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Присутні 238 членів трудового колективу Приазовського державного 
технічного університету

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт ректора Приазовського державного технічного університету про 
виконання умов контракту з 2013-2018 роки.

Доповідач; ректор університету Волошин В. С.

СЛУХАЛИ; Волошин В. С., ректор Приазовського державного 
технічного університету:

"Шановні колеги!
Минув ще один п'ятирічний етап в житті колективу славетного закладу 

вищої освіти України, Приазовського державного технічного університету. 
Це був не простий відрізок в багаторічній історії університету, який і в роки, 
що минули, поділяв із своєю країною всі її перемоги та всі негаразди. І до 
поточного п'ятирічна 2013-2018 рр. університет входив із низкою планів 
щодо розвитку вищого навчального закладу нового типу, з суттєвими 
здобутками і певними перспективами.

Війна на Сході нашої держави переплутала багато з цих планів. 
Університет опинився практично на прифронтовій території рідного міста. 
Четвертий корпус університету у травні 2014 року було захвачено 
бойовиками і потім через місяць звільнено з великими руйнуваннями 
лабораторій, аудиторій, загубленою документацією інституту підвищення 
кваліфікації та ін. За період 2015-2017 роки у зв'язку з бойовими діями 
університет лишився майже третини своїх викладачів, у тому числі, 
професорів, доцентів, науковців вищого рівня. Університет покинули майже 
половина студентів, що переїхали з батьками в інші міста України. В тому 
числі, студенти-контрактники. Певна частина студентів, що залишилися в 
місті, була не спроможна платити за контрактом і університет лишився 
більшої частини грошей, що ми раніше заробляли і за рахунок яких 
університет будував програми свого розвитку.

Університет, попри на заборону іноземним особам відвідувати 
Маріуполь, розвивав співробітництво з колегами університетів Польщі, 
Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Норвегії Китаю, Японії, США, Канади 
та ін. Студенти ПДТУ надавали матеріальної допомоги потерпілим при 
обстрілах мешканцям рідного міста, здавали кров для поранених бійців, 
виступали з концертами в лікарнях, опікував дитячі будинки, збирали 
продукти для людей з селищ в т. з. сірій зоні. Університет розвивав такі 
інноваційні проекти, як науковий пілотний проект "Школа стартапів ПДТУ",



"Центр бізнес-навичок ПДТУ", міжнародний науковий проект "Інтерпорт- 
Маріуполь", навчальні проекти "Індивідуальне навчання в ПДТУ", 
"Поглиблене вивчення англійської мови на перших курсах університету", 
проект дисципліни "Основи самоосвіти", як передумова до розвитку у 
студентів навичок LLLE, "Ознайомча практика школярів у ПДТУ - 
приваблення до основ інженерної праці", "Уроки школярів на "Азовсталі" - 
підняття престижу металургійної праці" та ін. Вчені приймали участь у 
створенні перспективних програм розвитку рідного міста та області, зокрема 
в проектах питного забезпечення повз окуповану територію області та ін..

Всі здобутки, як і недоліки, недоробки відображені в документах 
"Літопис університету" що видається кожний рік по його завершенню. 
Кожен рік університет працює за планами, що затверджені на щорічних 
традиційних (з 1970 року) серпневих зборах колективу і відображені в 
щорічному "Регламенті роботи всіх підрозділів і структур університету" - 
документі, що є обов'язковим для виконання всіма членами великого 
колективу університету.

Звітуя про роботу колективу я одночасно звітуюсь про роботу ректора 
згідно з контрактом, що був підписаний мною з Міністром освіти і науки 
України на період 2013-2018 роки. Тому що в своєї роботі я не бачив себе 
відірваним від колективу, його проблем та досягнень, ініціатив кожного 
співробітника та викладача. Через мої руки пройшли майже не всі нові 
доктори та кандидати наук, ті хто ініціював створення в університеті новітніх 
наукових та освітніх проектів, міжнародних розробок. Багато з цих проектів я 
ініціював самостійно. Багатьом надавав путівку у життя. Цим ми живемо, це 
наши здобутки. І в кожному з них, сподіваюсь є частинка мого життя, мого 
розуму, моєї гордості за виконану роботу. Разом з вами. Але якби я не 
почував що працюю в команді, жоден з цих проектів реалізований би не був. 
В своєї роботі я був відвертим перед кожним з вас і мав бути впевненим, що 
ця відвертість має бути оборотною. Тому, я маю право звітуватись перед 
колективом у повній відповідності до кожного пункту мого контракту.

У своїй роботі протягом звітного періоду ректор керувався нормами 
діючого законодавства України в галузі освіти, вищої освіти, науки та 
наукової діяльності, іншими нормативно-законодавчими актами, рішеннями 
щорічних конференцій трудового колективу, Великої Вченої ради, 
найкращими університетськими традиціями попередніх поколінь вчених та 
викладачів Приазовського державного технічного університету.

Основні здобутки університету в звітному періоді:
1. В університеті створені умови для системного підходу до вирішення 

питань якості освіти шляхом використання здобутків відповідно до діючих 
положень міжнародних стандартів менеджменту якості освіти ISO-9001 та 
ISO-14001.

2. З 2010 року університет працює в межах "Системи менеджменту 
якості освітніх послуг та продуктів", в повній відповідності до міжнародних 
сертифікатів ІСО-9001 та ICO-14001 і принципах TQM та побудував систему



управління забезпеченням якості освітньої діяльності в усіх її компонентах у 
повній відповідності до цих міжнародних стандартів.

3.У звітному періоді університет в повному обсязі пройшов поточну 
акредитацію за всіма напрямками освітньої діяльності, включаючи 
ліцензування аспірантури та докторантури (вперше), атестацію наукової 
частини університету (вперше). На цей час згідно з сертифікатом ми 
спроможні надавати весь комплекс освітніх послуг згідно Закону України 
"Про вищу освіту" в межах ліцензії на 3020 бакалаврів, 1737 магістрів, 90 
аспірантів, разом - 6762 особи. Акредитовано 26 напрямків бакалаврської 
підготовки, 46 магістерських програм. При цьому університету перейшов на 
нову систему шифрів, кодів та переліку галузей знань, згідно з 
Постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р..

