян В. Е., Сізова К.І. Designing of logistical chains inside production-and-

transport system of metallurgical enterprise. Transport Problems, volume 4 issue 1, 2012. 

Польша, Катовице. р. 35 – 45.  

4. Парунакян В. Е., Сізова К.І., Аксьонов М.Л. Modelling of transport-and-handling 

complexes operation within industrial enterprises. Научно-технический журнал Transport 

Problems (г. Катовице, Польша), Volume 8, Issue 3, “Scopus”, 2012. р. 121-129. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Парунакян В. Е., Дженчако В.Г. Исследование процесса размораживания 

железосодержащего сырья в вагонах с использованием компьютерной технологии 

«ДАТЛ MJNJNC». Вісник Призов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2011. – 

Вип. № 20. – С. 267 – 278 
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2. Парунакян В. Е. Моделирование процесса переработки вагонопотока грузовой 

станции с учетом воздействия динамических факторов. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: 

СНУ ім. В. Даля, 2011. № 12(166). Ч.1. – С. 174 – 185. 

3. Парунакян В. Е., Артамонова Ю.В. Методические основы оптимизации срока 

эксплуатации большегрузных автосамосвалов металлургических предприятий. Защита 

металлургических машин от поломок – Мариуполь, 2011. – Вып. № 14. С. 64 – 70. 

4. Парунакян В. Е., Десятський С.П., Бойко В.О. Исследование динамики 

процесса переработки вагонопотока грузовой станции металлургического комбината. 

Защита металлургических машин от поломок – Мариуполь, 2011. – Вып. № 14. С. 71 – 

84. 

6. Парунакян В. Е., Жилінков О.О. К вопросу повышения эксплуатационной 

готовности большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции. Вісник 

Призов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2012. – Вип. № 2 (23). С. 270 – 

275. 

7. Парунакян В. Е., Красулін О.С. Энергоэффективная транспортная технология 

для предприятий и производственно-складских объектов с ограниченным 

вагонопотоком. Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту Вип. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 

Вип. № 4 (175). С. 216 – 222. 

8. Парунакян В. Е., Аксьонов М.Л., Бойко В.О. Методика оценки и анализа 

пропускной способности технических устройств грузовой станции металлургического 

предприятия. Вісник Призов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2012. – Вип. 

№ 25. Україна. С. 246 – 252. 

9. Парунакян В. Е., Сізова К.І. Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 

2013 – № 9(198). – С. 114 – 119. Моделирование процесса приёма и выгрузки массового 

сырья в транспортно-грузовом комплексе аглофабрики с учётом его динамики.  

10. Парунакян В. Е., Маслак Г.В., Кіріцева О.В. Основные принципы 

определения соотношения объёмов переработки вагонопотоков и вместимости путей 

станций металлургических предприятий. Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 

2013 – № 9(198). – С. 99 –103. 

11. Парунакян В. Е., Маслак Г.В. Новые подходы к повышению эффективности 

работы железнодорожных станций  промышленных  предприятий. Вісник Приазов. 

держ. техн. ун-ту: Зб. наук. праць. – Маріуполь, 2014. - Вип. № 29. С. 206 – 215. 

12. Парунакян В. Е., Красулін О.С. К вопросу использования тепловозного парка 

на промышленном железнодорожном транспорте. Защита металлургических машин от 

поломок: Сб. науч. тр. – Мариуполь, 2014. – Вып. № 16. с. 49-58. 

13. Парунакян В. Е., Лінник Г.О. Оценка технико-эксплуатационных 

характеристик различных видов оснований стрелочных переводов для условий 

промпредприятий. Защита металлургических машин от поломок: Сб. науч. тр. – 

Мариуполь, 2014. – Вып. № 16. с. 59-66. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

з 1999 р. завідувач кафедри промисловий транспорт ДВНЗ «ПДТУ» 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради; 
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участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2015,2016 рік - 

кандидатська дисертація) 
 

МАЙОРОВА І. Н.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

1. Логістичне забеспечення транспортного коридору ТРАСЕКА. Проблемы и 

перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в 

рамках Черногморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сборник научных 

трудов.- Донецк: ДонНУ, 2010. Стр 5.  

2. Наслідки фінансово-економічної кризи і ріячного членства України в СОТ. 

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов, Часть 1- Донецк: 

ДонНУ.2010г. Стр 5. 

3. Управление закупками автотранспортного предприятия на базе 

международных стандартов. Вестник Донецкой академии автомобільного транспорта: 

Сб. науч. тр. – Донецк, 2013. – Вип. 1. 2013г. стр 7. 

4. Система логістичної координації ланцюгів постачання сучасних корпорацій. 

Збірник наукових праць Харківського національного автодорожнього університету 

«Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» – Харків: ХНАДУ, 2014. – Вип 

№ 1 C.120-126. 

5. Походження та структура сіті логістичних потоків Приазов’я. Вісник 

економічної науки України. – Донецьк: Інститут економіки та промисловості 

Національной академії наук України, 2014 – Вип № 2 (26) стр 7. 

6. Лямзин А.А., Украинский Е.А. Прикладные ситилогистические решения в 

условиях урбанизации транспортных сетей городской среды. Наукоємні технології – 

Національний авіаційний університет: Науковий журнал. – Київ. – 2014. – №3 (23).стр 

8. 

7. Аудит управління закупівлями в транспортних системах сіті логістики 

промислового регіону. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб.наук. пр.– 

Харків: ХНАДУ, 2015. № 1(8). Т.1.– С.106-112.  

8. Особливості формування, організації і функціонування сіті-логістичних 

потоків Приазов’я. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Науковий 

економічний журнал. – 2014.– №3(27). Стр. 6. 

9. Логістичне управління муніципальними об’єднаними підприємствами. 

Галицький економічний вісник. – 2015. -№ 4 (3). Стр. 6. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Україна в міжнародних логістичних ланцюгах товароруху. Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Збірник наукових 

праць.Маріуполь, ПДТУ, 2010. Стр 6. 
2 Єврологістика в період світової фінансової кризи. Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності. 6 Збірник наукових праць.- Маріуполь, 

ПДТУ, 2011. Стр 5. 

3. Формирование и функционирование транспортно-логистических систем 

индустриального города. Вестник Восточноукраинского национального университета 

имени Владимира Даля: Сб. науч. тр. – Луганск, 2013. – Вип. 9 (198) Ч.1. стр 7.  

4. Губенко В.К, Помазков М.В.,Лямзин А.А.Имплементация ситилогистических 

решений в транспортной системе на рынке сельхозпродукции. Вісник Приазовського 

державного технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь, 2013. – Вип.27. стр 

8. 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим 

власним внеском): 

1. Логістика в міжнародному бізнесі. ГВУЗ «Приазовский государственный 

технический университет». – Мариуполь, Украина.2012г. стр. 389. 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради; 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2015 рік - докторська 

дисертація) 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора; 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» , захист докторської 

дисертації 15 січень 2013 року,диплом ДД № 001936 від 25.04.2013 р. 

 
ЛИТВИНОВ О.П. 

 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

1. Губенко В.К., Лямзін А.О., Літвінов О.П. Управление экологическим риском в 

системе городской логистики. Вестник Харьковского национального автомобильно-

дорожного университета: Сб. науч. тр. – Харьков: ХНАДУ. – Вип.48. 2010г. стр. 4 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради; 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2015 рік - кандидатська 

дисертація) – засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 26 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора; 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», захист докторської 

дисертації 15 січень 2013 року,диплом ДД № 001989 від 25.05.2015 р. 

 

КІРКИН О. П.: 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Киркина.В.И. Виртуализация управления транспортными системами. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ. –  2010. – Вип.10.(152).стр 5 

2. Киркина.В.И. Системное построение виртуальных предприятий. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. пр. 

– Маріуполь: ДВНЗ «Приаз. держ. техн. ун-т», 2011. – Вип. 22. Стр. 6. 

3. Киркина.В.И. Управление транспортными процессами доставки грузов в 

городских условиях с дополнением критериев логістики. Вiсник Схiдноукраїнського 

національного унiверситету імені Володимира Даля: науковий журнал.– Луганськ, 

2013.– № 5(194) ч.2 стр.6.  

4. Киркина.В.И. Совершенствование современных программных пакетов 

планирования работы маршрутного пассажирского транспорта городов. Вісник 

Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. пр. - Маріуполь, 2013. - Вип. 26. Стр 6. 

5.  Киркина.В.И. Оптимизация городских перевозок грузов с использованием 

системных исследований в области логістики. Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. 

наук. пр. - Маріуполь, 2014. - Вип. 28. стр 6.  

http://phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/182-zasidannya-spetsializovanoji-vchenoji-radi-d-27-053-01-26-lyutogo-2016-r
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8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, 

або іноземного рецензованого наукового видання: 
НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті логістичних рішень ефективної 

транспортної мережі в умовах раціонального природокористування» (2013-2014 р.р.). 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради; 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2010 рік - 

кандидатська дисертація) в засіданні ради К 29.053.02. 

 

ЛЯМЗІН А.О.:  

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

1. Лямзін А.О., Літвінов О.П. Управление экологическим риском в системе 

городской логистики. Вестник Харьковского национального автомобильно-

дорожного университета: Сб. науч. тр. – Харьков: ХНАДУ. – Вип.48. 2010г.стр 4 

2. Лямзін А.О., Хара М.В. Управление устойчивостью  транспортного 

обслуживания металлопотоков. Вестник Харьковского национального автомобильно-

дорожного университета: Сб. науч. тр. – Харьков: ХНАДУВип. 27.2010г. стр 5  

3. Ніколаєнко І.В. , Лямзін А.О. Концепция транспортного кластера 

ситилогистики. Вісник Національного університету "Львівська політехника": Зб. наук. 

пр. – Львів, Вип.749.2012г.стр.7. 

4. Лямзін А.О.,Помазков М.В. Особенности транспортировки автосамосвалов 

большой грузоподъемности в ситилогистической среде. Вісник Донецької академії 

автомобільного транспорту: Зб.наук.пр.  – Донецьк: ДААТ,– Вип. № 1.2013г стр.7 

5. Лямзин А.А., Хара М.В. Оценка потенциала системы «Транзит» 

промышленных сити-районов //Вісник Донецького інституту автомобільного 

транспорту: Науковий журнал. – Донецьк.– 2013. –  № 4. – С. 32 – 43. 

6. Лямзин А.А., Майорова И.Н., Мнацаканян М.С., Украинский Е.А.  Прикладные 

ситилогистические решения в условиях урбанизации транспортных сетей городской 

среды // Наукоємні технології – Національний авіаційний університет: Науковий 

журнал. – Київ. – 2014. – №3 (23) – С.330 – 339. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Лямзін А.О.,Хара М.В. К вопросу логистики ремонта вагонных парков 

предприятия. Вісник Східноукраїнського національного університету імені 
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2. Лямзін А.О.,Хара М.В. Системная модель генерации готовности подвижного 

состава. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля. Ч. 1., № 10(152).2010г. стр8. 

3. Лямзін А.О.,Хара М.В. Методы расчета эксплуатационной готовности 

вагонных парков промпредприятий. Захист металургійних машин від поломок: Зб. 
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4. Лямзін А.О. Экологический менеджмент логистической системы. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, № 14(168). .2011г. стр 6. 

5. Лямзін А.О.,Хара М.В. Прогнозирование рабочего парка вагонов 

металлургического предприятия в условиях роста объемов перевозок. Вісник 
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Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. пр. 

– Маріуполь: ДВНЗ «Приаз. держ. техн. ун-т», №2(23). 2011г. стр 5. 

6. Лямзін А.О.Хара М.В. Методика обеспечения готовности вагонов 

металлургического предприятия на стадии стабильности объема перевозок. Вісник 

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля,№ 4(175). 2012г стр 5. 

