
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

за підсумками проведення акредитаційної експертизи підготовки за другим 
(магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Державному вищому 

навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах», з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми Маркетинг зі спеціатьності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» 
утворено експертну комісію та затверджено її у складі:

Голова комісії: Перевозова Ірина Володимирівна - завідувач кафедри підприємництва та марке
тингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
доктор економічних наук, доцент;

Член комісії: Жовновач Руслана Іванівна - завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу 
та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного 
університету, доктор економічних наук, доцент

в період з 06.11.2018 р. по 08.11.2018 року розглянула на місці подану Державним вищим 
навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» (далі -  ДВНЗ «ПДТУ») 
акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього 
вищого навчального закладу державним вимогам щодо можливості акредитації освітньо- 
професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем.

Експертизу проведено згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.08.2001 року № 978 (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету 
міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» та постанови 347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187».

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем ДВНЗ «ПДТУ» проінформував 
Міністерство освіти і науки України заявою від 08 жовтня 2018 року № 61/110 -268.

При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних матеріалів та 
документів:

1 Засновницькі документи ДВНЗ «ПДТУ» (Постанова від 25 листопада 1993 року № 
956 про створення Приазовського державного технічного університету. Статут, прийнятий 
конференцією трудового колективу від 30 серпня 2016 року, затверджений Міністерством 
освіти і науки України 04 травня 2017 року наказ № 678.

2 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А 01 № 035596 від 
11.02.2009 р.
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3 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 19.07.2018 р. за № 23767223.

4 Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) від 14.06.2017 р. № 12747770043001704.

5 Сертифікат про акредитацію Серія НД №0588724.
6 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
7 Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем.
8 Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем.

9 Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану.
10 Комплексні контрольні роботи з дисциплін.
11 Відомості про кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення освітньої діяльності та соціальну інфраструктуру університету.
12 Порівняльну таблицю відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності 

ліцензійним умовам та акредитацій ним вимогам, інші документи.
13 Матеріали щодо акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем.

ДВНЗ «ПДТУ» створено постановою Кабінетів Міністрів України від 25 листопада 1993 
року № 956 на базі Маріупольського металургійного інституту, який був створений у листопаді 
1930 року і діяв як вечірній, готував спеціалістів без відриву від виробництва з п'яти 
спеціальностей.

Підготовці фахівців в значній мірі сприяє впровадження у навчальний процес 
«Комплексної системи підвищення якості підготовки фахівців», передового досвіду кращих 
ЗВО України і зарубіжних навчальних закладів, нових форм і методів навчання. Навчальні 
плани і програми у відповідності з отриманими ліцензіями відповідають вимогам державних 
стандартів освіти.

На момент роботи експертної комісії виконуючим обов'язки ректора ДВНЗ «ПДТУ» є 
Волошин В'ячеслав Степанович - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, нагороджений орденом «Святий 
Дмитро Солунський» IV ступеня, почесною грамотою Верховної Ради України за особливі 
заслуги перед українським народом. Копії його документів про освіту, наукові ступені, вчені 
звання, особовий листок з обліку кадрів наведені в матеріалах акредитаційної справи.

Місце знаходження ДВНЗ «ПДТУ»: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Університетська, 7, тел. (0629) 333416, факс (0629) 529908, e-mail www.pstu.edu.

Форма власності -  державна.
ДВНЗ «ПДТУ» створено з метою провадження освітньої діяльності, пов'язаної з 

підготовкою фахівців з вищою освітою за освітніми рівнями відповідно до отриманих 
ліцензій.

Згідно свого Статуту, Університет здійснює діяльність в межах прав, що передбачені
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За результатами експертного оцінювання встановлено та констатовано:

1.Загальна характеристика освітньої діяльності 
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний

університет»

http://www.pstu.edu


Законом України «Про освіту», інших законодавчих актів та податкових прав, наданих за 
результатами акредитації. Статут, концепція створення і діяльності Університету 
відповідають чинному законодавству України. Статут Університету затверджено у 
встановленому порядку. У змінах і доповненнях до Статуту підкреслено, що освітня 
діяльність здійснюється згідно отриманих ліцензій.