4. Створено і впроваджено в навчальний процес систему "Програми 
багаторівневої освітньої підготовки конкурентоспроможних 
висококваліфікованих фахівців в університеті" та проект «Методика 
індивідуалізації освіти в сучасному інженерному середовищі». Набирає 
обертів проект «Підготовка висококваліфікованих фахівців на замовлення 
ПрАТ «МК «Азовсталь», «Іллічівська перспектива», з 2015 р. - «Крок у 
майбутнє», новий проект "Цільова підготовка студентів для роботи в ТОВ 
«Метінвест-Промсервіс». На цей час університет пропонує своїм студентам 
систему отримання подвійних дипломів у споріднених т інших напрямках 
підготовки за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Це крок 
в напрямку підвищення конкурентоспроможності випускників ПДТУ. Ми 
маємо впровадити в університеті європейську практику застосування 
авторських навчальних лекційних курсів, як передумова інтересу студентів 
як до окремих предметів, так і до особистості окремих викладачів.

5. Свою роль в підвищенні якості освіти надає щорічний рейтинг 
викладачів та факультетів, окремих кафедр. Він став ефективним 
інструментом щодо оцінки роботи окремих колег, стимулом для підвищення 
результативності роботи викладачів та вчених університету.

6.Набирає обертів система обліку результатів наукової діяльності в 
університеті. Ми вже маємо результати впровадження цієї автоматизованої 
системи.

7. Система працевлаштування випускників ПДТУ базується насамперед 
у відповідності до умов міжнародної системи менеджменту згідно з 
сертифікатом ISO-9001 у межах інноваційних проектів у галузі освіти ПДТУ, 
що направлені на підвищення конкурентоспроможності випускників 
університету. Показники працевлаштування в університеті в найбільш важкі 
роки поточного п'ятирічна знаходилися на відмітці 76-81%.

8. За пять років в університеті відкрито 11 нових напрямків підготовки 
за бакалаврськими та магістерськими програмами "Біомедична інженерія", 
"Туризм", "Бізнес-адміністрування", "Архітектура та містобудування", 
"Педагогіка (математика)", «Економіка довкілля», «Промислове і цивільне 
будівництво», «Енергетичний менеджмент», «Комп’ютерні науки",



«Технології захисту навколишнього середовища», «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Ми впевнено рухаємося в напрямку 
політехнізації освіти в нашому вузі. На цей час університет спроможний 
задовольнити будь яки потреби молоді в інженерній праці.

9. Після 23-річного періоду відкрито кафедру військової підготовки, як 
базову для всіх вузів Донецької області. Ми єдиний вуз у Донбасі, якому 
надали можливість здійснювати цю роботу, попри того, що поряд йдуть 
бойові дії. На нашій кафедрі мають вчитися студенти з Маріуполя, 
Краматорська, Слав'Яська, Покровська, Кривого Рогу. Ми на початку 
нелегкого шляху відбудови військової кафедри, що було знищено в 
університеті в 1993 році.

10. Реалізовано другий етап експерименту з інтенсивного вивчення 
іноземної мови в технічному університеті (за згодою з Міністерством освіти і 
науки України (2007-2018 рр.). Проект важливий але не всі в університеті, 
включаючи студентів бачать його перспективи. Мотивація одна - студент, 
викладач має володіти іноземною мовою. Цей напрямок має розвиватися в 
університеті.

11. У 2014 році в університеті відкрито вперше "Школу архітектури та 
дизайну", яку за цей час закінчили понад 80 осіб з числа мешканців міста та 
школярів. Школа стала діючою передумовою для вступу на спеціальність 
"архітектура" для кращих випускників Маріуполя. В цілому в університеті 
діє понад 20 клубів за інтересами в самих різних галузях культури та освіти.

12. З весни 2014 року в університеті реалізовано на практиці освітній 
проект "Профорієнтаційна ознайомча практика учнівської молоді шкіл міста 
в лабораторіях ПДТУ". За чотири роки практику відвідало майже 4,5 тис. 
школярів міста та регіону. Це сучасна форма довгострокової 
профорієнтаційної роботи в університеті, яка приваблює шкільну молодь до 
інженерної праці. Нажаль не всі кафедри плідно працюють в цієї галузі та не 
отримують певні результати під час прийому на перший курс. Тим не менш, 
вже майже 400 школярів обрали інженерні спеціальності завдяки участі в 
цьому проекті.

13. За ініціативою ПДТУ в межах профорієнтаційної роботи разом з 
компанією "Метінвест" створено освітній проект "Уроки школярів на 
"Азовсталі", з метою популяризації інженерної праці і, зокрема, 
металургійних спеціальностей в регіоні. Уроки вже відвідали понад 350 
учнів шкіл міста. Проект триває. Це вклад провідної компанії МЕТІНВЕТ в 
підготовку молодих інженерів і ми вдячні за ці партнерські відношення.

14. В процесі організації знаходиться проект "МАН-лаб для учнівської 
молоді міста", що створюється разом з МАН Донецької області. Мета - 
приваблення школярів до основ інженерної праці.

15. В 2016 році в університеті вперше на Донбасі було створено Центр 
по прийому абітурієнтів з непідконтрольних територій "Донбас-Україна". 
Вже понад триста осіб з непідконтрольних територій навчаються в ПДТУ. 
Наш Центр проводить конструктивну роботу із такими абітурієнтами на 
протязі цілого року (Півень Н. М.) і ця робота дає ефективність. В цьому році



понад 120 хлопців та дівчат з непідконтрольній території стали студентами 
ПДТУ.

16. Відповідно до сучасних вимог, в університеті розроблено нову 
концепції виховної роботи, яка враховує роль патріотичного спрямовування 
цієї роботи. Підвищена роль національно-патріотичного виховання молоді 
університету. Провідну роль в цієї концепції відіграє волонтерська низка 
планів та робіт з боку студентів. Майже 300 студентів ПДТУ займаються 
волонтерською роботою. За п'ять років в уніврситеті проведено майже 450 
заходів, що підкреслюють цю важливу складову нашої роботи. І я вдячний 
деканському корпусу, всім завідувачам кафедрами, кураторам, що 
організують та підтримують цю роботу.