7. Лямзін А.О.,Український Є.О. “CITYLOGISTICS” – механизм экономической 

и экологической стратегии муниципальных транспортных систем. Вісник 

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля,№ 4(175). 2012г. стр 7. 

8. Лямзін А.О.,Хара М.В. Ситилогистикамуниципальногоэлектротранспорта. 

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля: 

Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля.,№ 9(198). 2013г. стр 4. 

9. Лямзін А.О.,Майорова И.Н., Помазков М.В. Имплементация 

ситилогистических решений в транспортной системе на рынке сельхозпродукции. 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: 

Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приаз. держ. техн. ун-т», 2013. – №27. 2013г. стр 9.  

10. Нагорный Е.В., Нефедов Н.А., Кузнецов А.П. Повышение экологической и 

энергетической эффективности транспортных систем городов. Вестник 

Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля: Сб. науч. 

тр. – Луганск, Вип. 5 (194). 2013г стр 6.  

11. Свідоцтво авторського права на твір «Концепція транспортного кластера сіті 

логістики» (Науковий твір опубліковано у «Віснику Національного університету 

«Львівська політехніка», № 749 / автори: Губенко В.К., Ніколаєнко І. В., Лямзін А.О.) 

№ 52525 від 11.12.2013 р. 

12. Свідоцтво авторського права на твір «Оцінка транспортної доступності 

об’єктів в міській логістиці» (Науковий твір опубліковано у Збірнику матеріалів V 

Міжнародної наукової конференції «Transport problems  2013», Катовіце, Польща/ 

автори: Ніколаєнко І. В., Лямзін А.О.) №52526 від 11.12.2013 р. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим 

власним внеском): 

1. Губенко .В.К., Лямзін А.О.,Помазков М.В. Логистика ресурсосберегающей 

технологии работы автосамосвалов в горнометаллургическом комплексе. Мариуполь: 

Изд-тво «ПГТУ» – Мариуполь. 2012г. стр 220 (власний внесок 90 стор). 

2. Губенко .В.К.,  Хара М.В., Лямзін А.О. Logistics of reliability and ecological 

compatibility of carriage streams of industrial enterprises in city districts. Донецк: Изд-тво 

«Ноулидж» (донецкое отделение). 2014г. стр 383. (власний внесок 120 стор). 

 

БУЛГАКОВА Ю.В. 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

Bulgakova, J. The model of work–in–process inventory management of rail cars 

building company / J. Bulgakova // Transport Problems : Scientific Journal. – Gliwice : 

Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2013. – Vol. 8, N 4. – P. 127–136. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Нагаевский, В. И. Возможности применения производственно–транспортной 

системы Канбан в машиностроении (на примере изготовления вагонов) / В. И. 
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Нагаевский, Ю. В. Булгакова // Вісник Приазовського держ. техн. ун–ту. : зб. наук. пр. / 

ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2011. – Вип. 22. – С. 241–245. – (Серія : Технічні науки). 

2. Нагаевский, В. И. Методика моделирования системы Канбан на участке 

сборки вагон–цистерн / В. И. Нагаевский, Ю. В. Булгакова // Вісник 

Східноукраїнського нац. ун–ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – Вип. 14. – С. 34–37. 

3. Булгакова, Ю. В. Системное перемещение грузов машиностроительного 

производства с помощью интеллектуальных программ поддержки принятия решений / 

Ю. В. Булгакова // Вісник Східноукраїнського нац. ун–ту ім. В. Даля. – 2013. – №. 5 

(194), Ч. 1. – С. 34–4.  

4. Булгакова, Ю. В. Рассмотрение многопродуктовой системы Канбан 

применительно к процессу производства вагонов–цистерн / Ю. В. Булгакова // Вісник 

Приазов. держ. техн. ун–ту : зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2012. – 

Вип. 24. – С. 310–315. – (Серія : Технічні науки). 

5. Нефедова, Я. И. Моделирование процессов управления в производственно–

транспортной системе / Ю. В. Булгакова, Я. И. Нефедова // Вісник Приазов. держ. техн. 

ун–ту : зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2014. – Вип. 27. – С. 205–212. – 

(Серія : Технічні науки). 

12) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента; 

Захист кандидатської дисертації  канд. техн. наук, 2015 р. 05.22.01 – Транспортні 

системи, за темою «Вдосконалення транспортної системи промислового підприємства» 

(2015 р. / диплом ДК № 045395). 

 

Проректор з наукової роботи       

    І.А.Ленцов 
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Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом,  

науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 
 

Губенко 

Володимир 

Костянтинович 
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напрямом 

1. Губенко В.К. Логистика ресурсозберегающей технологи работы 
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В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. – ГВУЗ «Приазовский 
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вагонопотоков промпредприятий ситирайонов Моногр. / В.К. 

Губенко,М.В. Хара, А.А. Лямзин. –Изд-во «Ноулидж» (донецкое 

отделение). – Донецк:2014. – 383 с. 

4. Губенко В.К. City Logistics (имплементация парадигмы 

креативных логистических целей): Моногр. / В.К. Губенко, И.В. 

Николаенко. – Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение) – 

Мариуполь: 2015. – 493 с. 

5. Губенко В.К. Лямзин А.А. Городская логистика // Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. 

праць. – Маріуполь, 2009. – Вип.19. – С.141-146. 

6. Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Экологическая оценка 

логистической цепи приморской зоны «Промпредприятие-порт» / 

Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту: 

Науковий журнал. – Донецьк.– 2009. –  № 1. – С. 72 – 78. 

7. Губенко В.К., Лямзин А.А., Литвинов А.П.  Управление 

экологическим риском в системе городской логистики.  // Вестник 

Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета: Сб. науч. Тр.  – Харьков, 2010. – Вип.48. С.112-115. 

8. Губенко В.К., Лямзин А.А., Украинский Е.А. “CITY 

LOGISTICS” – механизм экономической и экологической 

стратегии муниципальных транспортных систем.// Вестник 

Восточноукраинского национального университета имени 

Владимира Даля: Сб. науч. тр. – Луганск, 2012. – Вип. 4 (175) – С. 

95–102. 

9. Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С. Управление 

транспортными потоками индустриальных центров Донецкого 

региона // Вестник Донецкой академии автомобільного 

транспорта: Сб. науч. тр. – Донецк, 2012. – Вип. 1 – С. –19-23. 

10. Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С., Украинский 

Е.А. // Формирование рациональных маршрутов движения 

транспортных средств в условиях индустриального центра // 

Электронный Вестник Восточноукраинского национального 

университета имени Владимира Даля: Научные вести Далевского 

университета. – 2012. №7  

11. Губенко В.К., Лямзин А.А., Помазков М.В. Особенности 

транспортировки автосамосвалов большой грузоподъемности в 

ситилогистической среде/ Вісник Донецького інституту 

автомобільного транспорту: Науковий журнал. – Донецьк.– 2013. 
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–  № 1. – С. 4 – 10.  

12. Губенко В.К., Лямзин А.А., Хара М.В. Ситилогистика 

муніципального электротранспорта. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ. –  2013. – Вип.9.(198).Ч.1. 

13. Хара М.В., Лямзин А.А. Влияние ситилогистических условий 

на надежность обслуживания подвижного состава промышленных 

предприятий Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – 

Луганськ. –  2013. – Вип.15.(204).Ч.2. стр.11-14. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Губенко В.К., Лямзин А.А. Экологический дименсион 

транспортных систем / TRANSPORT PROBLEMS `2009: I 

International Scientific Conference Katowice, Poland, 17-19 july 2009 

y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 2009. – N.1. – 

Р.140-147. 

2. Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Эффективность 

системы обеспечения экологической безопасности 

муниципальных транспортних систем /ELPIT 2009 / II 

Международный экологический конгресс «Экология и 

безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных 

комплексов», Россия, 24-27 сентября 2009 год – Тольятти: 

Тольяттинский государственный университет, 2009 – Т. II. – С.189 

– 193. 

3. Губенко В.К., Хара М.В., Лямзин А.А., Романенко Е.А. 

Эффективность маршрутной сети промышленных районов в 

условиях городской логистики  / TRANSPORT PROBLEMS `2013: 

V International Scientific Conference Katowice, Poland, 24-28 june 

2013 y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 2013. – 

N.1. – Р.150-156. 

4. В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. Механизм 

«Городская логистика» в системе обеспечения экологической 

безопасности муниципального транспорта / ELPIT – 2013. 

Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-

транспортных комплексов: сборник трудов VI Международного 

экологического конгресса, научный симпозиум «Урбоэкология. 

Экологические риски урбанизированных территорий», 18-22 

сентября 2013 года, Тольятти-Самара, Россия. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013. – Т.5 – С. 86-89. 

5. Губенко В.К., Лямзин А.А. Ситилогистические методы 

организации приоритетного движения грузового транспорта в 

крупных промышленных районах. / Логістика промислових 

регіонів: збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної 

науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2013 року / Донецька 

академія автомобільного транспорту – Донецьк: ЛАНДОН –XXI, 

2013-С.17-19. 

6. Губенко В.К., Лямзин А.А. Реверсивная логистика управления 

промышленными грузопотоками в  ситилогистических условиях. / 

«Університетська наука - 2013»:  збірник наукових праць за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-17 

травня 2013 року / ДВУЗ «Приазовський державний технічний 

університет» Т.2 – Маріуполь: ПДТУ, 2013.– С.281-282 

Науково-

дослідна 

робота 

Керівник НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті 

логістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах 

раціонального природокористування» (2013-2014 р.р.) 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Захищена докторська дисертація доц. кафедри технології 

міжнародних перевезень і логістика І.М. Майорова (науковий 

консультант). 

Захищена кандидатська дисертація асистентом  В.С. Воропай 

http://www.pstu.edu/fileadmin/files/hotnews/2013_03/inf_list_University_science_2013.pdf
http://www.pstu.edu/fileadmin/files/hotnews/2013_03/inf_list_University_science_2013.pdf
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(науковий керівник). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації у 

рамках VIII регіональної студентської науково-технічної 

конференції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2014 р.) зі студентом Крівоконевим В.С. за темою: 

«Сітілогістика управління транспортною доступністю кінцевих 

споживачів в промислових районах». 

Майорова 

Ірина 

Миколаївна 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. «Логістика в міжнародному бізнесі», монографія, ГВУЗ 

«Приазовский государственный технический университет». – 

Мариуполь, Украина. 2012р., с.380 

2. Логістичне забеспечення транспортного коридору ТРАСЕКА, 

стаття у фаховому виданні, Проблемы и перспективы развития 

сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках 

Черногморского экономического сотрудничества и ГУАМ: 

Сборник научных трудов.- Донецк: ДонНУ, 2010, с.5 

3.Україна в міжнародних логістичних ланцюгах товароруху. 

Стаття у фаховому виданні. Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності. Збірник наукових 

праць.Маріуполь, ПДТУ, 2010, с.6 

4.Наслідки фінансово-економічної кризи і ріячного членства 

України в СОТ. Стаття у фаховому виданні. Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов, 

Часть 1- Донецк: ДонНУ, 2010 с.5 

5.Єврологістика в період світової фінансової кризи. Стаття у 

фаховому виданні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності.  Збірник наукових праць.- Маріуполь, 

ПДТУ, 2011, с.5 

6. Формирование и функционирование транспортно-

логистических систем индустриального города, стаття у фаховому 

виданні, Вестник Восточноукраинского национального 

университета имени Владимира Даля: Сб. науч. тр. – Луганск, 

2013. – Вип. 9 (198) Ч.1.,с.7 

7.Управление закупками автотранспортного предприятия на базе 

международных стандартов, Вестник Донецкой академии 

автомобільного транспорта: Сб. науч. тр. – Донецк, 2013. – Вип. 