ДВНЗ «ПДТУ» готує за освітніми рівнями «бакалавр» за 22 напрямами підготовки та 
42 спеціальностями та спеціалізаціями; «магістр» -  за 22 напрямами, 51 освітньою 
програмою. Заочна форма підготовки освітнього рівня: «бакалавр» -  за 20 напрямами та 37 
спеціальностями; «магістр» -  за 22 напрямами, 50 спеціальностями та 9 спеціальностей за 
третім магістерським рівнем. На сьогоднішній день університет об'єднує понад 6400 чоловік 
студентів разом з підпорядкованими технікумом та коледжами (з різних форм навчання).

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: Інститут підвищення кваліфікації; Навчальний 
інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально-науковий інститут металів; 
Науковий інститут ресурсозбереження; Науковий інститут енергозбереження та 
енергоменеджменту; Сумісний з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 
НАН України Навчально-науково-інноваційний центр «Сучасні металургійні технології і 
матеріали»; Сумісний з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН України 
Навчально- науково- інноваційний центр «Новітні технології поверхневої модифікації металів 
та сплавів»; Навчально-науково-інноваційний комплекс «Нові функціональні матеріали і 
наукоємні технології їх створення і зміцнення»; Проблемна науково-дослідна лабораторія з 
розробки процесів і апаратів для боротьби із забрудненням атмосфери і утилізації відходів 
металургійних заводів; Галузева науково-дослідна лабораторія з наплавлення; Випробувальна 
лабораторія з технічної діагностики; Науково-навчальний центр «Техноресурс»; Центр 
комерціалізації і трансферу технологій; Регіональний навчальний центр бізнес-навичок; 8 
факультетів -  соціально-гуманітарний, металургійний, економічний, енергетичний, 
машинобудування та зварювання, інженерної та мовної підготовки, факультет транспортних 
технологій, факультет інформаційних технологій; 3 коледжі -  Маріупольський 
машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ», (наказ від 29.09.2010 року № 153 -  05); 
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 року № 94 -  05, наказ 
Міністерства освіти і науки України № 331 від 16.04.2009 року «Про реорганізацію 
структурних підрозділів ПДТУ»); Маріупольський механіко- металургійний коледж (наказ від 
18.11.2010 року; № 176 -  05); підготовче відділення.

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вчені ради із 
захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Випускники ДВНЗ «ПДТУ» працевлаштовуються на підприємства України на 80 - 
98 %. Диплом університету визнається за кордоном.

Частка співробітників ДВНЗ «ПДТУ», які мають ступінь, вчене звання, досягає 71,0 %.
Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною технікою та 

комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіями, інформаційним комп'ютерним 
центром, бібліотекою університету.

Іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитках університету на 100 %.
За 85 років діяльності університетом підготовлено більш ніж 50 тисяч 

висококваліфікованих фахівців, видано понад 200 монографій, підручників і навчальних 
посібників. Вчені університету -  автори багатьох винаходів, мають більше 2000 патентів і 
авторських свідоцтв.

В університеті функціонує внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності, 
моніторингу та управління.

В підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 
075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським)
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рівнем бере участь 11 викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з 4 кафедр університету. Частка науково- 
педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин, складає 100 %, з яких 4 особи - доктори наук (36,3 %), 7 осіб - 
кандидати наук (63,7%). Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з 
підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 075 «Маркетинг» 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» в повній мірі відповідає профілю дисциплін, які 
вони викладають, а також підтверджується проходженням підвищення кваліфікації.

Показники діяльності ДВНЗ «ПДТУ» наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.
Загальна характеристика Державного вищого навчального закладу 
_____«Приазовський державний технічний університет»________________

№ Показники діяльності Кількісні параметри

1

Ліцензований обсяг закладу вищої освіти (осіб) 7662
у т.ч. за освітніми ступенями:

- бакалавр (осіб) перелік 2010 2905
перелік 2015 3020

- магістр (осіб) 1737

?

Кількість студентів, слухачів разом: 4338
у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб) 2655
- заочна, дистанційна (осіб) 1683

-*>д
Кількість навчальних груп (одиниць): 482
- денна 237
- заочна 245

4

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців (одиниць): 73

у т.ч. за освітніми ступенями:

- бакалавр (осіб) перелік 2010 25
перелік 2015 26

- магістр (осіб) 22

5 Кількість кафедр (одиниць): 42
3 них випускових (одиниць): 34

6 Кількість інститутів (одиниць): 3
Загальні/навчальні площі будівель (кв.м.) 68532,5/66619,4
з них:
- власні (кв.м.): 68532,5/66619,4
- орендовані (кв.м.): -
Навчальні площі, які здаються навчальним закладом в 
оренду (кв.м.):

-

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю оригіналів.