17. Шість років поспіль в університеті проводяться 2-гі етапи 
всеукраїнських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт з галузей 
електроенергетики, зварювання, (2013-2018 р.). за цей час майже 300 
учасників цих змагань більш ніж з 30 міст України відвідали наш 
університет, прийняли участь в наукових конкурсах. Я хочу відмітити наших 
колег - Саєнко Ю. Л., Чигарьова В. В., Роянова В. О., Жежеленка І. В., 
Саравас В. і насамперед проректора Лєнцова І. А. за всі ініціативи щодо цієї 
важливої роботи. Вони надають приклад тому, як треба ставитися до 
молодих кадрів в науці, освіті.

18. Переможцями всеукраїнських олімпіад на протязі 5 років стали 29 
студентів ДВНЗ «ПДТУ». Переможцями всеукраїнських конкурсів наукових 
робіт стали ще 113 студенти нашого університету. За минулий рік понад 820 
студентів були направлені для участі в другому турі всеукраїнських олімпіад 
і конкурсів. Студентська наука в університеті завдяки зусиллям насамперед 
проректора Лєнцова І. А., керівників кафедр, професорів та доцентів, піднято 
на інший рівень ефективності. Університет на цей час має певні ресурси 
майбутніх викладачів, науковців. Наші студенти є переможцями низки 
міжнародних проектів в ІТ- технологіях, логістиці, екології, інженерії, 
біоінженерії та ін. Вони запрошені на великі міжнародні виставки в Парижі, 
Лондоні, Америці.

19. Через підготовче відділення університету у звітному періоді 
пройшло понад 2100 школярів, майже 450 слухачів з підприємств та 
організацій міста та його районів. Цей структурний підрозділів вже давно 
опанував сучасні технології надання знань та навичок майбутнім 
абітурієнтам. Зокрема, це цільові "квести", Квест-програми, майстер-класи за 
різними дисциплінами, індивідуальна робота з слабкими школярами та ін.

20. Загальний прийом на перший’ курс в різні роки складав від 390 до 
450 першокурсників, ще від 190 до 240 - магістрів. Незважаючи на певні 
втрати за рахунок військової міграції та умов прийому на перший курс 
університет має позитивну динаміку кількості студентів. До правди, 
позитивну динаміку надають нам соціально-гуманітарний факультет, 
економічний та інформаційний. Має відмітити ефективну роботу щодо



набору студентів на перший курс з боку спеціальностей IT, соціологів, 
туристів, біоінженеріє, зварювальників. Останні роки показали зменшення 
попиту на такі спеціальності, як металургія, машинобудування, теплова та 
електрична енергетика. Колегам потрібні радикальні дії, якщо вони 
спроможні і надалі готувати інженерні кадри.

21. В межах програми університету відносно підтримки малого та 
середнього бізнесу, за підтримкою виграного гранту ПРООН в університеті 
створено Центр бізнес-навичок, як консультаційний центр для потреб 
мешканців міста та студентів університету. Це ініціатива викладача 
Куровської О. В.

22.Реалізовано разом с USAID проект "Міжнародна школа стартапів", 
друга після КПІ, як полігон для комерціалізації наукових розробок молодих 
вчених ПДТУ і молоді міста і регіону. Як підсумок, 6 наукових розробок 
було надано малому бізнесу міста. Школа, як і проекти USAID на цей час 
розповсюджуються на місцеві лани. Університет створенням низки 
навчальних, наукових структур в галузі малого бізнесу надає суттєву 
підтримку місцевій владі, місцевому малому те середньому бізнесу. Це Ваші, 
колеги, здобутки, це Ваша громадянська позиція для нашого міста, задля 
нашої країни.

23. У 2018 році поновлено роботу постійно діючих консультаційних 
платформ на провідних підприємствах міста та області задля наближення 
наукових розробок вчених університету до споживачів. Проект "Міжнародна 
школа стартапів" активно сприяє виріщенню цієї проблеми.

24. Вченими університету продано 35 ліцензій на патенти ДВНЗ 
«ПДТУ» компаніям Угорщини, Росії, України. Отримані кошти на суму 0,84 
млн. грн. Окупність держбюджетних витрат у 2013-2018 pp. складала 0,9-2,4 
грн/грн.. Ми розуміємо, що ця робота - це наш невикористаний ресурс в 
розвитку університету. Попри семінари, що проводив проф. Іщенко цей 
ланцюг роботи має бути кращим.

25. У 2016 році в університеті створено ще один науково-практичний 
журнал "Наука і виробництво". Це відносно молодий журнал, але він вже 
завоював своїх прихильників в Україні. Наукові видання університету 
існують на платформі Open Journal Systems. Збірник включено до переліку 
наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 
З 2014 р. видання індексуються в базі Index Copernicus. Хочу подякувати за 
це Капранову JI. В.

26. Університет є членом творчих колективів щодо виконання низки 
міжнародних проектів: «Модернізація навчальних планів дворівневої
програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства 
на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду з впровадження 
положень Болонського процесу; «Інноваційна багатопрофільна навчальна 
програма для підготовки бакалаврів та магістрів зі штучних імплантів для 
біоінженерії»; "Мережа електронного дистанційного навчання для 
підвищення кваліфікації в галузі туризму; "Професійно орієнтовані



магістерські програми в галузі інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні". 
Реалізовано такі проекти як "\¥Е1ЧЕТ" 158739-ТЕМРи8-ОЕ-ТЕМРи8 ІРНЕБ 
\VeNeT - мережа електронного дистанційного навчання для підвищення 
кваліфікації в галузі туризму (Білорусія, Україна і Грузія) та «Модернізація 
навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з 
інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та 
найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» 
543994-ТЕМРи8-1-2013-1 -ВЕ-ТЕМРиБ-ІРСК (М АТТЕШ ) з питань 
реформування навчальних програм бакалаврської та магістерської підготовки 
в галузі інженерних матеріалів. Всього за пятиріччя було реалізовано 14 
міжнародних проектів різного напрямку.

27. Протягом семи років ефективно виконується договір з 
Муроранським інститутом технологій (Японія). Здійснено 12 поїздок до 
Японії за рахунок сторони, яка приймає, у т.ч. 5 наукових стажувань, 6 
короткотермінових (до 10 діб) наукових досліджень, 1 участь у симпозіумі. 
За результатами цієї роботи підготовлено і захищено 2 кандидатські 
дисертації, ще одна готується до захисту.