1,с.7 

8. Система логістичної координації ланцюгів постачання сучасних 

корпорацій, стаття у фаховому виданні, Збірник наукових праць 

Харківського національного автодорожнього університету 

«Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» – Харків: 

ХНАДУ, 2014. – Вип № 1 C.120-126,  

9. Походження та структура сіті логістичних потоків Приазов’я. 

стаття у фаховому виданні, Вісник економічної науки України. – 

Донецьк: Інститут економіки та промисловості Національной 

академії наук України, 2014 – Вип № 2 (26) с.7. 

10.Имплементация ситилогистических решений в транспортной 

системе на рынке сельхозпродукции, стаття у фаховому виданні,  

Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. 

наук. праць. – Маріуполь, 2013. – Вип.27 2014. с.8 

11.Прикладные ситилогистические решения в условиях 

урбанизации транспортных сетей городской среды, стаття у 

фаховому виданні, Наукоємні технології – Національний 

авіаційний університет: Науковий журнал. – Київ. – 2014. – №3 

(23) с.8 

12. Аудит управління закупівлями в транспортних системах сіті 

логістики промислового регіону, стаття у фаховому виданні, 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб.наук. пр.– 
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Харків: ХНАДУ, 2015. № 1(8). Т.1.– С.106-112 

13. Особливості формування, організації і функціонування сіті-

логістичних потоків Приазов’я, стаття у фаховому виданні, Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Науковий 

економічний журнал. – 2014.– №3(27).,с.6 

14.Логістичне управління муніципальними об’єднаними 

підприємствами, стаття у фаховому виданні, Галицький 

економічний вісник. – 2015. -№ 4 (3), с.6 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1.Міська єврологістика – Университетская наука – 2010, 

Университетская наука – 2010: Международная научно–

техническая конференция, Мариуполь, май 2010 р. с.1 

2. Проблеми формування  регіональних зовнішньоторговельних 

логістичних систем, Логістика промислових регіонів: 

Міжнародная науково-практичная конференція травень 2010 р. – 

Донецьк-Маріуполь, с.2 

3.Механізм розвитку глобального ринку логістичних послуг, 

Университетская наука – 2011: Международная научно–

техническая конференция, Мариуполь, 18–19 мая 2011 г.,с. 1 

4.Управление внешнеэкономической цепочкой поставок на уровне 

промышленного региона.,Логістика промислових регіонів: III 

Міжнародная науково-практичная конференція, 6–9 квітня 2011 р.  

– Донецьк-Святогорськ, с.1 

5.Гармонизация таможенных процедур в международных 

цепочках поставок, Университетская наука – 2012: 

Международная научно–техническая конференция, Мариуполь, 

Мариуполь: ПГТУ, с.1 

6. Логистические системы в развитии региональных рынках 

потребления, Логістика промислових регіонів: IV Міжнародна 

науково-практична конференція, Донецьк-Святогорськ: ДААТ, с.1 

7. Система сбалансированных показателей для оценки звеньев 

поставки грузопотоков в ситилогистической среде 

Университетская наука – 2013: Международная научно–

техническая конференция, Мариуполь, ПГТУ с.1. 

8.Система сбалансированных показателей для оценки звеньев 

поставки грузопотоков в ситилогистической 

среде,Университетская наука – 2014: Международная научно–

техническая конференция, Мариуполь, ПГТУ, с.1 

9.Залучення прикладних сіті логістичних рішень в розв’язання 

проблем старопромислових регіонів, Проблеми управління 

економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць 

Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запорізький 

національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014 с.1 

10. Використання прикладних сіті логістичних рішень для 

розвитку туризму Приазов’я, Сучасні технології управління 

туристичним та  готельно-ресторанним бізнесом: Матеріали VI 

Всеукраїнської науково-практичнї конференції–Мариуполь: МДУ, 

2014. 

11. Аудит управління закупівлями в сіті логістичних системах 

промисловог міста: Университетская наука – 2015: 

Международная научно–техническая конференция, Мариуполь, 

ПГТУ, 2015. 1 с. 

12. Теоретичне обґрунтування розвитку транспортно-логістичного 

центру регіону: Проблеми управління економічним потенціалом 

регіонів: Зб. наук. пр. Всеукраїнської науково-практичної 

конференції: Запорізький національний університет. – Запоріжжя: 

ЗНУ, 2015. 2 с. 

Науково-

дослідна 

Виконавець НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті 

логістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах 
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робота раціонального природокористування» (2013-2014 р.р.)  

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Під керівництвом Майоровой І.М. захищена кандидатська 

дисертація аспірантом Панухник Я.Г. у спеціалізованої вченої 

ради Д 58.052.05 (2015 р.) 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації у 

рамках VIII регіональної студентської науково-технічної 

конференції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2014 р.) зі студентом Федоров Н.Г. за темою: 

«Економічні механізми управління сітілогістикою в промислових 

районах». 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

Основні 

публікації за 

напрямом 

Губенко В.К. Логистика ресурсозберегающей технологи работы 

автосамосвала в горно-металлургическом комплексе: Моногр. / 

В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. – ГВУЗ «Приазовский 

государственный технический университет». – Мариуполь:2012. – 

220 с. 

Губенко В.К.Логистика надежности и экологичности 

вагонопотоков промпредприятий ситирайонов Моногр. / В.К. 

Губенко,М.В. Хара, А.А. Лямзин. –Изд-во «Ноулидж» (донецкое 

отделение). – Донецк:2014. – 383 с. 

Губенко В.К. Лямзин А.А. Городская логистика // Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. 

праць. – Маріуполь, 2009. – Вип.19. – С.141-146. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Экологическая оценка 

логистической цепи приморской зоны «Промпредприятие-порт» / 

Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту: 

Науковий журнал. – Донецьк.– 2009. –  № 1. – С. 72 – 78. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Литвинов А.П.  Управление 

экологическим риском в системе городской логистики.  // Вестник 

Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета: Сб. науч. Тр.  – Харьков, 2010. – Вип.48. С.112-115. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Украинский Е.А. “CITY LOGISTICS” 

– механизм экономической и экологической стратегии 

муниципальных транспортных систем.// Вестник 

Восточноукраинского национального университета имени 

Владимира Даля: Сб. науч. тр. – Луганск, 2012. – Вип. 4 (175) – С. 

95–102. 

Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С. Управление 

транспортными потоками индустриальных центров Донецкого 

региона // Вестник Донецкой академии автомобільного 

транспорта: Сб. науч. тр. – Донецк, 2012. – Вип. 1 – С. –19-23. 

Нефедова Я.И., Лямзин А.А. Мнацаканян М.С., Украинский Е.А. // 

Формирование рациональных маршрутов движения транспортных 

средств в условиях индустриального центра // Электронный 

Вестник Восточноукраинского национального университета 

имени Владимира Даля: Научные вести Далевского университета. 

– 2012. №7  

Губенко В.К., Лямзин А.А., Помазков М.В. Особенности 

транспортировки автосамосвалов большой грузоподъемности в 

ситилогистической среде/ Вісник Донецького інституту 

автомобільного транспорту: Науковий журнал. – Донецьк.– 2013. 

–  № 1. – С. 4 – 10.  

Губенко В.К., Лямзин А.А., Хара М.В. Ситилогистика 

муніципального электротранспорта. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля: Науковий 

журнал. – Луганськ. –  2013. – Вип.9.(198).Ч.1. 

Хара М.В., Лямзин А.А. Влияние ситилогистических условий на 

надежность обслуживания подвижного состава промышленных 
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предприятий Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – 

Луганськ. –  2013. – Вип.15.(204).Ч.2. стр.11-14. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Экологический дименсион 

транспортных систем / TRANSPORT PROBLEMS `2009: I 

International Scientific Conference Katowice, Poland, 17-19 july 2009 

y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 2009. – N.1. – 

Р.140-147. 

Губенко В.К., Лямзин А.А., Губенко О.В. Эффективность системы 

обеспечения экологической безопасности муниципальных 

транспортних систем /ELPIT 2009 / II Международный 

экологический конгресс «Экология и безопасность 

жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов», 

Россия, 24-27 сентября 2009 год – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2009 – Т. II. – С.189 – 193. 

Губенко В.К., Хара М.В., Лямзин А.А., Романенко Е.А. 

Эффективность маршрутной сети промышленных районов в 

условиях городской логистики  / TRANSPORT PROBLEMS `2013: 

V International Scientific Conference Katowice, Poland, 24-28 june 

2013 y. – Katowice: The Silesian University of Technology, 2013. – 

N.1. – Р.150-156. 

В.К. Губенко, А.А. Лямзин, М.В. Помазков. Механизм «Городская 

логистика» в системе обеспечения экологической безопасности 

муниципального транспорта / ELPIT – 2013. Экология и 

безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных 

комплексов: сборник трудов VI Международного экологического 

конгресса, научный симпозиум «Урбоэкология. Экологические 

риски урбанизированных территорий», 18-22 сентября 2013 года, 

Тольятти-Самара, Россия. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – Т.5 – С. 

86-89. 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Ситилогистические методы 

организации приоритетного движения грузового транспорта в 

крупных промышленных районах. / Логістика промислових 

регіонів: збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної 

науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2013 року / Донецька 

академія автомобільного транспорту – Донецьк: ЛАНДОН –XXI, 

2013-С.17-19. 

Губенко В.К., Лямзин А.А. Реверсивная логистика управления 

промышленными грузопотоками в  ситилогистических условиях. / 

«Університетська наука - 2013»:  збірник наукових праць за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-17 

травня 2013 року / ДВУЗ «Приазовський державний технічний 

університет» Т.2 – Маріуполь: ПДТУ, 2013.– С.281-282. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідний виконавець НДР 3(13) за темою: «Імплементація 

парадигми сіті логістичних рішень ефективної транспортної 

мережі в умовах раціонального природокористування» (2013-2014 

р.р.)  

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Виконується наукове керівництво над дисертаційною роботою 

аспіранта Висоцького О.С. (рік зарахування до аспірантури ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» – 2016р.) 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації у 

рамках II всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених (Одеський національний морський 

університет, 2013 р.) зі студентами Резнік Я.І. та Стебень Л.С. за 

темою: «Зелена логістика». 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації у 

рамках VIII регіональної студентської науково-технічної 

http://www.pstu.edu/fileadmin/files/hotnews/2013_03/inf_list_University_science_2013.pdf
http://www.pstu.edu/fileadmin/files/hotnews/2013_03/inf_list_University_science_2013.pdf
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конференції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2014 р.) зі студентом Аксенової Т.М. за темою: 

«Проблема розробки «Зелених зон» у структурі транспортного 

каркасу промислових районів». 

Кіркін 

Олександр 

Павлович 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Виртуализация управления транспортными системами. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля: Науковий журнал. – Луганськ. –  2010. – Вип.10.(152). 2010. 

5 с. 

2. Системное построение виртуальных предприятий. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: 

Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приаз. держ. 

техн. ун-т», 2011. – Вип. 22. 6 с. 

3. Управление транспортными процессами доставки грузов в 

городских условиях с дополнением критериев логистики. Вiсник 

Схiдноукраїнського національного унiверситету імені Володимира 

Даля: науковий журнал.– Луганськ, 2013.– № 5(194) ч.2. 6 с. 

4. Совершенствование современных программных пакетов 

планирования работы маршрутного пассажирского транспорта 

городов. Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. пр. - 

Маріуполь, 2013. - Вип. 26. 6 с. 

5. Оптимизация городских перевозок грузов с использованием 

системных исследований в области логистики. Вісник Приазов. 

держ. техн. ун-ту: зб. наук. пр. - Маріуполь, 2014. - Вип. 28. 6 с. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Виртуализация управления транспортных систем. Логістика 

промислових регіонів: Міжнародная науково-практичная 

конференція травень 2010 р. – Донецьк-Маріуполь. 1 с. 