Після перевірки документів ЗВО експертна комісія констатує, що Державний 
вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» має IVрівень 
акредитації, що дозволяє здійснювати підготовку здобувачів за другим ( магістерським) 
рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» в межах ліцензійного обсягу
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та згідно відомостей щодо освітньої діяльності у  сфері вищої освіти.
Надані та перевірені комісією документи відповідають акредитаційній справі та є 

підтвердженням права Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет» здійснювати підготовку магістрів за другим рівнем вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування».

2. Формування контингенту студентів другого (магістерського) рівня за освітньо- 
професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07

«Управління та адміністрування»

Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем проводиться відповідно до ліцензійного обсягу підготовки (40 осіб), 
згідно рішення Акредитаційної комісії України (протокол № 120 від 01.03.2016 р).

Динаміка контингенту студентів, прийнятих на навчання за даним напрямом, не 
перевищує ліцензійний обсяг: 2016 р. -  8 осіб. 2017 р. -  12 осіб, 2018 р. -  16 осіб. Показники 
формування контингенту здобувачів за другим (магістерськими) рівнем вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» наведено в табл.2.1.

Табл.2.1
Показники формування контингенту студентів за другим (магістерськими) 

рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 
_____ _______________________________«Маркетинг»____________________________________

№ Показник Роки
п/п 2016 2017 2018

1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб) за освітньо-
професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 40 40 40
«Маркетинг»

2 Прийнято на навчання, всього (осіб): 8 12 16
- денна форма: 7 8 7
в т.ч. за держзамовленням 2 5 3
- заочна форма: 1 4 9
в т.ч. за держзамовленням 0 0 0
- нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з - "
відзнакою;

таких, які пройшли довгострокову підготовку і - - -
профорієнтацію;
- зарахованих на пільгових умовах. - - -

- з якими укладені угоди на підготовку - - -
3 Подано заяв на одне місце за формами навчання:

• денна 0,48 0,36 0,48
• заочна 0,07 0,27 0,93

4 Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення:
• денна 6 1,8 4
• заочна - " -

Спостерігається стабільне зростання контингенту студентів, що підтверджено 
листами-замовленнями від підприємств та організацій регіону. В середньому конкурс
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абітурієнтів на місця державного замовлення складає 4 особи на місце. Однак, показники 
формування контингенту студентів за другим (магістерським) рівнем освіти спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» не забезпечують 50 % 
ліцензійного обсягу підготовки фахівців даної спеціальності. Натомість викладачі випускної 
кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування при здійснені профорієнтаційної роботи 
охоплюють не лише місце Маріуполь та Приазовье але і інші області України ви випускової 
здійснюють профорієнтаційну роботу в регіоні та інших областях України. Особлива увага 
приділяється індивідуальній роботі з потенційними абітурієнтами тимчасово окупованих 
територій України.

На навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем поступають випускники-бакалаври, які мають 
вищу освіту на рівні бакалавра (спеціаліста) та успішно склали іспит з фаху та іноземної мови. 
Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України та Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ» з числа випускників 
університету та інших вищих навчальних закладів України.

Інформація про освітньо-професійну програму «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», умови і правила прийому до 
університету розміщена на офіційному сайті університету у розділі «АБІТУРІЄНТ»: 
http://pstu.edu/uk/abitur/

Кафедрою також розроблено інформаційний пакет, що містить повну інформацію про 
заклад вищої освіти, про випускову кафедру, на базі якої здійснюється підготовка фахівців за 
другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 
075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Зазначена інформація 
наведена на web -  сторінці кафедри сайту ДВНЗ «ПДТУ», інформація відображається у засобах 
масової інформації. Друковані матеріали (буклети, листівки) про ДВНЗ «ПДТУ», окремі 
спеціальності, в т.ч. підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем за освітньо- 
професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» видаються кожного року перед початком агітаційної компанії, 
дня відкритих дверей університету, зокрема 10.11.2018 р., де кожен бажаючий може отримати 
більш детальну інформацію безпосередньо від викладачів кафедри.