Прикладом плідної роботи з цим інститутом є X ювілейний 
міжнародний симпозіум з екології, захисту навколишнього середовища та 
запобігання катастроф, у якому прийняли участь майже 400 науковців з усіх 
континентів світу..

28. Колектив науковців та викладачів університету велику увагу 
приділяє розвитку кадрового потенціалу, попри відтік певної частини вчених 
та молоді. Наш резерв тут - це більш 40 щорічних переможців 
Всеукраїнських конкурсів та студентських олімпіад, переможці міжнародних 
проектів, ті хто вражає своїми молодими досягненнями світ, хто вже зараз 
робить славу нашому ЗВО. Наш потенціал, це провідні вчені, що ділом 
доказали свою причетність до проблем країни, університету, свій патріотизм 
до держави України.

29. Вперше в історії університету, у відповідності до вимог Закону "Про 
вищу освіту" пройшли прозорі вибори до складу Великої Вченої ради 
університету. З 2016 року реорганізовано планування роботи Великої Вченої 
ради університету та її організації, шляхом її структурування по 14 комісіях, 
на підставах впровадження прозорої виборчої системи відповідно до Закону 
України "Про вищу освіту". Заради підвищення якості роботи колегіального 
органу, та участі в ньому вчених університету, в складі Вченої ради 
працюють тематичні комісії за напрямками роботи університету.

30. У звітному періоді було проведено реорганізацію факультету 
механіки та зварювання, інституту металів та створено п’ять нових кафедр у 
структурі університету (2013-2018 рр.). На сьогодні ми проводимо роботу 
щодо підвищення активності компанії МЕТІНВЕСТ відносно підготовки 
інженерів-металургів для маріупольських металургійних комбінатів.

31. У 2014 році в ПДТУ було створено Українсько-польське науково- 
освітнє та інформаційне товариство. Як захід до можливостей перервати



штучну блокаду міжнародного співробітництва з внз Маріуполя, як 
прифронтового міста.

32. Реорганізована система студентського самоврядування на посадах 
максимальної самостійності, прозорості та патріотичності в роботі. 
Студентський сенат разом с студентською відділенням профспілки прийняли 
на себе обов'язки створені умов для розвитку волонтерського руху в 
університеті, допомоги дитячим домам, інтернатам, збір допомоги тим хто 
постраждав від війни. За ініціативою студентського сенату в університеті 
започатковані дні студентського самоврядування на окремих факультетах.

33. Завдяки ініціативам ПДТУ за погодженням 14 вузів Донецької та 
Луганської областей було створено "Асоціацію вузів міст зони АТО" 
України. Завдяки роботі асоціації та допомоги Народного депутата С. О. 
Тарути всі виші Донбасу отримали законодавчий фіксований прийом на 
перший курс, що поліпшило умови прийому абітурієнтів в університет. Вже 
в липні 2018 року члени асоціації виступили з ініціативою проведення 
круглого столу на тему "Розвиток вищої освіти в післяокупаційному 
Донбасі".

34. Протягом звітного періоду проводилась робота з соціального захисту 
співробітників і здобувачів вищої освіти. Ректорат проявляє особливе 
піклування про студентів - сиріт, напівсиріт, дітей учасників АТО, дітей, що 
прибули на навчання з окупованих територій за проектом "Донбас-Україна", 
осіб що постраждали від Чорнобильської катастрофи та малозабезпечених 
здобувачів вищої освіти. На ці цілі з бюджету було виділено майже 2 млн. 
грн. Ще 1,7 млн. грн ми витратили коштів з спеціального фонду 
університету.

35. Протягом звітного періоду впроваджено комплекс заходів, 
спрямованих на розвиток матеріальної бази для соціального розвитку, на які 
витрачено 6 млн. 174 тис.грн. Ми ремонтували аудиторний та житловий 
фонди (24 тис. кв. м), майже 10 тис. кв м корпусів та гуртожитків, систем 
електро- та теплопостачання на 610 тис. грн, реконструкції та озеленення 
дворової території. Створено п’ять нових пунктів швидкого харчування, 
реконструйовані приміщення 4 поверху гуртожитку №1 для розміщення 
сімей. Для цих цілей службами АХО залучено коштів фантів та спонсорів у 
розмірі 6,2 млн. грн.

36. З метою поліпшення санітарних умов в гуртожитках експлуатаційно- 
технічний відділ університету розробив проект реконструкції системи 
гарячого водопостачання. Вартість тільки нових економічних бойлерів 
склала 160 тис.грн, загальна кошторисна вартість більш ніж 190 тис.фн. 
Дитячий фонд ООН (UNICEF) на прохання адміністрації та органів 
самоврядування університету придбав не тільки бойлери, а й матеріали для їх 
монтажу.

37. З метою поліпшення умов для духовного росту та виховання 
студентів, розвитку фізкультури та спорту в університеті вжито такі заходи: 
виконано частковий ремонт культурно-просвітницького центру університету 
з повною заміною системи опалення (2013 рік); створено музей досягнень



університету (2015 рік). У навчальному корпусі №1 у 2014 році розташовано 
музей дерев’яних скульптур художника Короткова, який при житті працював 
в університеті, за допомогою - спонсорів поряд зі спортивним комплексом 
університету у 2014 році упорядковано футбольне поле зі штучним 
покриттям.

38. У відповідності до «Програми заходів ДВНЗ «ПДТУ» щодо 
зменшення споживання енергоресурсів на 2014-2018» у повній відповідності 
до вимог міжнародного стандарту 180-14001, що виборено університетом у 
2010 році у звітного періоді проведено внутрішній енергоаудит будівель 
університету та енергоспоживаючого обладнання. В цілому по університету 
споживання теплової енергії скоротилося в 1,41 рази, електрики - в 1,33 рази, 
споживання холодної води - в 1,35 рази, природного газу - в 1,39 рази. І 
тільки зростання тарифів на енергоносії майже вдвічі не дозволяє нам 
перевести економію енергоносіїв у економію коштів.