2. Эффективность применения виртуальных корпораций в 

транспортных системах. Университетская наука – 2010: 

Международная научно–техническая конференция, Мариуполь, 

май 2010 г. 1 с. 

3. Системное построение организационной структуры 

виртуальной корпорации. Университетская наука – 2011: 

Международная научно–техническая конференция, Мариуполь, 

18–19 мая 2011 г. 1 с. 

4. Менеджмент виртуальных предприятий. Университетская наука 

– 2011: Международная научно–техническая конференция, 

Мариуполь, 18–19 мая 2012 г. 1 с. 

5. Закон Украины « О речных перевозках» как основной путь 

решения задачи – снижение аварийности крупнейших 

автомагистралей страны. «Транспорт и логистика»:III – 

Всеукраинская научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов, Донецк: ДААТ. 1 с. 

6. Адаптация процессов доставки промышленных грузов 

потребителям при работе в городских условиях. Университетская 

наука – 2014: Международная научно – техническая конференция, 

Мариуполь, ПГТУ. 1с. 

7. Эффективность виртуализации при организации городских 

перевозок грузов. Университетская наука – 2015: Международная 

научно–техническая конференция, Мариуполь, ПГТУ. 1 с. 

Науково-

дослідна 

робота 

Виконавець НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті 

логістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах 

раціонального природокористування» (2013-2014 р.р.)  

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Виконується наукове керівництво над дисертаційною роботою 

аспіранта Гуцал Т.А. (рік зарахування до аспірантури ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» – 2016р.) 

Керівництво 

науковою 

Керівництво з написання тез доповідей та підготовки презентації у 

рамках VIII регіональної студентської науково-технічної 
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роботою 

студентів 

конференції (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2014 р.) зі студентом Гуцал Т.А. за темою: 

«Проблема віртуалізації роботи транспортних систем». 

Булгакова 

Юлія 

Вікторівна 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Нагаевский, В. И. Возможности применения производственно–

транспортной системы Канбан в машиностроении (на примере 

изготовления вагонов) / В. И. Нагаевский, Ю. В. Булгакова // 

Вісник Приазовського держ. техн. ун–ту. : зб. наук. пр. / ДВНЗ 

«ПДТУ». – Маріуполь, 2011. – Вип. 22. – С. 241–245. – (Серія : 

Технічні науки). 

2. Нагаевский, В. И. Методика моделирования системы Канбан на 

участке сборки вагон–цистерн / В. И. Нагаевский, Ю. В. Булгакова 

// Вісник Східноукраїнського нац. ун–ту ім. В. Даля. – Луганськ, 

2011. – Вип. 14. – С. 34–37. 

3. Булгакова, Ю. В. Системное перемещение грузов 

машиностроительного производства с помощью 

интеллектуальных программ поддержки принятия решений / 

Ю. В. Булгакова // Вісник Східноукраїнського нац. ун–ту ім. В. 

Даля. – 2013. – №. 5 (194), Ч. 1. – С. 34–4.  

4. Булгакова, Ю. В. Рассмотрение многопродуктовой системы 

Канбан применительно к процессу производства вагонов–цистерн 

/ Ю. В. Булгакова // Вісник Приазов. держ. техн. ун–ту : зб. наук. 

пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2012. – Вип. 24. – С. 310–315. – 

(Серія : Технічні науки). 

5. Нефедова, Я. И. Моделирование процессов управления в 

производственно–транспортной системе / Ю. В. Булгакова, Я. И. 

Нефедова // Вісник Приазов. держ. техн. ун–ту : зб. наук. пр. / 

ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2014. – Вип. 27. – С. 205–212. – 

(Серія : Технічні науки). 

6 . Bulgakova, J. The model of work–in–process inventory 

management of rail cars building company / J. Bulgakova // Transport 

Problems : Scientific Journal. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki 

Slaskiej, 2013. – Vol. 8, N 4. – P. 127–136. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Булгакова, Ю. В. Автоматизированная система Канбан 

управления автомобильными перевозками комплектующих / Ю. В. 

Булгакова, М. С. Тимофеева // Проблеми і перспективи розвитку 

автомобільної галузі : тези доп. 2 всеукр. наук.–практ. конф. – 

Донецьк, 2013. – С. 154–156. 

2. Булгакова, Ю. В. Исследование неопределенности среды 

функционирования производственно–транспортной системы 

машиностроения / Ю. В. Булгакова // Университетская наука – 

2014 : междунар. науч.–техн. конф. : тезисы докл. / ДВНЗ 

«ПДТУ». – Мариуполь, 2014. – Т. 2. – С. 204–205. 

3. Булгакова, Ю. В. Принятие решений при управлении 

производственно–транспортной системой предприятия 

машиностроения / Ю. В. Булгакова // Проблеми розвитку 

транспортних систем і логістики : 5–та міжнар. наук.–практ. 

конф. : тези доп. – Луганськ, 2014. – С. 52–53. 

4. Булгакова, Ю. В. Проблема оперативного планирования и 

управления процессом сборки вагонов–цистерн / Ю. В. Булгакова 

// Проблеми розвитку транспортних систем і логістики : тези доп. 

4 міжнар. наук.–практ. конф. – Євпаторія, 2013. – С. 97–98. 

5. Булгакова, Ю. В. Проблема проектирования системы Канбан в 

условиях машиностроительного предприятия / Ю. В. Булгакова // 

Университетская наука – 2011 : тез. докл. междунар. науч.–техн. 

конф. / ПГТУ. – Мариуполь, 2011. – Т. 3. – С. 107–108. 

6. Булгакова, Ю. В. Совершенствование межцеховых 

автомобильных перевозок / Ю. В. Булгакова // Проблеми і 

перспективи розвитку автомобільної галузі : тези доп. 2 всеукр. 
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наук.–практ. конф. – Донецьк, 2013. – С. 85–87. 

7. Нагаевский, В. И. Задача поиска оптимального решения при 

проектировании систем Канбан / В. И. Нагаевский, Ю. В. 

Булгакова // Логістика промислових регіонів : 3–я міжнар. наук.–

практ. конф. : тези доп. – Донецьк, 2011. – С. 143–147. 

8. Соломаха, М. С. Возможности организации снабжения 

предприятия по принципам JIT / М. С. Соломаха, К. Ю. 

Гвоздецкая, Ю. В. Булгакова // Транспорт і логістика : тези доп. III 

всеукр. наук.–практ. конф. – Донецьк, 2012. – С. 62–63. 

Науково-

дослідна 

робота 

Виконавець НДР 3(13) за темою: «Імплементація парадигми сіті 

логістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах 

раціонального природокористування» (2013-2014 р.р.)  

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Не має 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Керівництво з написання тез докладу в рамках конференції: 

Соломаха, М. С. Возможности организации снабжения 

предприятия по принципам JIT / М. С. Соломаха, К. Ю. 

Гвоздецкая, Ю. В. Булгакова // Транспорт і логістика : тези доп. III 

всеукр. наук.–практ. конф. – Донецьк, 2012. – С. 62–63. 

 

 

Проректор з наукової роботи     

 І.А.Ленцов 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності 275 – Транспортні технології 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Спеціалізація (за наявності) 

Освітньо-наукова програма Транспортні технології 

Форма навчання очна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи 60 кредитів, строк навчання – 4 роки 

Навчальний план, затверджений Вченою радою 05.05.2016 р., 

 протокол № 13 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) - 

немає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) 

- немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання на 

базі освітнього  ступеня  магістра (спеціаліста) 
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Таблиця 1 – Співвідношення між компетентностями, 

програмними результатами та дисциплінами  

навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності  

27 «Транспорт» 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК1. Системні 

знання сучасних 

методів 

проведення 

досліджень у 

галузі електричної 

інженерії і в 

суміжних областях 

РН1. Здатність до 

демонстрації 

систематичних знань 

сучасних методів 

проведення 

досліджень в області 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

РН2. Здатність до 

демонстрації 

поглиблених знань у 

вибраній області  

наукових досліджень 

 РН6. Досліджувати і 

моделювати явища та 

процеси в складних 

динамічних системах 

РН10. Самостійно 

виконувати 

експериментальні 

дослідження та 

застосовувати 

дослідницькі 

навички 

РН11. Оцінювати 

доцільність та 

можливість 

застосування нових 

методів і технологій 

Академічна 

англійська мова 

Бізнес-план та 

менеджмент 

наукових проектів 

 

 

 

Моделювання 

транспортних 

об’єктів і систем 

 

 

 

 

 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

 

 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

у задачах синтезу 

електротехнічних 

систем та вирішення 

технічних проблем 

РН12. 

Аргументувати вибір 

методів 

розв’язування 

науково-прикладної 

задачі, критично 

оцінювати отримані 

результати та 

захищати прийняті 

рішення 

 

 

Відбір 

альтернативних 

варіантів проекту 

 

ЗК2. Критичний 

аналіз, оцінювання 

і синтез нових ідей 

РН4. Здійснювати 

пошук, аналізувати і 

критично оцінювати 

інформацію з різних 

джерел 

РН5. Застосовувати 

знання і розуміння 

для розв’язування 

задач синтезу та 

аналізу елементів та 

систем, характерних 

обраній області 

наукових досліджень 

РН11. Оцінювати 

доцільність та 

можливість 

застосування нових 

методів і технологій 

у задачах синтезу 

транспортних систем 

та вирішення 

технічних проблем 

РН12. 

Філософія науково-

дослідної діяльності 

Моделювання 

транспортних 

об’єктів і систем 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

Аргументувати вибір 

методів 

розв’язування 

науково-прикладної 

задачі, критично 

оцінювати отримані 

результати та 

захищати прийняті 

рішення 

 

Визначення вимог 

до забезпечення 

логістичної і 

транспортної систем 

 

ЗК3. Уміння 

ефективно 

спілкуватися з 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю з 

актуальних питань 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

РН3. Здатність до 

демонстрації 

розуміння впливу 

рішень у 

суспільному, 

економічному і 

соціальному 

контексті 

РН13. Уміння 

ефективно 

спілкуватись на 

професійному та 

соціальному рівнях 

РН14. Уміння 

представляти й 

обговорювати 

отримані результати 

та здійснювати 

трансфер набутих 

знань 

Академічна 

англійська мова 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

 Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

 

ЗК4. Здатність до 

саморозвитку і 

самовдосконалення 

протягом життя, 

відповідальність за 

навчання інших 

РН15. Здатність 

адаптуватись до 

нових умов, 

самостійно приймати 

рішення та 

ініціювати 

оригінальні 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

Етичний кодекс 

вченого 

Науково-

педагогічна 

практика 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

дослідницько-

інноваційні 

комплексні проекти 

РН16. Здатність 

усвідомлювати 

необхідність 

навчання впродовж 

усього життя з метою 

поглиблення набутих 

та здобуття нових 

фахових знань 

РН17. Здатність 

відповідально 

ставитися до 

виконуваної роботи 

та досягати 

поставленої мети з 

дотриманням вимог 

професійної етики 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

Визначення вимог 

до забезпечення 

логістичної і 

транспортної систем 

 

ЗК5. Соціальна 

відповідальність за 

результати 

прийняття 

стратегічних 

рішень 

РН3. Здатність до 

демонстрації 

розуміння впливу 

рішень у 

суспільному, 

економічному і 

соціальному 

контексті 

РН7. Застосовувати 

системний підхід, 

інтегруючи знання з 

інших дисциплін та 

враховуючи 

природничі аспекти 

під час розв’язання 

Етичний кодекс 

вченого 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 



 