Важливим напрямом профорієнтаційної роботи кафедри є співпраця викладачів 
(зокрема, доц. Шлапак Н.С, доц. Заіка Ю.А., доц. Калінін О.В. та інш. ) із підприємствами, 
установами, організаціями, яка полягає у укладанні угод про співробітництво. Метою такої 
співпраці є прийняття студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
на переддипломну практику з можливістю подальшого працевлаштування (зокрема, 
пролонговані угоди ПрАТ «МК Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», укладені угоди з різними 
підприємствами малого та середнього бізнесу м. Маріуполь).

В цілому, наведені дані підтверджують, що існує достатній потенціал кафедри 
маркетингу та бізнес -  адміністрування для покращення досягнутого рівня в подальші роки 
студентів, що проходять підготовку за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною 
програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування».

Експертна комісія за результатами проведеної перевірки констатує, що 
формування контингенту студентів в ДВНЗ «ПДТУ» за освітньо-професійною прогретою 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» здійснюється в межах ліцензійного обсягу та відповідає вимогам 
чинного законодавства. Натомість визначається необхідність посилення роботи
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професорсько -  викладацького складу кафедри маркетингу та бізнес -  адміністрування 
щодо формування контингенту студентів на здобуття другого (магістерського ) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», шляхом залучення осіб, які 
здобули ступінь бакалавру з інших спеціальностей (перехресний вступ).

3. Зміст підготовки фахівців другого (магістерського) рівня з освітньо-професійної 
програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та

адміністрування»

Експертною комісією перевірено на місці наявність документів, які забезпечують зміст 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-професійної 
програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». Підготовка магістрів здійснюється на основі освітньо-професійної програми, 
розробленої робочою групою Університету та затвердженої Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» 
(протокол №13 від 17.05.2017 р.). в яких відображені компетентності та результати навчання, 
щодо вирішення певних проблем і задач, що відповідають вимогам державної атестації та 
засобам діагностики якості вищої освіти.

Навчальний план передбачає підготовку фахівців з кваліфікацією «магістр із 
маркетингу» терміном навчання 1 рік 4 місяці, побудований за семестровою системою та 
включає дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, засвоєння яких забезпечує 
формування фахівців відповідної кваліфікації. Загальний обсяг часу за освітньо -  професійною 
програмою складає 2700 годин (90 кредитів за ЄКТС).

Структурно освітньо-професійна програма та навчальний план складаються з 
обов'язкової та вибіркової частини. Обов'язкова частина містить 5 дисциплін соціально -  
гуманітарної підготовки та 4 дисципліни професійної та практичної підготовки. Обсяг 
обов'язкової частини становить 34 кредити ЄКТС або 1020 академічних годин, що становить 
37,8 % від загального обсягу освітньо -  професійної програми.

Вибіркова частина виділяється на групу дисциплін соціально -  гуманітарної підготовки: 
11 кредитів ЄКТС (330 академічних годин) та дисципліни професійної та практичної підготовки 
-  26 кредитів ЄКТС (720 академічних годин).

Студент має право обирати вибіркові дисципліни з 2 запропонованих блоків так щоб їх 
загальний обсяг становив 37 кредитів ЄКТС. Експертна комісія рекомендує відзначити в 
вибірковій частині навчального плану групу дисциплін самостійного вибору навчального 
закладу та вільного вибору студента.

На основі базового навчального плану щорічно розробляється робочий навчальний план, 
який формується з урахуванням графіку навчального процесу на відповідний навчальний рік.

При розробці варіативної компоненти освітньо-професійної програми другого 
(магістерського) рівня були використані Національні класифікатори України: «Класифікатор 
видів економічної діяльності» ДК-009:2010, «Класифікатор професій» ДК-003:2010 та 
«Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників» (Випуск 1. Випуск 71, Випуск 
80). Освітньо-професійна програма підготовки фахівців базується на компетентісному підході.