39. У звітному періоді університет отримав спонсорської допомоги на 
загальну суму 4,03 млн. грн. Одночасно, колектив університету виступив з 
ініціативами надання матеріальної допомоги постраждалим із зони конфлікту 
на суму понад 120 тис. грн. Поступово спонсорська допомога в умовах 
фінансового дефіциту стає суттєвою частиною, що дозволяє університету 
розвиватися.

40. За результатами діяльності за звітний рік університет удостоєний 
Диплома лауреата «Софія Київська» за вагомий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів і впровадження інноваційних технологій у 
навчальний процес, а також Почесного знаку «Лаври Слави» за професійне 
управління та активну участь у соціальних програмах держави. Університет 
також удостоєний двох дипломів і Грамоти МОНУ.

41. У звітному періоді мі зіштовхнулися з низкою проблем, які ще кілько 
років тому не стояли перед колективом університету. Ми були вимушені 
боротися проти відчуждення від університету таких будівель, як 5-й корпус 
ПДТУ, приміщення студентської їдальні, спортивний табір "Олімп", 
спортивний корпус ПДТУ та університетська спортивна площадка. Ці об'єкти 
стали об'єктом цікавості місцевої влади. Поки ми їх відстояли.

42. Ще одним викликом для нас стала заборона з боку Донецького 
відділення Держмайна України на заключения угод про оренду приміщень 
університету задля розміщення буфетів, столових, кіосків з продажу 
канцелярських товарів, кавових автоматів, банкоматів, відділення банку, яке 
працює у нас на протязі чотирнадцяти років. Наші студенти звернулися до 
Верховної ради України з проханням навести порядок у діючому 
законодавстві. Але поки вже другий рік студенти не тільки нашого вузу не 
будуть мати повноцінного харчування. Ми підключаємо до цієї проблеми 
наших Народних депутатів.



43.Щодо виконання особистого контракту ректора з Міністерством 
освіти та науки України, наводжу наступне.

Як вчений я опублікував чотири монографії, один навчальний посібник, 
76 наукових статей, отримав два патенти на винаходи, організував як Голова 
оргкомітетів - 24 наукових конференцій та круглих столів, в тому числі за 
актуальними проблемами Донбасу, України, в галузі екології та 
енергозбереження, сучасних напрямків розвитку металургії, електрики. 
Працюю головним редактором 4-х наукових періодичних видань, ще в двох 
наукових журналах - є членом редакційних колегій.

За останні п’ять років я пройшов підвищення кваліфікації з охорони 
праці в Міністерстві освіти та науки України, Центральному інституті 
менеджменту (м.Київ - 2015 р.) за напрямком управлінської діяльності (св. 
04ПМД № 04354), з відзнакою захистив дипломну роботу на тему «Методи 
підготовки інженерів-спеціалістів за індивідуальними замовленнями 
підприємств».

Приймав участь в розробці "Концепція сталого розвитку м. Маріуполь 
на 2016-2021 рр." що була прийнята на сесії Міської ради м. Маріуполя
27.09.2015 р. "Програмі забезпечення питною водою м. Маріуполь в умовах 
бойових дій на сході України" (Прийнято на сесії Міської ради м. Маріуполя
25.08.2015 р.), Доктрині "Україна - 2030" ініційована народним депутатом С.
О. Тарутою, як концепція розвитку нашої держави.

З моєї ініціативи сталося відкриття в університеті трьох нових напрямків 
підготовки фахівців, однієї програми підготовки спеціалістів, 12 
магістерських програм. За моєю участю відкрито 3 нові спеціалізації 
відповідно до вимог роботодавців регіону.

Став ініціатором створення системи індивідуального навчання, низки 
інноваційних проекті, які вже були обізнані в моїй доповіді. За моєї 
ініціативи створено експериментальний проект «Інтенсивна англійська мова 
в технічному університеті», що отримав підтримку Міністерства освіти і 
науки України, і протягом 2013-2018 років модернізовано і впроваджено в 
ПДТУ. Результати авторських досліджень у галузі інженерної екології 
впроваджено в університеті м. Пардерборн (Німеччина -  2014), а в галузі 
профорієнтаційних досліджень -  у Варненському технічному університеті 
(Болгарія -  2015). З 2005 року продовжую виконувати обов’язки наукового 
експерта Міністерства інфраструктури України. З 2011 року -  член 
експертної ради Міністерства екології та природних ресурсів України. Є 
чинним експертом ЮНЕСКО з проблем води в країнах Східної Європи. Беру 
активну участь у роботі творчих колективів у галузі металургії, радіоекології 
Приазов’я, у міжнародних проектах за професійними напрямками.

44. Попереду в колективу університету певні плани роботи, що 
спрямовані насамперед на розвиток здібностей та конкурентоспроможності 
всіх без виключення випускників ПДТУ наступних років. Наші здобутки 
попередніх років, це насамперед 49 підприємств міста, області, України, х 
якими університет плідно працює і заради яких готує інженерів, 
транспортників, економістів, менеджерів, фахівців у ІТ- технологіях,



філологів-перекладників та ін. за більш ніж 50 магістерськими програмами. 
Це і наукові здобутки нашої молоді в таких секторах науки, як 
біомедицинська інженерія, сучасні інтелектуальні матеріали і сплави з 
унікальними властивостями, якісна електрика, ЗО- проектування, 
комп'ютерна програмна продукція в галузях кібербезпеки та технологій 
блокчейну та ін.

У 2020 році університет буде готовий відмічати свій 90-річний ювілей. 
До цієї дати колектив прийде з новими здобутками, що будуть достойними 
здобутків наших попередників, вчених з мировим ім'ям - А. І. Манохін, М. Я. 
Меджибожський, Є. О. Капустін, Дії. Старченко, К. Н. Соколов та ін. 
Університет і надалі готов працювати заради своєї батьківщини, виконувати 
свої головні функції, розвивати науку та освіту на Півдні Донбасу.

Дякую за увагу.