 72 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

теоретичних та 

прикладних задач 

обраної області 

наукових досліджень 

РН8. Поєднувати 

теорію і практику, а 

також приймати 

рішення та 

виробляти стратегію 

розв’язання науково-

прикладних задач з 

урахуванням 

загальнолюдських 

цінностей, 

суспільних, 

державних та 

виробничих інтересів 

РН17. Здатність 

відповідально 

ставитися до 

виконуваної роботи 

та досягати 

поставленої мети з 

дотриманням вимог 

професійної етики 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

 

 

 

Визначення вимог 

до забезпечення 

логістичної і 

транспортної систем 

  

Відбір 

альтернативних 

варіантів проекту 

 

ЗК6. Ініціювання 

оригінальних 

дослідницько-

інноваційних 

комплексних 

проектів 

РН9. Ефективно 

працювати 

індивідуально, а 

також у складі 

команди 

РН15. Здатність 

адаптуватись до 

нових умов, 

самостійно приймати 

рішення та 

ініціювати 

оригінальні 

Бізнес-план та 

менеджмент 

наукових проектів 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

дослідницько-

інноваційні 

комплексні проекти 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

 

ЗК7. Лідерство та 

здатність як 

автономної так і 

командної роботи 

під час реалізації 

проектів 

РН9. Ефективно 

працювати 

індивідуально, а 

також у складі 

команди 

РН10. Самостійно 

виконувати 

експериментальні 

дослідження та 

застосовувати 

дослідницькі 

навички 

Етичний кодекс 

вченого 

Бізнес-план та 

менеджмент 

наукових проектів 

Науково-

педагогічна 

практика 

II. Цикл професійної підготовки 

СК1. Знання 

сучасних тенденції 

розвитку і 

найбільш 

важливих нових 

наукових 

досягнень в області 

транспорту та 

транспортних 

технологій, а 

також у суміжних 

галузях 

РН2. Здатність до 

демонстрації 

поглиблених знань у 

вибраній області 

наукових досліджень 

РН11. Оцінювати 

доцільність та 

можливість 

застосування нових 

методів і технологій 

у задачах синтезу 

транспортних систем 

та вирішення 

технічних проблем 

Академічна 

англійська мова 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

системах 

 

СК2. Систематичні 

знання і розуміння 

сучасних наукових 

теорій і методів, 

уміння їх 

ефективно 

застосовувати для 

вирішення 

наукових задач в 

області транспорту 

та транспортних 

технологій 

РН1. Здатність до 

демонстрації 

систематичних знань 

сучасних методів 

проведення 

досліджень в області 

транспорту та 

транспортних 

технологій 

РН2. Здатність до 

демонстрації 

поглиблених знань у 

вибраній області 

наукових досліджень 

РН3. Здатність до 

демонстрації 

розуміння впливу 

рішень у 

суспільному, 

економічному і 

соціальному 

контексті 

РН5. Застосовувати 

знання і розуміння 

для розв’язування 

задач синтезу та 

аналізу елементів та 

систем, характерних 

обраній області 

наукових досліджень 

РН11. Оцінювати 

доцільність та 

можливість 

застосування нових 

методів і технологій 

Академічна 

англійська мова 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

Визначення вимог 

до забезпечення 

логістичної і 

транспортної систем 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

у задачах синтезу 

транспортних систем 

та вирішення 

технологічних 

проблем 

РН12. 

Аргументувати вибір 

методів 

розв’язування 

науково-прикладної 

задачі, критично 

оцінювати отримані 

результати та 

захищати прийняті 

рішення 

 

 

 

Відбір 

альтернативних 

варіантів проекту 

 

СК3. Здатність 

ефективно 

застосовувати 

методи аналізу, 

математичне 

моделювання, 

виконувати фізичні 

та математичні 

експерименти під 

час наукових 

досліджень 

РН1. Здатність до 

демонстрації 

систематичних знань 

сучасних методів 

проведення 

досліджень в області 

транспорту та 

транспортних 

технологій 

РН5. Застосовувати 

знання і розуміння 

для розв’язування 

задач синтезу та 

аналізу елементів та 

систем, характерних 

обраній області 

наукових досліджень 

РН6. Досліджувати і 

моделювати явища та 

процеси в складних 

динамічних системах 

РН9. Ефективно 

Моделювання 

транспортних 

об’єктів і систем 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

Визначення вимог 

до забезпечення 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

працювати 

індивідуально, а 

також у складі 

команди 

РН10. Самостійно 

виконувати 

експериментальні 

дослідження та 

застосовувати 

дослідницькі 

навички 

логістичної і 

транспортної систем 

Відбір 

альтернативних 

варіантів проекту 

  

СК4. Здатність 

інтегрувати знання 

з інших дисциплін, 

застосовувати 

системний підхід 

та враховувати 

технічні аспекти 

при розв’язанні 

інженерних задач 

та проведенні 

досліджень 

РН4. Здійснювати 

пошук, аналізувати і 

критично оцінювати 

інформацію з різних 

джерел 

РН7. Застосовувати 

системний підхід, 

інтегруючи знання з 

інших дисциплін та 

враховуючи 

природничі аспекти 

під час розв’язання 

теоретичних та 

прикладних задач 

обраної області 

наукових досліджень 

РН8. Поєднувати 

теорію і практику, а 

також приймати 

рішення та 

виробляти стратегію 

розв’язання науково-

прикладних задач з 

урахуванням 

загальнолюдських 

цінностей, 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

Визначення вимог 

до забезпечення 

логістичної і 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

суспільних, 

державних та 

виробничих інтересів 

транспортної систем 

Відбір 

альтернативних 

варіантів проекту 

 

СК5. Здатність 

розробляти та 

реалізовувати 

проекти, 

включаючи власні 

дослідження, які 

дають можливість 

переосмислювати 

наявні чи 

створювати нові 

знання 

РН9. Ефективно 

працювати 

індивідуально, а 

також у складі 

команди 

РН10. Самостійно 

виконувати 

експериментальні 

дослідження та 

застосовувати 

дослідницькі 

навички 

РН15. Здатність 

адаптуватись до 

нових умов, 

самостійно приймати 

рішення та 

ініціювати 

оригінальні 

дослідницько-

інноваційні 

комплексні проекти 

Бізнес-план та 

менеджмент 

наукових проектів 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процесом 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

 

СК6. Здатність 

аргументувати 

вибір методу 

розв’язування 

спеціалізованої 

задачі,критично 

оцінювати 

РН8. Поєднувати 

теорію і практику, а 

також приймати 

рішення та 

виробляти стратегію 

розв’язання науково-

прикладних задач з 

Науково-

педагогічна 

практика 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

отримані 

результатита 

захищати прийняті 

рішення 

урахуванням 

загальнолюдських 

цінностей, 

суспільних, 

державних та 

виробничих інтересів 

РН11. Оцінювати 

доцільність та 

можливість 

застосування нових 

методів і технологій 

у задачах синтезу 

транспортних систем 

та вирішення 

технологічних 

проблем 

РН12. 

Аргументувати вибір 

методів 

розв’язування 

науково-прикладної 

задачі, критично 

оцінювати отримані 

результати та 

захищати прийняті 

рішення 

РН13. Уміння 

ефективно 

спілкуватись на 

професійному та 

соціальному рівнях 

РН14. Уміння 

представляти й 

обговорювати 

отримані результати 

та здійснювати 

трансфер набутих 

Оперативне 

управління 

транспортним 

процессом.  

 

Моделювання 

транспортних 

об’єктів і систем 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних 

систем 

Програмування 

транспортних 

об’єктів і систем 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній 

мережі 

 

Стратегія 

управління 

транспортним 

процессом 

Аналіз характеру 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

знань процесів у 

транспортних 

системах 

 

 

Гарант освітньої програми /  

д.т.н., професор, завідувач кафедри  

технологій міжнародних перевезень 

 і логістики        В.К. Губенко 
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 8. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ 

ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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8. Відомості про кількісні та якісні показники 

матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  

у сфері вищої освіти 

 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

налічує 16 навчальних корпусів, 2 гуртожитки, їдальню, 

навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, 

профілакторій та спортивно – оздоровчий табір. Інформація про 

загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному 

процесі наведена у таблиці 8.1. 
Студентська їдальня – загальна площа 3513,9 кв.м., на 652 місць, 

введена в експлуатацію у 1980 році. Проведений капітальний ремонт 

системи водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт 

ліфту, ремонт обідньої зали. 

Два гуртожитки – загальна площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 

році. Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт 

системи водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт 

ліфту, капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, 

поточний ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, 

капітальний ремонт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація. 

Спортивно-оздоровчий табір – загальна площа 1997,2 кв.м., 

проведений ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації 

та водопостачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, 

реконструкція санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої 

води.  

Загальний стан навчальних корпусів, гуртожитків та інших 

приміщень університету відповідає санітарно-технічним нормам і 

забезпечує належні умови для навчального процесу. Інформація щодо 

забезпечення університету приміщеннями навчального призначення та 

іншими приміщеннями наведена у таблиці 8.2. 

В університеті є достатня кількість технічно-обладнаних приміщень, 

предметних аудиторій та спеціалізованих лабораторій. Матеріально-

технічна база навчальних лабораторій, аудиторій та спеціалізованих 

кабінетів відповідає освітньо-науковій програмі, в подальшому планується 

ії  поновлення новим обладнанням та приладами. Інформація щодо 

обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів наведена у таблиці 

8.3. 

Рівень комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби 

навчального процесу та адміністративно-господарського управління. 

Загальний парк комп’ютерів налічує 1175 одиниць, з яких 975 

одиницю складають комп’ютери нового покоління. 

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до 

віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для 
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організації загальної комп’ютерної мережі ПДТУ використовуються 13 

серверів. Застосовані оптоволоконні лінії з високошвидкісним 

обладнанням. 935 комп’ютера підключено до загальної  комп’ютерної 

мережі, створеної на оптичному волокні з виходом у мережу. 
Інформація щодо обладнання, устаткування та програмне забезпечення 

спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання освітньо-

наукової програми за спеціальністю за спеціальністю _05.22.12 (промисловий 

транспорт)____________ наведена у таблиці 8.4. 

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує 

потреби підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, 

збірників наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої 

продукції. Тираж виробленої поліграфічної продукції складає 500000 

друкованих аркушів (протягом року). 

Університет має приміщення для розташування 

книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних 

залів. Загальний фонд бібліотеки становить 513301 примірників, 

в тому числі навчальної літератури – 213443 примірників, 

наукової літератури – 265358 примірників, загальна кількість 

електронних підручників: книг – 8597. 

На одного фактичного студента денної форми навчання 

припадає 86 примірників навчальної літератури, а на одного 

викладача та наукового співробітника припадає 610 примірника 

наукової літератури. 

Бібліотека має 4 читальних залів на 300 посадкових місць. 

Загальна площа бібліотечних приміщень 2021 м
2
, у т. ч. під 

книгосховищами – 923,8 м
2
, під читальними залами – 1097,2 м

2
. 

Студенти університету мають можливість оздоровитися та 

пройти курс профілактичного лікування без відриву від занять. 

Цієї мети служить санаторій-профілакторій університету. 

Університет має студентський оздоровчо-спортивний табір 

«Олімп», у якому відпочивають більше 1000 студентів, 

викладачів та співробітників. Інформація про соціальну 

інфраструктуру наведена у таблиці 8.5. 

Відомості про кількісні показники матеріально-технічного 

забезпечення університету дозволяють зробити висновок про 

спроможність ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеню доктора філософії зі спеціальності 275 Транспортні 

технології (за видами)   у відповідності до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№1187. 
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Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

№ 

з/п 
Адреса приміщення 

Власник 

майна 

Площа 

(кв. м.) 