Рівень науково-дослідної роботи студентів є досить високим, про що свідчать дані про 
результати їх участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах. Так протягом 2015-2018 років 
студенти другого (магістерського) рівня з освітньо-професійної програми «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» активно 
приймають участь у конференціях, олімпіадах, круглих столах. За результатами цих заходів 
отримані призові місця у регіональній студентській науково-технічній конференції «Наука -
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перші крокі», секція «Маркетинг та бізнес-адміністрування» (ПДТУ м. Маріуполь). Студент гр. 
МК-16-м Вакуленко О. прийняла участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади з маркетингу 
(м. Київ, 2016-2017 рр.), студентка гр. MK-16-м Бібік О. стала призером Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (диплом III ступеня, 
2017 р.), студентка гр. БА-17-м Жданова К. стала призером Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (диплом III ступеня, 2018 р.) та в 
секції «Економіка і управління в сфері торгівлі» (диплом III ступеня, 2018 р.).

Експертна комісія встановила, що підготовка магістрів за освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
проводиться у повній відповідності до затвердженого переліку та норм часу з дисциплін за 
базовою та вибірковою компонентами навчального плану. Експертна комісія встановила 
забезпечення усіх дисциплін навчального плану підготовки магістрів робочими навчальними 
програмами. Переддипломна практика, підсумкова атестація забезпечені відповідними 
програмами і методичними рекомендаціями щодо їх проведення.

Наявний комплект навчально-методичної документації і матеріалів, що розміщено на 
сайті навчально -  методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» та проаналізовано в процесі 
проведення даної акредитаційної експертизи. Встановлено, що надані матеріали відповідають 
державним акредитаційним вимогам, а сама освітньо-професійна програма відповідає чинним 
вимогам до підготовки магістрів.

Експертна комісія встановила, що підготовка здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти з освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» здійснюється із 
затвердженим в установленому порядку базовим навчальним та робочими -  навчальними 
планами, всі дисципліни навчального плану забезпечено робочими програмами.

4. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
навчально-виховного процесу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за 

освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування»

Організація навчального процесу кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ 
«ПДТУ» здійснюється на основі освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та навчального плану, що 
розроблені та затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти і науки України.

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Маркетинг» -  90 кредитів. У цю кількість включено затрати часу на 
всі види і форми навчальної роботи: лекції, практичні та лабораторні заняття, тренінги, 
індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів, контрольні заходи, 
практична підготовка, державна атестація та навчальним планом (протокол засідання Вченої 
ради ДВНЗ «ПДТУ» №15 від 29.06.2017 р.).

Навчально -  методичне забезпечення навчального процесу
Підготовка фахівців в університеті забезпечена достатньою кількістю примірників 

нормативно-правових актів України, галузевих нормативів, підручників, навчальних 
посібників, методичних розробок, дидактичних матеріалів і технічних засобів навчання.

Науково-педагогічними працівниками кафедри «Маркетинг та бізнес -  адміністрування» 
за період 2013 -  2018 рр. видано 1 підручник, 2 навчальних посібники, що затверджені Вченою 
радою університету, та 74 методичних вказівок, зареєстрованих у методичному відділі.
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Викладачами, які забезпечують викладання дисциплін за освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
підготовлено або оновлено методичні вказівки з обов’язкових та вибіркових дисциплін 
загальної та професійної підготовки (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/53).

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів кафедри і студентів, що 
навчаються, є бібліотека з її фондами, що постійно розширюються до яких є вільний доступ.

Бібліотека щорічно передплачує фахові періодичні видання відповідно до профілю 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування», зокрема: «Актуальні проблеми економіки», «Економіка 
України», «Маркетинг в Україні», «Фінанси України», «Статистика України» та інші. Загальна 
кількість фахових періодичних видань, що відповідають освітньо-професійній програмі 
«Маркетинг», складає 17 одиниць.

Оновлення навчальної літератури відображається на офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ» в 
розділі «Науково-технічна бібліотека ПДТУ» (https://ntb.pstu.edu/uk/).

Власні фахові періодичні видання університету, які є в бібліотеці: «Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», «Вісник ПДТУ. Серія: Економічні 
науки» та передплачені фахові видання «Проблеми охорони навколишнього середовища та 
екологічної безпеки», «Економіка України» використовуються для самостійної та науково- 
дослідної роботи студентів.

ДВНЗ «ПДТУ» створено сайт навчально-методичних матеріалів (http://umm.pstu.edu/), 
який існує в режимі пілотного проекту, виконаний на платформі програми DSpace, наповнення 
якого здійснює професорсько -  викладацьким складом університету, зокрема кафедри 
«Маркетингу та бізнес -  адміністрування», яка має вкладку 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/53, з актуалізованими (2013 -  2018 рр.) навчально -  
методичні матеріалами, підручниками, посібниками, законодавчо -  нормативними джерелами. 
Студенти мають вільний доступ до цієї вкладки на основі особистих паролів.