ВИСТУПИЛИ:
1. Роянов В'ячеслав Олександрович - директор інституту 

металів ПДТУ, докт. техн. наук, професор, Заслужений працівник освіти 
України:

вважає, що представлені результати роботи ректора за останні 5 
років дозволяють оцінити, яка колосальна робота була проведена ректором та 
колективом університету при підготовці висококваліфікованих кадрів. Це 
забезпечило високий авторитет ДВНЗ «ПДТУ» в Україні та за кордоном. На 
сьогодні університет посідає достойне.місце серед вишів України за багатьма 
показниками. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» настав термін 
виборів ректора. Виразив особисту думку, що не може уявити іншого 
ректора, крім Волошина В. С. Нагадав, що Волошин В. С. -  випускник 
нашого вишу, був деканом енергетичного факультету, проректором з 
навчально-методичної роботи. Вважає, що Волошин В. С. -  це щирий патріот 
нашого університету. Визнав, що, як колишній опонент на посаду ректора, 
завжди спостерігав та оцінював дії ректора Волошина В. С.: вирішення 
проблем вишу, взаємовідношення з підприємствами міста, розвиток 
студентського самоврядування, підготовка кадрів вищої школи тощо. 
Зазначив, що з роботою ректор справляється на належному рівні. Побажав 
ректору дотримуватись регламенту у своїх доповідях та виступах. Попросив 
відродити методичний кабінет. Запропонував звіт ректора ДВНЗ «ПДТУ» 
про виконання умов контракту за 2013-2018 роки затвердити, роботу ректора 
університету за 2013-2018 роки ’визнати задовільною. Виступив з 
пропозицією висунути кандидатом від колективу співробітників та студентів 
ДВНЗ «ПДТУ» та його структурних підрозділів на посаду ректора 
університету Волошина В’ячеслава Степановича, доктора технічних наук, 
професора, заслуженого діяча науки і техніки України.

2. Півень Н. Н., завідувач підготовчого відділення ДВНЗ 
«ПДТУ», керівник освітнього центру «Донбас -  Україна»:



-  доповіла про роботу підготовчого відділення ДВНЗ «ПДТУ», 
результати роботи освітнього центру «Донбас -  Україна» та внесок ректора в 
роботу цього структурного підрозділу. А саме:

Основні напрями роботи підготовчого відділення:
-  підготовка слухачів (учнів 10-11-х класів) до складання ЗНО ( у тому 
числі керівництво філіалами ПВ у приміських школах);
-  підготовка випускників коледжів у рамках неперервної освіти з метою 
вступу до вишу;
-  надання додаткових освітніх послуг студентам університету;
-  профорієнтаційна робота (серед цілого переліку заходів, хочеться 
особливо звергнути увагу на організацію та проведення квестів «Марафон у 
майбутнє», який так сподобався нашим учням; проведення для учнів 
тренінгів зі шкільних предметів, а також профорієнтаційних тренінгів для 
вчителів приміських шкіл; допомога у підготовці абітурієнтів у рамках 
проекту «Крок до майбутнього», організованого центром кар’єри, учасники 
проекту проходять за наказами через підготовче відділення, одержують 
разом з усіма іншими нашими слухачами додаткові бали тощо);
-  окремо слід наголосити на роботі за останні три роки освітнього центру 
«Донбас -  Україна».

Після завершення вступної  ̂кампанії працівники підготовчого 
відділення готують статистичні дані за результатами складання ЗНО 
слухачами.

До бази даних вносяться: результати складання всіх предметів; 
географія вступу наших слухачів.

Традиційно до ДВНЗ «ПДТУ» вступає від 50 до 70% слухачів на різні 
спеціальності.

Результати складання ЗНО слухачами як рекламний крок викладаються 
на офіційному сайті університету, в електронних базах міських оголошень, 
соціальних мережах тощо. Це дає право майбутнім абітурієнтам 
ознайомитися з роботою відділення та можливостями, які воно надає.

Наше ПВ єдине в Україні оприлюднює результати складання нашими 
слухачами ЗНО. Воно найбільше в місті. Ми готуємо до всіх предметів, які 
виносяться на ЗНО.

До речі, цього року ми розпочинаємо підготовку учнів шкіл з 8-го 
класу.

Підготовче відділення тісно співпрацює з усіма коледжами міста, 
протягом навчального року проходять зустрічі як на базі коледжів, так і в 
ДВНЗ «ПДТУ» з метою впровадження неперервної освіти.

Надання додаткових освітніх послуг студентам університету.
Освітній центр «Донбас — Україна» . Перед Освітнім центром були 

поставлені завдання:
максимальне поширення інформації про початок роботи Центру 

(виступи в місцевих ЗМІ, у тому числі прямий ефір на місцевому 
телебаченні, висвітлення роботи Центру в соцмережах, повідомлення про 
його роботу через особисті контакти тощо);



узгодження спільного графіка роботи з базовою школою щодо 
прийняття абітурієнтів і проходження ними ДПА;

надання різноманітної допомоги тим, хто звернувся до Центру: 
оформлення освітньої декларації;
підготовка комплекту документів для вступної кампанії; 
консультування на базі підготовчого відділення з питань підготовки 

абітурієнтів до складання ДПА та вступних іспитів до університету;
надання місць у гуртожитку університету для абітурієнтів та їх 

батьків з метою безкоштовного проживання протягом вступної кампанії;
консультування з приводу інших побутових питань (харчування, 

пересування містом тощо).

Таблиця - Результати вступу через освітній центр «Донбас -  Україна»

Форма навчання 
/ Рік вступу

Денна - Заочна
І

бюджет контракт контракт
2016 29 7 21 57
2017 48 4 20 72

2018
74 (46+28 

дод. 
замовл.)

2
27

набір
продовжується 103

І 151 13 68 232

Зауважила, що якщо виникло враження, що в нашій роботі все чудово, 
немає проблем і труднощів, то це не так, але завдяки дружному й творчому 
колективу ПВ вони шукають шляхи й намагаються тримати руку на пульсі в 
питаннях освіти від школи до вишу...

Подякувала:
В’ячеславу Степановичу Волошину за підтримку з найрізноманітніших 

питань як у роботі ПВ, так і в роботі освітнього центру «Донбас -  Україна» 
(слід зазначити, що наш центр саме з ініціативи ректора став першим у 
Донецькій та Луганській областях і на сьогодні посідає гідне місце серед 
інших центрів);

Сергію Семеновичу Грекову за допомогу в організації поселення 
наших вступників у гуртожитку (Станіславу Григоровичу за професіоналізм 
та доброзичливе ставлення до вступників та їх батьків);

Павлу Васильовичу Солошенку за тісну співпрацю в рамках вступної 
кампанії;

окремі слова подяки всьому нечисленному колективу ПВ, а також 
абсолютно унікальній роботі в зоні розмежування конфлікту кафедрам 
Чигарьова Валерія Васильовича і Гаврилової Вікторії Григорівни.