Документ на 

право 

власності 

(свідоцтво) 

Договір оренди Документ 

про 

відповідність 

санітарним 
нормам 

Документ 
про 

відповідність 

вимогам 

правил 
пожежної 

безпеки 

Документ 
про 

відповідність 

нормам з 

охорони 
праці 

Термін дії 

договору 

оренди 

Термін дії 

договору 

оренди 

Термін дії 

договору 

оренди 

1 вул. Апатова, 115 ДВНЗ 

«ПДТУ» 

16940,2 САА № 

488086 
- - - + + + 

2 вул. Апатова, 115а ДВНЗ 

«ПДТУ» 

4561,8 САА № 

488086 
- - - + + + 

3 вул. Апатова, 115б ДВНЗ 

«ПДТУ» 

7602,6 САА № 

488086 
- - - + + + 

4 вул. Грецька, 29 ДВНЗ 

«ПДТУ» 

1858,9 САА № 

488088 
- - - + + + 

5 вул. 

Університетська, 7 

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

12523,5 САА № 

488087 
- - - + + + 

6 вул. Казанцева, 16а ДВНЗ 

«ПДТУ» 

1140,8 САА № 

488089 
- - - + + + 

7 вул. Апатова, 115в ДВНЗ 

«ПДТУ» 

1586,8 САА № 

488086 
- - - + + + 

8 вул. Таганрозька, 

17 

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

2376,3 свідоцтво 

№ 311 
- - - + + + 

9 вул. .Казанцева, 3а ДВНЗ 

«ПДТУ» 

3910,9 свідоцтво 

№ 493 
- - - + + + 

10 вул. Апатова, 140 ДВНЗ 

«ПДТУ» 

5657,5 свідоцтво 

№ 481 
- - - + + + 

11 пр. Металургів, 54 ДВНЗ 6283,9 ЯЯЯ № - - - + + + 
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«ПДТУ» 339586 

№ 

з/п 
Адреса приміщення 

Власник 

майна 

Площа 

(кв. м.) 

Документ на 

право 

власності 

(свідоцтво) 

Договір оренди Документ 

про 

відповідність 

санітарним 
нормам 

Документ 

про 

відповідність 

вимогам 

правил 
пожежної 

безпеки 

Документ 

про 

відповідність 

нормам з 

охорони 
праці 

Термін дії 

договору 

оренди 

Термін дії 

договору 

оренди 

Термін дії 

договору 

оренди 

12 вул. Апатова, 132 ДВНЗ 

«ПДТУ» 

 

4941,60 свідоцтво 

№ 33 - - - + + + 

13 вул. Апатова, 115г ДВНЗ 

«ПДТУ» 

472,30 САА № 

488086 
- - - + + + 

14 вул. Апатова, 115д ДВНЗ 

«ПДТУ» 

285,60 САА № 

488086  
- - - + + + 

15 вул. Апатова, 115е ДВНЗ 

«ПДТУ» 

325,40 САА № 

488086  
- - - + + + 

16 вул. Апатова, 115ж ДВНЗ 

«ПДТУ» 

580,80 САА № 

488086  
- - - + + + 

 

 

 

 

 Проректор з наукової роботи           І.А.Ленцов
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Таблиця 8.2 

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями 
 

№ 

з/п Назви приміщень за функціональним 

призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальні  
У тому числі 

Власні Орендовані  
Здано в 

оренду  

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 

86385,9 

 

86385,9 

 

- 

 

- 

 

1.1 Приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

71048,1 71048,1 - - 

1.2 Комп’ютерні лабораторії 8653,4 8653,4 - - 

1.3 Спортивні зали 4941,6 4941,6 - - 

2. Приміщення для науково –

 педагогічних (педагогічних) 

працівників 

7887,6 7887,6 - - 

3. Службові приміщення 2465,9 2465,9 - - 

4. Бібліотека, 

у тому числі, читальні зали 

2045,0 

652,3 

2045,0 

652,3 

- 

- 

- 

- 

5. Гуртожитки 10111,4 10111,4 - - 

6. Їдальні, буфети 3378,2 3378,2 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 2644,3 2644,3 - - 

8. Медичні пункти 209,0 209,0 - - 

9.  Інші - - - - 

 

 

 

 

 

 
Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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Таблиця 8.3 

  

 Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів  

 

  
№ 

з/п 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, їх 

площа 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Найменування 

обладнання, 

устатковання, їх 

кількість 
1 2 3 4 

1 Лінгафонний кабінет кафедри 

«Іноземна мова» ауд. 394 (30 м
2
) 

Академічна англійська 

мова 

 

ТЗН, ноутбук, 

акустична система, 

мультимедійний 

проектор 

2 Лекційна аудиторія 

ауд. 5.220 (120 м
2
) 

Філософія науково-

дослідної діяльності 

 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

3 Спеціалізована лекційна 

аудиторія  

ауд. 9.104 (71,7м
2
) 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

4 Спеціалізована лекційна 

аудиторія  

ауд. 1.314 (120 м
2
) 

Оперативне управління 

транспортним процесом 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

5 Спеціалізована лекційна 

аудиторія  

ауд. 1.310 (80 м
2
) 

Визначення вимог до 

забезпечення логістичної і 

транспортної систем 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

6 Лабораторія логістики 

ауд. 3.509 (60 м
2
) 

Контроль за виконанням 

перевезень  

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

6 комп’ютерів 

класу P4 

7 TEMPUS-офіс 

ауд. 1.214-а  (35,5 м
2
) 

Відбір альтернативних 

варіантів проекту 

 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

8 комп’ютерів класу 

P4 

    

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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Таблиця 8.4 

 

 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 

спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують 

виконання начального плану  

за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» 

 

 
№ 

з/п 
Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм (у тому 

числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність 

каналів доступу 

(так/ні) 

1 Лабораторія 

логістики 

ауд. 3.509 (60 

м
2
) 

Контроль за 

виконанням 

перевезень  

6 

комп’ютерів 

класу P4 

Арм поздного  

диспетчера. 

 

так 

2 TEMPUS-офіс 

ауд. 1.214-а  

(35,5 м
2
) 

Відбір 

альтернативних 

варіантів 

проекту 

 

8 

комп’ютерів 

класу P4 

«Ан. роут» 

жд. 

составляющая 

так 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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Таблиця 8.5 

  

Інформація про соціальну інфраструктуру 

 
№ 

з/п 

Найменування об’єкта соціальної 

інфраструктури  

(показника, нормативу) 

Кількість Площа (кв. метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 2 10111,4 

2. Житлова площа, яка припадає на 

одного студента у гуртожитку  

- 18,1 

3. Їдальні та буфети 5 3378,2 

4. Кількість студентів, що припадає 

на одне посадкове місце в їдальнях 

і буфетах (осіб) 

- 4,5 

5, Актові зали 2 570,0 

6. Спортивні зали 5 4941,6 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

- стадіони 

- спортивні майданчики 

- корти 

- футбольне поле зі штучним 

покриттям 

 

2 

6 

2 

1 

 

- 

160,0 

- 

800,0 

9. Студентський палац (клуб)       2 1586,8 

10. Інші - - 

 

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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9. Відомості про навчально-методичне 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 
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9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 
 

          Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу 

займають належне місце в роботі методичної ради університету і 

методичних комісій факультетів. Методичне забезпечення начального 

процесу складається з організаційно-методичної документації та 

навчальної і науково-методичної літератури. 

       До складу організаційно-методичної документації входять: методичні 

вказівки до вивчення дисципліни; методичні вказівки до  практичних, 

семінарських, лабораторних занять; методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт, курсових проектів  і робіт, дипломних 

проектів; комплекти індивідуальних семестрових завдань; комплекти 

завдань до контрольних робіт; комплекти екзаменаційних білетів. 

       Навчальна  науково-технічна література включає: підручники, 

навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, 

довідники, словники, монографії, наукові збірники, періодичні видання. 

        На засіданнях методичної ради систематично розглядуються питання 

організації і забезпечення навчального процесу, наприклад: 

- про методичне забезпечення дисциплін спеціальностей, які 

тільки відкриті; 

- про неперервність комп’ютерної освіти за схемою «середня 

школа - університет»; 

- про застосування комп’ютерної техніки з усіх дисциплін; 

- аналіз впровадження мультимедійних систем у навчальний 

процес і можливості розширення її використання; 

- про удосконалення науково-дослідницької роботи студентів на 

кафедрах і факультетах; 

- про організацію проведення практик, методичне забезпечення 

практик; 

- про хід впровадження роботи з обдарованими студентами; 

- про хід впровадження і аналіз кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу  за рішенням Міністерства 

освіти і науки України; 

- про розгляд питань екології у викладанні спеціальних 

дисциплін; 

- про методику і організацію захисту дипломних проектів та 

магістерських кваліфікаційних робіт на іноземній мові; 

- про удосконалення змісту розділів магістерських робіт; 

- про впровадження державної мови в навчальний процес; 

- про корегування навчальних панів для забезпечення 

безперервної багаторівневої підготовки спеціалістів: молодший 

спеціаліст – бакалавр – магістр після приєднання коледжів до 

ДВНЗ «ПДТУ»; 
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- про застосування технічних засобів навчання, комп’ютерних 

програм, що контролюють, навчають та тестують; 

- про методику тестового контролю знань та вмінь студентів, 

індивідуального навчання, організації самостійної роботи 

студентів і активних методів навчання; 

- про  організацію та аналіз методичної роботи стосовно 

дистанційного навчання через Internet і сприяння його розвитку. 

Методична рада університету приділяє велику увагу новим формам 

навчальної роботи і новим технологіям навчання. 

Впровадження кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», як невід’ємного компоненту Болонської декларації, має на 

меті декілька цілей. Перш за все, досягнення відповідності стандартам 

європейської системи освіти, стимулювання викладачів і студентів для 

підвищення якості освіти і удосконалення системи об’єктивної оцінки цих 

знань, підвищення мобільності студентів і викладачів і спрощення 

переходів з одного університету в інший, забезпечення відповідного 

академічного і професійного  визнання дипломів, кваліфікації та інше. 

  Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін щодо підготовки здобувачів вищої освіти за третім 

(науковим) освітнім рівнем за спеціальністю_05.22.12 (промисловий 

транспорт)___ наведено у таблиці 9.1, методичне забезпечення курсового 

проектування - у таблиці 9.2, забезпечення базами практики – у таблиці 

9.3. 
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Таблиця 9.1 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін 

 
 Найменування 

навчальної дисципліни згідно з 

навчальним планом  
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Філософія науково-дослідної 

діяльності 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Академічна англійська мова 

немає 

потреб

и 

+ 
немає 

потреби 
+ + + 

Сучасні технології освітнього 

процесу 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Етичний кодекс ученого + + 
немає 

потреби 
+ + + 

Бізнес-план та менеджмент 

наукових проектів 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Педагогічна практика + + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Моделювання транспортних 

об’єктів і систем 
+ + 

немає 

потреби 

ІТ 
+ + 

Прогнозування розвитку 

транспортних систем 
+ + 

немає 

потреби 

ІТ 
+ + 

Програмування транспортних 

об’єктів і систем 
+ + 

немає 

потреби 

ІТ 
+ + 

Інформаційне забезпечення 

учасників руху на транспортній 

мережі 

+ + 

немає 

потреби 

ІТ 

+ + 

Стратегія управління 

транспортним процесом 
+ + 

немає 

потреби 

+ 
+ + 

Аналіз характеру процесів у 

транспортних системах 
+ + 

немає 

потреби 

+ 
+ + 

Визначення вимог до 

забезпечення логістичної і 

транспортної систем 

+ + 

немає 

потреби 

ІТ 

+ + 

Відбір альтернативних варіантів 

проекту 
+ + 

немає 

потреби 

ІТ 
+ + 

Оперативне управління 

транспортним процесом 
+ + 

немає 

потреби 

ІТ 
+ + 

 Контроль за виконанням + + немає ІТ + + 
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перевезень потреби 

 

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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Таблиця 9.2 

 

 Методичне забезпечення курсового проектування  

 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова робота 

(проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

  методичних розробок методичних розробок 

не має потреби 

 

 

 

 
Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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Таблиця 9.3 

 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація 

про наявність 

програм 

практик 

(«+» або «-») 

Найменування 

бази для 

проходження 

практики 

Інформація 

про наявність 

угод про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк 

дії) 

Педагогічна 

практика 
4 15 + 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

+ 

  

 

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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10. Відомості про інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

 

  Науково-технічна бібліотека ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» є невід’ємною частиною інформаційного простору. 