Забезпеченість студентів з освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» підручниками і навчальними 
посібниками складає 100 %, тобто відповідає акредитаційним вимогам.

Під час аналізу навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів освітньо- 
професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» встановлено його достатній рівень і відповідність даним, наведеним у звіті 
про самоаналіз кафедри.

В процесі акредитаційної експертизи перевірено наявність навчально-методичних 
матеріалів з дисциплін навчального плану підготовки магістрів освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 
Встановлено, що навчально-методичні комплекси з дисциплін сформовано в повному обсязі. До 
їх складу, крім робочих програм навчальних дисциплін, включено методичні рекомендації для 
проведення практичних, семінарських занять, а також організації самостійної роботи студентів, 
презентаційні матеріали лекції та ін.

Експертна комісія підтверджує наявність 100% методичного забезпечення всіх 
дисциплін навчального плану, що забезпечує підготовку магістрів освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
у Державному вищому навчальному закладі ДВНЗ «ПДТУ».

Навчальний процес підготовки фахівців заявленого напряму підготовки забезпечений 
робочими навчальними програмами дисциплін .

Робочі навчальні програми за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» містять опис 
навчальних дисциплін, зміст курсів, перелік питань для підсумкового контролю й самостійної
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робота студентів, списки рекомендованої літератури.
Переддипломна практика проводиться у терміни, які встановлені відповідним 

навчальним планом і затверджені наказом по університету. Переддипломна практика проходить 
на виробничих підприємствах і організаціях, органах місцевого самоврядування, у 
відповідності до затвердженої програми і укладених договорів.

Тематика магістерських робіт випускників актуальна ( підтверджена листами -  запитами 
з підприємств), відповідає фаховому напряму підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та 
адміністрування.

Аналіз програм підготовки магістрів. їх навчально -  методичне забезпечення, свідчить 
про їх відповідність ліцензійним вимогам надання освітніх послуг у сфері.

Експертна комісія відзначає, що в навчальному плані підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», розробленому у 2018 р., 
містяться дисципліни, актуалізовані вимогами сучасності, зокрема, «Інтернет -  маркетинг» , 
«Маркетинг інновацій» та ін. Комісія рекомендує знайти можливість викладання окремих 
дисциплін, або модулів дисциплін англійською мовою.

Інформаційне забезпечення
Експертна комісія перевірила рівень завершення навчального процесу підготовки 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» підручниками, навчальними посібниками, 
фаховими періодичними виданнями, фондами та електронними джерелами інформації, що 
містяться у науковій бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ».

Науково -  технічна бібліотека (НТБ) ДВНЗ «ПДТУ» є однією із найбільших бібліотек 
ЗВО Південно -  Східного регіону України. Разом з університетом бібліотека розвивається й 
оновлюється. Розширюється інформаційна база змінюється тематика комплектування 
відповідно до потреб навчального процесу. Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» має 4 читальних зала на 
300 посадкових місць. Загальна площа бібліотечних приміщень 2045 м2. Загальний фонд НТБ 
на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в тому числі навчальної літератури -  220451 
примірників, наукової літератури -  291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань 
складає 91340 одиниці. У складі електронної бібліотеки університету наступні колекції:
- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середовища університету і 
стовідсотково відображає книжкові фонди;
- сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщує повнотекстові версії 
підручників, навчальних посібників, навчально-методичних видань, словників тощо;
- сайт дистанційного навчання;
- науковий електронний архів (університетській репозиторій), у якому накопичується, 
зберігається, розповсюджується та забезпечується постійний і надійний доступ до повних 
текстів наукових публікацій викладачів нашого вузу;
- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інформаційні ресурси віддаленого 
доступу.

Для організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» у бібліотеці наявна спеціальна література, підручники, навчальні посібники. 
Бібліотека університету має електронні ресурси підручників і навчальних посібників, які 
рекомендовано для вивчення відповідних дисциплін навчального плану, забезпеченість ними 
студентів становить 100%, що відповідає акредитаційним вимогам надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти. ^
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Практична підготовка
Для забезпечення відповідності рівня підготовки магістрів із освітньо-професійної 

програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» вимогам роботодавців, підвищення конкурентоспроможності випускників на 
ринку праці, навчальним планом передбачена їх практична підготовка, програма якої включає 
проходження студентами переддипломної (магістерської) практики.