Запропонувала звіт ректора ПДТУ Волошина B.C. про виконання умов 
контакту за 2013 -  2018 роки затвердити. Роботу ректора ПДТУ про 
виконання умов контракту за 2013-2018 роки визнати задовільною. Висунути



кандидатом від колективу співробітників і студентів ПДТУ та його 
структурних підрозділів на посаду ректора ПДТУ Волошина B.C. -  доктора 
технічних наук, професора, заслуженого діяча техніки та науки України.

3. Жежеленко І. В., професор кафедри «Електроенергетичні 
комплекси та системи», доктор технічних наук, заслужений діяч науки і 
техніки України, академік Академії наук України:

- підкреслив, що робота ректора є багатовекторною, тому виділяти 
тільки один з напрямів не варто. Висловив думку, що Волошин В. С. проявив 
себе як ректор краще, ніж він сам. Підкреслив, що дуже важливо, щоб ректор 
був науковцем. Волошин В. С., д.т.н., професор є автором багатьох 
монографій та інших наукових праць. Не кожний виш має ректора -  відомого 
науковця. Рекомендував при взаємодії з підприємствами міста приділяти 
увагу не тільки металургії та механіці, а й енергетиці. Вважає, що коефіцієнт 
надійності енергетики міста дуже низький. Запропонував затвердити звіт 
ректора ДВНЗ «ПДТУ» про виконання умов контракту за 2013-2018 роки, а 
роботу ректора визнати задовільною.

4. Марченко Ірина Федорівна, декан соціально-гуманітарного 
факультету, доктор філософії, канд. техн. наук, доцент:

-  привітала з початком навчального року і побажала всім міцного 
здоров'я, стабільності і прогнозованості в роботі МОНУ, взаєморозуміння і 
доброзичливого мікроклімату в колективі, більше позитивних новин, менше 
стресів. А найголовніше -  впевненості і спокою, і розуміння того, що ніхто, 
крім нас, наші проблеми не розв’яже. Доповіла, що колектив факультету 
самодостатній і здатний вирішувати дуже складні завдання, як каже ректор, 
завдання на оптимізацію.

Розповіла про роботу, проблеми та перспективи соціально- 
гуманітарного факультету. Повідомила, що ректор прийняв рішення про 
створення нового соціально-гуманітарного факультету в тривожному 2014 
році. І в той момент здавалося, що це рішення є несвоєчасним, оскільки ніхто 
не міг сказати, що буде завтра. Але, як показав час, рішення було 
далекоглядним і перспективним. Факультет виявився життєздатним. 
Доповіла, що за цей час:

було збільшено набір студентів майже до 400 осіб;
була відкрита нова спеціальність - туризм. За це велика подяка Ользі 

Костянтинівні Любчук, керівництву в особі Солошенка П. В. і ректора 
університету, які були гарантами в МОНУ кадрового та методичного 
потенціалу;

студенти факультету створили громадську організацію «Майбутнє 
Маріуполя». І спільно з ПДТУ і міською радою створили і втілили в життя 
проект «Сто годин волонтерства», який отримав дуже гарний відгук від 
грантодавців з USAID;



у рамках співпраці з управлінням Національної поліції в Донецькій 
області факультет бере активну участь у діяльності Координаційної ради 
Головного управління національної поліції Донецької області і вишами міста 
Маріуполя (Марченко І.Ф.), співробітники факультету виступають з лекціями 
для поліції, презентаціями, тренінгами. Проведено 2 Всеукраїнські науково- 
практичні конференції з ДУ Національної поліції і ДЮІ;

викладачами кафедри СіСР було організовано і проведено більше 20 
соціологічних досліджень: «Місто очима молоді», соціологічне дослідження 
з метою вивчення думки читачів газети «Приазовський робітник», 
анкетування абітурієнтів на заході «День відкритих дверей», «Ефективність 
роботи поліції», соціологічні дослідження для Маріупольського центру 
зайнятості з профорієнтації молоді міста, дослідження з виявлення 
корупційної та протиправної діяльності в університеті тощо;

у минулому році було видано перший збірник наукових праць «Вісник 
ПДТУ», Серія - Соціально-гуманітарні науки і публічне управління. 
Розробляється питання про надання йому статусу фахового.

Розповіла про проблеми. Основною проблемою роботи факультету є 
кадрова робота. Кафедри мають потребу у молодих перспективних кадрах, 
готових брати участь у дослідній роботі і захищати дисертації. За цей час 
захистилися чотири людини, дві -  в докторантурі. Але факультету 
катастрофічно не вистачає фахівців за профілем. Це і германська філологія, і 
соціальна робота, і туризм. За деякими спеціальностями тільки нещодавно 
відкрилися аспірантури.

Кафедри факультету допомагають одна одній. І якщо одні роблять 
прорив в окремому напрямку, то інші страхують факультет в іншому 
напрямку. Є сенс вважати, що для кожної кафедри має бути свій 
пріоритетний напрямок розвитку. Наприклад:

кафедра соціології та соціальної роботи - навчальні посібники з 
грифом, монографії; он-лайн конференції; конкурсні наукові роботи 
студентів; участь і організація циклів передач на телебаченні;

кафедра української мови та слов'янської філології - активізація 
міжнародної діяльності. Укладення договору з Фірмою (м. Ярославець. 
Польща), включене навчання за договором з Поморською академією (м. 
Слупськ, Польща), стажування викладача польської мови Бороденко Л. В. (м. 
Слупськ, Польща). Пожвавлення роботи з польською громадою. Заняття на 
базі приміщення. Відкриті лекції для туристів і філологів. Переклади для 
університету і факультетів;

кафедра філософських наук і історії України - постійна і щоденна 
участь в організаційній і науковій роботі за листами обласної і міської рад, 
наказами і розпорядженнями МОНУ, які перебувають на контролі. Кафедра 
працює в тісній співпраці з прес-центром ПДТУ;

кафедра перекладу - переклади за запитами кафедр та організацій; 
створення фільмів про культуру для профорієнтаційної та іміджевої роботи;

кафедра туризму зараз набирає темпи. Оформила всю документацію і 
методичне забезпечення. Укладає договори із базами практики. Проводить



екскурсії студентів до туристичних фірм, музеїв та історичних місць міста. 
Підготовлено прискорені плани для набору студентів після коледжу;

кафедра фізичного виховання та спорту -  закриває питання 
комерціалізації факультету, а також проводить численні спортивні заходи з 
футболу, боротьби, гімнастики, тенісу, марафони і змагання за участю 
студентського профкому та студентського самоврядування.