Зберігаючи традиції найкраща науково-технічна бібліотека регіону 

впроваджує новітні інформаційні технології.  Загальний фонд науково-

технічної бібліотеки становить 15510 примірників, в тому числі навчальної 

літератури – 215443 примірників, наукової літератури – 268358 

примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91912 

одиниці. 

 Робота у даному контексті потребує реалізації наступних направлень 

в діяльності бібліотеки: 

- створення цифрової колекції; 

- інтеграція ресурсів бібліотеці з інформаційними ресурсами 

університету; 

- організація системи електронної доставки документів; 

- розвито навичок інформаційної культури.  

 На теперішній час бібліотека має 6 відділів: комплектування та 

наукової обробки документів, довідково-бібліографічної роботи, наукової 

літератури, книгосховище. 

 До послуг користувачів три абонента та чотири читальних зала на 

300 посадових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 

2021,0 м
2, 

у т.ч.: для зберігання фондів – 567,9 м
2
, для обслуговування 

користувачів – 1320,1 м
2
. На одне місце припадає 5,4 студенті денного 

відділення. 

В університеті організовані електроні читальні зали самостійної 

роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою 

надання доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє 

значення, довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової 

інформації, а також для проведення занять з використанням сучасних 

технологій. 

  Електронні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 

університету і мають у своєму складі понад 70 автоматизованих робочих 

місць. 

Автоматизовані робочі місця  з безкоштовним Internet для 

користувачів мають усі читальні зали т кімнати каталогів. У читальному 

залі технічних та природничих наук працює система безпровідного 

підключення до мережі Internet Wi-Fi. 

 З вересня 2009 року почала роботу автоматизована книговидача на 

абонементі наукової літератури, а у жовтні 2010 року – на абонементі 

художньої літератури. Це дає змогу уникнути зайвої трати часу на значну 

кількість операцій по обслуговуванню читачів. Бібліотека активно працює 

над створенням власних електронних ресурсів  (електронний каталог, фонд 

повнотекстових електронних документів, видання на ком пакт дисках).  



 

 98 

Доступ до електронного каталогу здійснюється через локальну 

мережу університету та    Web – ресурс науково-технічної бібліотеки 

університету проводить культурно-провідницькі заходи. Протягом року 

бібліотекою проводяться понад 10 масових заходів, серед яких – 

бібліографічні огляди (тематичні, інформаційні), бесіди, літературні 

вечори, конференції, презентації книг, тематичні та інформаційні виставки 

і перегляди літератури. 

 Розвиток автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи якісно 

змінив інформаційне забезпечення всього навчального процесу шляхом 

організації доступу користувачів до електронних підручників та науково-

методичної літератури, зібраним на сервері бібліотеки. Інформація про 

бібліотеку наведена у таблиці 10.1. 

  На 01.01.2016 електронний фонд бібліотеки включає більше 32000 

найменувань електронних версій наукової та навчально-методичної 

літератури з повнотекстових баз даних: «Електронний каталог» 

(http://lib.pstu.edu), «Навчально-методичні матеріали ДВНЗ «ПДТУ» 

(http://umm.psty.edu/), «Електронний репозиторій» (eIRPSTU – 

http://eir.pstu.edu), який надає відкритий доступ до наукових публікацій 

викладачів ДВНЗ «ПДТУ» та налічує більш 4568 електронних документів. 

  З 2012 року відкрито доступ до бази даних «POLPRED».сom». У 

2011-2015 роках біблотека надає своїм користувачам доступ до 

академічних електронних баз даних EBSCO Publishing, у 2016 – доступ до 

Web of Science від Thompson Reuters. Також організовано електронний 

доступ до наукової періодики України та найбільших інформаційних 

порталів в галузі науки, технології, медицині та освіти, таких як 

eLIBRARY.RU, Directory of Open Access Journal (DOAJ), EEVL’s Ejournal 

Search Engsner (Едінбург), E-Journals.org, Electronische 

Zeitschriftenbibliothek, Hindawi, InTech, J-STRAGE. Завдяки цьому 

студентам і викладачам університету доступні матеріали найбільш 

масштабних у світі видавництв періодики. 

 Довідково-бібліографічний апарат дозволяє вести багатоаспектний 

пошук інформації у фонді науково-технічної бібліотеки. В умовах 

автоматизації він представлений електронним каталогом (доступний в 

Інтернет за адресою: (http://lib.pstu.edu), який поєднав в собі всі фунцкцїї 

традиційних каталогів: облікову, інформаційну пошукову. 

 Потужним інструментом віртуального обслуговування є сайт бібліотеки  

(http://lib.pstu.edu), який дає можливість дистанційно працювати з 

потрібними ресурсами та користуватись віртуальними послугами. 

Для бібліографічного обслуговування віддаленого користувача на сайті 

бібліотеки створена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє отримати 

інформацію про наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

конкретного видання,підібрати список літератури, професійно скласти 

бібліографічний опис документів. Крім того, за запитами користувачів 

надається коротка інформація про конкретний факт або подію. 

http://lib.pstu.edu/
http://umm.psty.edu/
http://eir.pstu.edu/
http://lib.pstu.edu/
http://lib.pstu.edu/
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  Через необхідність обміну інформацією та створення єдиного 

інформаційного простору бібліотека є партнером кооперативної 

бібліотечної системи в здійсненні кооперативної обробки інформації. 

Бібліотека є членом трьох корпоративних проектів – міжнародних МАРС 

(Міжрегіональна аналітична розпис статей) та ІРБІС – корпорація та 

Маріупольська корпорація міських бібліотек.  

 

 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою 

та іншою навчальною літературою щодо підготовки здобувачів вищої 

освіти за третім (науковим) освітнім рівнем за спеціальністю_05.22.12 

(промисловий транспорт)___ наведено у таблиці 10.2, перелік фахових 

періодичних видань – у таблиці 10.3. 
Науково-технічна бібліотека університету впроваджує нові 

бібліотечно-інформаційні технології, зберігаючи традиції, прагне 

трансформуватися в інтегрований інформаційний, науково-освітній, 

дослідницький, культурологічний, видавницький центр з завданням 

широкого спектру інформаційних послуг та функціями досвідченного   

навігатора з інформаційних потоків. 
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Таблиця 10.1 

  

Інформація про наявність бібліотеки 

  
№ 

з/п 

Найменування 

бібліотеки 

Площа (кв. 

м) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Наявність 

читального 

залу, його 

площа (кв. м), 

кількість 

посадкових 

місць 

Примітка* 

1 2 3 4 5 6 

1 Науково – технічна 

бібліотека 

2045,0 513301 4 читальних 

залів, площа 

652,3 кв.м., 

300 

посадочних 

місць 

 

 

2 Електронна 

бібліотека 

 

- 14049 -  

3 Сайт навчально-

методичних 

матеріалів 

викладачів ПДТУ 

- 8597 -  

4 Інституційний 

репозитарій 

- 3825 -  

5 Електронна 

бібліотека 

підручників 

- 3113 -  

6 Електронний каталог - 353109 -  

7 БД Комплектування - 7657 -  

8 БД Читачі - 7730 -  

9 Зведена БД 

періодичних видань 

- 1185 -  

10 БД мультимедійних 

презентацій 

- 22 -  

11 Електронні журнали 

(назви) 

- 14 -  

12 ЕБСКО (БД) - 5 -  

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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Таблиця 10.2 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Автор підручника 

(навчального посібника 

тощо) 

Найменування підручника 

(навчального посібника тощо) 
Найменування видавництва, рік видання 

Кількість 

примірників** 

1 2 3 4 5 

Філософія науково-

дослідної діяльності 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия М.: Проспект, 2001, російська 60 

Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия СПб.: Питер. 2004, російська 50 

Надольний І.Ф. Філософія К.: Вікар. 1999, українська 150 

Горлач М.І., Кремень В.Г. Філософія Харків: Консум. 2000, українська 120 

В.П. Андрущенко, В.І. 

Волович, М.І. Горлач та ін. ; 

За ред. М.І. Горлача та ін. 

Філософія : підручник для вузів 2-ге вид., перероб. та доп. - Харків : 

Консум, 2000. - 671 с., укр. 

90 

С.П. Щерба, В.К. Щедрін, 

О.А. Заглада 

Філософія : навч. посібник для вузів К. : МАУП, 2004. - 215 с., укр. 1 

В.Л. Петрушенко Філософія : навч. посібник для вузів 

III - IV рівнів акредитації 

2-ге вид., випр. і доп. - К. : Каравела ; 

Львів : Новий світ, 2002. – 539 с., укр. 

1 

Ю.М. Білодід Філософія : український світоглядний 

акцент : навч. посібник для вузів 

К. : Кондор, 2006. - 355 с., укр. 2 

Ю.В. Осічнюк [та ін.] Філософія : навч. посібник для вузів Національна акад.управління. - К. : Атіка, 

2003. - 461 с., укр. 

4 

В.Г. Кремень, В.В. Ільїн Філософія : логос, Софія, Розум : 

підручник для вузів 

К. : Книга, 2007. - 430 с., укр. 20 

О.Г. Данильян, В.М. 

Тараненко 

Основи філософії : навчальний 

посібник для студентів вищих 

навчальних закладів 

Мін. освіти і науки України, Національна 

юридична акад. України ім. Я.Мудрого. - 

Х. : Право, 2003. - 351 с., укр. 

2 

В.С. Пазенок Філософія : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів 

К. : Академвидав, 2008. - 279 с., укр. 8 

Л.О. Алексєєва [та ін.]; ред. 

Л.М. Нікітін 

Основи філософії : підручник : 

Інтегрований кредитно-модульний 

курс (для студентів нефілософських 

спеціальностей) 

Мін. освіти і науки України, Донецький 

національний ун-т економіки і торгівлі ім. 

М.І. Туган-Барановського. - Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2009. - 322 с., укр. 

1 

Л.В. Губерський [та ін.]; ред. 

І.Ф. Надольний 

Філософія : навчальний посібник 7-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2008. - 

534 с., укр. 

50 
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Г. В. Коротіч Філософія глобальних проблем 

сучасності : навчальний посібник для 

студентів всіх форм навчання 

Мін. освіти і науки України, ДВНЗ 

"Приазовський державний технічний 

університет", Каф. філософських наук. - 

Маріуполь : ПДТУ, 2011. - 101 с., укр. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академічна англійська 

мова 

Рыжков В.Д. Пособие по изучению английского 

языка 

Калининград. 2001, російська 150 

Стельмах Н. Ekonomics in English Донецк. 1993, англійська 20 

В.І. Карабан Переклад англійської наукової і 

технічної літератури: граматичні 

труднощі, лексичні, термінологічні та 

жанрово-стилістичні проблеми 

Вінниця: Нова книга, 2002. - 562 с., 

українська 

31 

Л. М. Лазаренко, 

Є. В. Богатирьова 

Практичний курс англійської мови: 

навч. посібник з практики усного та 

письмового мовлення для студ. 4 

курсу спец. "Переклад" / ПДТУ. 

Маріуполь: [б. и.], 2004 -.Ч.1: Економіка. 