Організація і забезпечення практичної підготовки здійснюється відповідно до 
«Положення про практичну підготовку у ДВНЗ «ПДТУ», а її' зміст і завдання визначаються 
програмою практики.

Переддипломна (магістерська) практика здійснюється за відповідною програмою, а її 
зміст відповідає встановленим вимогам. Керівництво практичною підготовкою здійснюють 
викладачі випускової кафедри та провідні фахівці підприємств, на яких магістранти проходять 
практику і з якими укладені відповідні договори. Терміни проведення практики визначаються 
графіком навчального процесу.

Експертною комісією підтверджується наявність розроблених кафедрою програм 
практичної підготовки, які в т.ч. розміщені в окремій закладці вкладки кафедри «Маркетинг та 
бізнес -  адміністрування» на платформі DSpace. Програма містить необхідні методичні 
рекомендації щодо мети, завдань, календарного плану, проходження практики, змісту засобів 
контролю і вимог до оформлення звіту про проходження практики. Здобувані другого 
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 
075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на 100% забезпечені 
програмами практичної підготовки.

Підсумкова атестація магістрів
Формою підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» є написання дипломної (магістерської) роботи. Підсумкова 
атестація магістрів здійснюється атестаційною комісією, яка формується наказом ректора за 
поданням завідувача кафедри. До атестаційної комісії входить 6 чоловік , які затверджуються 
наказом ДВНЗ «ПДТУ», із них: 2 представники виробничого сектору -  фахівців галузі 
маркетингу, 1 доктор наук. 2 кандидати наук , 1 старший викладач.

Перелік тем дипломних робіт розроблено і затверджено у встановленому порядку згідно з 
вимогами до освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування», актуалізований за листами -  запитами підприємств, 
установ, організацій.

Експертна комісія зазначає що в Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет» функціонує різнорівнева система 
організації і контролю навчально-виховного процесу, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення навчального процесу за освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» знаходиться на достатньо високому рівні; кожна дисципліна
забезпечена відповідним комплексом навчально-методичного забезпечення. Організаційне 
та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки магістрів 
за освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» відповідає нормативним вимогам. Стан 
інформаційного забезпечення навчального процесу відповідає чинним Ліцензійним умовам 
та акредитаційним вимогам надання освітніх послуг з підготовки другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»
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галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Експертна комісія рекомендує активізувати роботу з підготовки електронних 

мультимедійних презентацій для досягнення 100 % забезпечення, використовувати в 
процесі викладання дисциплін новітні інтерактивні методи навчання.

5. Кадрове забезпечення навчального процесу 
другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Якісний склад науково-педагогічного складу
Експертною комісією проведено аналізування якісного складу науково-педагогічного 

персоналу, що здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо- 
професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування», в ході якого були отримані відомості про викладачів, які 
працюють на постійній основі: їх посади, наявність наукового ступеня та вченого звання, 
відповідність освіти дисциплінам, що викладаються, тема та рік захисту дисертації, основні напрями 
наукової роботи, публікації за останні п'ять років, дисципліни, що вони викладають.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку фахівців за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-професійною 
програмою «Маркетинг» з різних кафедр ДВНЗ «ПДТУ» становить 11 викладачів, з них: 4 
доктори наук, 7 кандидатів наук.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, 
які здійснюють підготовку за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 075 «Маркетинг» 
за освітньо-професійною програмою «Маркетинг», складає 100 %, у тому числі які 
забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану і працюють 
на постійній основі -  100 %. З них фактична загальна кількість лекційних годин що 
викладаються науково-педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора складає 4 чоловіка -  166 годин, що становить 41,9% від загального 
обсягу лекційних годин при нормативі 25%.

Штат професорсько-викладацького складу укомплектований повністю.
На час роботи експертної комісії у складі випускаючої кафедри маркетингу та бізнес -  

адміністрування працюють 10 фахівців: 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів економічних 
наук, 1 старший викладач, та 3 лаборанта, окрім того за внутрішнім суміщенням працюють 1 
старший викладач та 1 асистент. Штат кафедри становить 10 одиниць професорсько -  
викладацького складу та допоміжного персоналу.