Вважає основним досягненням факультету згуртовану і працездатну 
команду. Завідувачі, перебувають в здоровій конкуренції, проте активно 
відгукуються на пропозиції кафедр або деканату, намагаючись з 
максимальним ефектом організувати той чи інший захід.

Запропонувала роботу ректора університету у 2013-2018 роки визнати 
задовільною.

5. Саравас Вікторія Євгенівна - завідувач кафедрою 
електрифікації промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент:
-  розповіла про кадрову політику в університеті та підтримку молоді. 
Вважає, що в університеті є усі умови мотивації молодих співробітників. 
Нагадала, що в університеті організована школа стартапів, працює 
регіональний навчальний центр бізнес-навичок «Приазов'я». Вважає 
доцільним організовувати проекти для участі молоді. Запропонувала на 
посаду ректора ДВНЗ «ПДТУ» висунути кандидатом від колективу 
співробітників і студентів кандидатуру доктора технічних наук, професора, 
Волошина В. С.

6. Мєхінті Пилип Оладеле Амос, голова студентського сенату:
-  доповів, що за останні роки відбулося багато змін, які стосуються 
безпосередньо студентів. Наприклад, збільшилась стипендія, але зменшилась 
кількість студентів, що її отримують. Вважає, що в університеті студентські 
питання розв’язуються позитивно. Повідомив, що активні дії зі сторони 
студентів щодо захисту їх потреб підтримуються ректором. Наприклад, 
неодноразове звернення до МОНУ щодо організації пунктів харчування 
орендаторами. Подякував ректорові за забезпечення студентського сенату 
комп’ютерною та оргтехнікою. Запропонував роботу ректора визнати 
задовільною.

7. Кривошеєнко Є. І., директор Маріупольського 
машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»:

-  доповів, що колектив машинобудівного коледжу, як і більшість 
навчальних закладів країни, зазнає певних труднощів у роботі і, не в 
останню чергу -  дефіцит фінансування.

З метою зменшення дефіциту адміністрація коледжу вже не перший 
рік робить певні заходи:

організоване виробничо-технічне навчання робітничих кадрів, для чого 
є ліцензія на два десятки робітничих професій;

студенти під час навчання мають можливість отримати робітничу 
кваліфікацію або підвищити робочий розряд;



проводиться навчання за програмою «Ваучер 45+»; 
організована перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних за 

договорами з міським та районними центрами зайнятості.
Розказав, що ці та інші заходи проводяться на госпрозрахунковій 

основі і дозволяють коледжу отримувати дохід, який часом перевищує дохід 
від контрактного навчання. їх було реалізовано завдяки повній підтримці і 
ефективній допомозі з боку ректора В'ячеслава Степановича Волошина.

Повідомив, що в даний час колектив продовжує працювати в 
напрямку пошуку додаткових джерел фінансування. У нас на порядку 
денному організація дуальної системи навчання, яка, як відомо, передбачає 
об'єднання освітнього процесу в навчальному закладі з навчанням на робочих 
місцях на підприємствах, природно, на договірній основі. Розказав, що 
проведена певна підготовча робота з підприємствами, які в цьому відчувають 
потребу: «АзовЕлектроСталь», «МетінвестПромсервіс», СРЗ, «Магма» та ін.

Кривошеєнко Є.І. упевнений, що при реалізації цього проекту отримає 
повну підтримку з боку В'ячеслава Степановича.

Висловив колективну думку працівників машинобудівного коледжу: 
визнати роботу ректора ДВНЗ «ПДТУ» Волошина B.C. за звітний 

період задовільною;
рекомендувати кандидатуру Волошина B.C. на обрання ректором 

ДВНЗ «ПДТУ» на наступний період.

Головуючий зборів:

Внесено наступні пропозиції до проекту рішення з питання 
« Звіт ректора Приазовського державного технічного університету про 
виконання умов контракту з 2013-2018 роки»:

1. Звіт ректора Приазовського державного технічного університету 
Волошина В. С. про виконання умов контракту за 2013-2018 роки затвердити.

2. Роботу ректора Приазовського державного технічного університету 
Волошина В. С. про виконання умов контракту за 2013-2018 роки визначити 
задовільною.

3. Висунути кандидатом від колективу співробітників і студентів 
Приазовського державного технічного університету та його структурних 
підрозділів на посаду ректора університету Волошина В'ячеслава 
Степановича, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і 
техніки України.

В голосуванні прийняли участь 201 людина.
Результати відкритого голосування:

УХВАЛИЛИ:
1. Звіт ректора Приазовського державного технічного університету 

Волошина В. С, про виконання умов контракту за 2013-2018 роки затвердити.
Результати голосування:



"За"- 201.
"Проти"- немає.

"Утримались" -  немає.
Прийнято - 100 % голосів

2. Роботу ректора Приазовського державного технічного університету 
Волошина В. С. про виконання умов контракту за 2013-2018 роки визначити 
задовільною.

Результати голосування:
"За"- 199.
"Проти"- немає
"Утримались"- 2.

Прийнято - 99 % голосів
3. Висунути кандидатом від колективу співробітників і студентів 

Приазовського державного технічного університету та його структурних 
підрозділів на посаду ректора університету Волошина В'ячеслава 
Степановича, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і 
техніки України.

Результати голосування: 
"За"- 199.

"Проти"- немає.
"Утримались"- 2.

Прийнято - 99 % голосів

За результатами відкритого голосування постанови в цілому:

"За"-201.
"Проти"- немає.

"Утримались" -  немає.
Прийнято - 100 % голосів

Головуючий зборів
трудового колективу університету

Секретар Т.О.Захаренко