Вища освіта. Кар`єра. - 2004. - 308 с., 

українська 

68 

Г.Е. Мірам [та ін.]; ред. Н. 

Брешко 

Основи перекладу = Basic Translation: 

курс лекцій з теорії та практики 

перекладу для факультетів 

міжнародних відносин 

К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., українська 25 

І. Ю. Межуєва Тематичні вечори англійською 

мовою: навчально-методичний 

посібник з внеаудиторної роботи зі 

студентами 

Маріуполь: ПДТУ, 2010. - 70 с., українська 29 

Г.Е. Мірам [та ін.]; ред. Н. 

Брешко. 

Основи перекладу = Basic Translation: 

курс лекцій з теорії та практики 

перекладу для факультетів 

міжнародних відносин 

К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., українська 25 

З.Ф. Кириченко, В.Я. 

Полулях; Ред. В.К. Шпак 

Англійська мова: навч. посіб. для 

вищ. навч. закл 

К.: Вища школа, 1995. - 237 с., українська 81 

Л.В. Мисик, А.Л. 

Арцишевська, Л.Р. 

Кузнєцова, Л.Л. Поплавська; 

ред. Л.В. Мисик 

Англійська мова: Комунікативний 

аспект = English: Communicative 

Aspect: підручник для студентів І-ІІ 

курсів юридичних та інших 

гуманітариних спеціальностей 

Львів: Світ, 2007. - 430 с., українська 33 

І. Ю. Межуєва Конспект лекцій з дисципліни Маріуполь: ПДТУ, 2011. - 95 с., українська 15 
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"Історія основної іноземної мови" 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

 

 

 

 

 

 

Крамаренко, В. И. Методика преподавания 

экономических дисциплин. Учеб. 

пособие 

Симферополь: «Таври-да». 1999., 

російська 

15 

Пидкасистый, П. И. Психолого-дидактический 

справочник препо-давателей высшей 

школы 

М.: Педагогическое общество России, 

1999, російська 

20 

В.М. Нагаєв Методика викладання у вищій школі: 

навчальний посібник для студентів 

вузів 

Мін. освіти і науки України, Харківський 

національний аграрний ун-т ім. 

В.В.Докучаєва. - К. : Центр учбової 

літератури, 2007. - 230 с., укр. 

2 

І.А. Зязюн, Л.В. 

Крамущенко, 

І.Ф. Кривонос и др.; Ред. І.А. 

Зязюн 

Педагогічна майстерність : підручник 

для студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів 

2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища 

школа, 2004. - 422 с., укр. 

5 

Майерс Давид. Социальная психология. СПб.: Питер, 1998., російська 25 

Морозов А. В. Психология влияния. СПб.: Питер, 2000., російська 10 

Обозов Н. Н. Психология межличностных 

отношений. 

К., 1990, російська 15 

Станкин М. И. Психология общения: Курс лекций. М.: Моск. психолого-социальный 

институт; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2000., російська 

10 

В.С. Орлянський Конфліктологія : навч. посібник для 

вузів 

Запорізький національний технічний ун-т. 

- К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 

159 с., укр. 

2 

О.В. Джелалі Психологія вирішення конфліктів : 

навч. посібник для вузів 

К. ; Харьків : [б. и.], 2006. - 318 с., укр. 8 

І.І. Русинка Конфліктологія Психотехнології 

запобігання і управління конфліктами 

: навч. посібник для вузів 

К. : Професіонал, 2007. - 334 с., укр. 6 

О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина Речевая коммуникация: учебник для 

вузов 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2006. - 272 с., рус. 

1 

В.Н. Куницына, Н.В. 

Казаринова, В.М. Погольша 

Межличностное общение: учебник 

для вузов 

СПб. ; М. ; Харьков; Минск : ПИТЕР, 2002. 

- 544 с., рус. 

2 

Бондарчук Е.С. Основы психологии  и К.: МАУП, 10 
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педагогики 2001, російська 

Алексеенко В.А. 

 

Организация и ведение учебного 

процесса в ВУЗе. 

Издательство ИКАР, 2005, російська 5 

Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., 

Шинкарук В.Д., Грубінко 

В.В., Бабин І.І. 

Болонський процес у фактах і 

документах 

Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. 

Гнатюка, 2003. - 52 с., українська 

15 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у 

вищих закладах освіти: Навч. 

посібник для слухачів закладів 

підвищення кваліфікації системи 

вищої освіти. 

К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64с., 

українська 

25 

За редакцією Кременя В.Г., 

Ніколаєнка С.М. 

Вища освіта в Україні. Навчальний 

посібник 

К.: “Знання”. 2005. – 327 с., українська 15 

Етичний кодекс 

ученого 

Болонський процес у фактах 

і документах 

Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. 

Гнатюка, 2003. - 52 с., українська 

15 15 

Бізнес-план та 

менеджмент наукових 

проектів 

Юргутіс І.А., Кравчук І.І. Основи менеджменту Освіта, 1998, укр. 40 

Моделювання 

транспортних об’єктів 

і систем 

Кунда Н.Т. Дослідження операцій у 

транспортних системах 

Слово, 2008, укр. 10 

Прогнозування 

розвитку 

транспортних систем 

Гмурман В.Е.  Теория вероятности и 

математическая статистика  

М., Высшая школа, 2003, рос. 40 

Програмування 

транспортних об’єктів 

і систем 

Кипчарский_В.П.  Компьютерные технологии.  Мариуполь, ПГТУ, 2004, рос. 90 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників руху на 

транспортній мережі 

Дмитриченко М.Ф. Основи теорії транспортних 

процесів і систем 

Слово, 2009, укр. 30 

Стратегія управління 

транспортним 

процесом 

Ліпінська  А.В. Технічне забезпечення Україна, 2007, укр. 12 
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інформаційної діяльності 

Аналіз характеру 

процесів у 

транспортних 

системах 

Ревенков А.В. 
Теория и практика решения 

технических задач 
Форум, 2008, рус. 5 

Визначення вимог до 

забезпечення 

логістичної і 

транспортної систем 

Горизонтов Б.Б. Интеграция и транспорт СЭВ, 1988, рус. 

 

 

14 

 

 

Відбір альтернативних 

варіантів проекту 

 

Верба В.А.  Проектний аналіз: Підручник для 

вузів 

КНЕУ, 2000, укр. 30 

Оперативне 

управління 

транспортним 

процесом 

Николин В.И. 
Автотранспортный процесс и 

оптимизация его элементов 

Транспорт, 1990, рус. 

 
5 

Контроль за 

виконанням 

перевезень 

Дмитриченко М.Ф. Основи теорії транспортних 

процесів і систем 

Слово, 2009, укр. 30 

 

Проректор з наукової роботи           І.А.Ленцов 
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Таблиця 10.3 

  

 Перелік фахових періодичних видань  

 
№ 

з/п 

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

1 2 3 

Українські видання 

1 Вісник Приазовського державного технічного університету: 

Зб. наук. праць. 

2011-2015 р.р. 

2 Вестник Харьковского национального автомобильно-

дорожного университета: Сб. науч. Тр. 

2011-2015 р.р. 

3 Вестник Восточноукраинского национального университета 

имени Владимира Даля: Сб. науч. тр. 

2011-2015 р.р. 

4 Защита металлургических машин от поломок: Сб. науч. тр. 2011-2015 р.р. 

5 Проблемы и перспективы развития сотрудничества между 

странами Юго-Восточной Европы в рамках Черногморского 

экономического сотрудничества и ГУАМ: Сборник научных 

трудов. 

2011-2015 р.р. 

6 Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності. Збірник наукових праць 

2011-2015 р.р. 

7 Проблемы развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: региональный 

аспект: Сборник научных трудов 

2011-2015 р.р. 

8 Вісник економічної науки України. – Донецьк: Інститут 

економіки та промисловості Національной академії наук 

України 

2011-2015 р.р. 

9 Наукоємні технології – Національний авіаційний 

університет: Науковий журнал 

2011-2015 р.р. 

10 Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб.наук. 

пр. 

2011-2015 р.р. 

11 Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 

Науковий економічний журнал 

2011-2015 р.р. 

12 Галицький економічний вісник 2011-2015 р.р. 

Іноземні видання 

1 TRANSPORT PROBLEMS. Scientific Journal. (Scopus) 2011-2015 р.р. 

   

   

   

 

 

   

 

 

Проректор з наукової роботи     І.А.Ленцов 
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11 Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладом освіти 
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11 ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ  

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

 

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет»  з підготовки здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня  

із спеціальності 275 Транспортні технології 

 

Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

1. КАДРОВІ ВИМОГИ  

щодо забезпечення провадження освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

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) з 

науково-педагогічних працівників, на 

яку покладено відповідальність за 

підготовку здобувачів вищої освіти за 

певною спеціальністю 

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, з 
них не 

менше двох 
докторів 

наук  

три особи, 

що мають 

науковий 

ступінь та 

вчене 

звання, з 

них два 

доктори 

наук 

_ 

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми): 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю 

   

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю 

+ + - 

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) 

+ + - 

Провадження освітньої діяльності 

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин): 

   

1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію) 

 

80 

100 +20 

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 

   

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання 

50 60 +10 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують 
формування професійних 
компетентностей, науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин): 

   

1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом 

50 70  +20 

2) практичної роботи за фахом    

6. Проведення лекцій, практичних, 

семінарських та лабораторних занять, 

здійснення наукового керівництва 

курсовими, дипломними роботами 

(проектами), дисертаційними 

дослідженнями науково-

педагогічними (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 

підпункти  

1—12 

пункту 5 

приміток 

Усі 

працівник

и 

відповіда

ють 

підпункта

м 

1—12 

пункту 5 

приміток 

Ліцензійн

их умов 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

7. Наявність випускової кафедри із 

спеціальної (фахової) підготовки, яку 

очолює фахівець відповідної або 

спорідненої науково-педагогічної 

спеціальності: 

   

1) з науковим ступенем доктора наук 
та вченим званням 

+ + - 

2) з науковим ступенем та вченим 
званням 

   

3) з науковим ступенем або вченим 
званням 

   

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу 

 

 

 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

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) 

2,4 2,4 - 

2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 

використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток 

кількості аудиторій) 

30 30 - 

3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 

   

1) бібліотеки, у тому числі читального 

залу 

+ + - 

2) пунктів харчування  + - 

3) актового чи концертного залу  + - 

4) спортивного залу  + - 

5) стадіону та/або спортивних 

майданчиків 

 + - 

6) медичного пункту + + - 

4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком (мінімальний 

відсоток потреби) 

70 70 - 

Провадження освітньої діяльності 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

5. Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 

устаткованням, необхідними для 

виконання навчальних планів 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

Започаткування освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої програми + + - 

2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 

+ + - 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + - 

4. Наявність комплексу навчально-

методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального 

плану 

+ + - 

5. Наявність програми практичної 

підготовки, робочих програм практик 

+ + - 

6. Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з кожної 

навчальної дисципліни навчального 

плану 

+ + - 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

7. Наявність методичних матеріалів 

для проведення атестації здобувачів 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 

Започаткування освітньої діяльності 

1. Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого 

профілю, в тому числі в електронному 

вигляді  

 

10 
6 +4 

2. Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю (допускається 

спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+ + - 

Провадження освітньої діяльності 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(норматив

у) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхиленн

я 

фактичног

о 

значення 

показника 

від 

норматив

ного 

1 2 3 4 

3. Наявність офіційного веб-сайту 

закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його 

діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових 

кадрів) діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи та їх 

склад, перелік навчальних дисциплін, 

правила прийому, контактна 

інформація) 

+ + - 

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, 

який містить навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін навчального плану, в тому 

числі в системі дистанційного навчання 

(мінімальний відсоток навчальних дисциплін) 

30 30 _ 

 

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 

 
 