Кафедру «Маркетинг та бізнес -  адміністрування» очолює доктор економічних наук, 
професор кафедри бізнес -  адміністрування ДВНЗ «ПДТУ», доцент, Гончар Вікторія Василівна. 
У 1997 р. з відзнакою закінчила Санкт-Петербурзький державний університет економіки та 
фінансів за спеціальністю «Менеджмент». В тому ж році вступила до аспірантури цього 
університету за напрямом 08.00.05 «Економіка та управління народним господарством». У 2000 
р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2003 р. 
диплом кандидата наук було нострифіковано в Україні зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, 
організація і управління підприємствами». У 2014 році захистила докторську дисертацію зі 
спеціальності 08.00.04 -  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)», ДД№003889 від 22.12.2014р. за темою «Формування і розвиток системи 
управління стратегічними змінами підприємств чорної металургії». Вона є головою наукової 
школи, в якій підготовлено 2 кандидатські (Калінін О.В та Узун М.В.) та 1 докторська 
дисертації (Філіпішина Л.М.), готуються ще 3 дисертаційної роботи на здобуття наукового
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ступеня кандидата економічних наук (Якименко І.Ю., Мальцев М.М., Куйда О.Ф.). У рамках 
керівництва студентською НДР під її керівництвом студентські наукові роботи неодноразово 
були переможцями на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; у рамках роботи 
з обдарованою молоддю учні шкіл м. Маріуполь займали призові місця на III етапі 
Всеукраїнського конкурсу НДР членів МАН України. Активно співпрацює з міськими органами 
влади та підприємствами міста в напрямку підготовки фахівців. Неодноразово представляла 
досягнення ДВНЗ «ПДТУ» в напряму інноваційної діяльності з працевлаштування випускників 
на конференціях різного рівня, круглих столах та міжнародних виставках.

Згідно з критеріальними вимогами, частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану спеціальності, становить 100 %. Базова освіта 
викладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування», відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, 
а також підтверджується проходженням курсів підвищення кваліфікації. Якісний склад 
викладачів, що забезпечують підготовку за освітньо-професійною програмою «Маркетинг», 
відповідає встановленим вимогам.

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» розроблена робочою групою у складі кандидата 
економічних наук, доцента Шлапак Наталя Степанівна (гаранта освітньої програми), доктора 
економічних наук, доцента Гончар Вікторії Василівни, кандидата економічних наук, доцента 
Калініна Олександра Володимировича.

До складу групи забезпечення увійшли три особи, які мають науковий ступень (100 % 
від загальної чисельності групи), один з яких є доктором наук, доцентом (33,3%) та двоє 
кандидати наук (66,7%), а саме:

Гончар В. В. -  керівник групи забезпечення, доктор економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування;

Горохова Т. В. -  кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та бізнес- 
адміністрування;

Заіка Ю. А. -  кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та бізнес- 
адміністрування.

Усі особи, що увійшли до складу групи забезпечення, працюють в ДВНЗ «ПДТУ» на 
кафедрі маркетингу та бізнес адміністрування за основним місцем роботи. Однак, експертною 
комісією рекомендується звернути увагу на недопустимість в подальшому залучення одних і 
тих самих осіб до участі в проектній групі та групі забезпечення.

Підвищення кваліфікації викладачів
Весь професорсько -  викладацький склад кафедри має базову економічну освіту із 

захистами дисертаційних робіт на отримання відповідних наукових ступенів за економічним 
напрямом. Зокрема, Гончар В.В. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за темою: «Управління маркетинговою діяльністю підприємств 
чорної металургії» (Росія) ДК№042349 від 23.01.2001 р. та нострифіковано зі спеціальності 
08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» (Україна) ДК №017966 від 
12.03.2003 р. Вона ж захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук зі спеціальності 08.00.04 -  «Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)», ДД№003889 від 22.12.2014р. за темою «Формування і розвиток 
системи управління стратегічними змінами підприємств чорної металургії».

Наявний план підвищення кваліфікації, стажування з розбивкою за темами 
затверджується деканом економічного факультету на п ’ять років з щорічним звітом про їх
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виконання (розгляд та відображення у відповідних протоколах засідань кафедри).
Усі викладачі кафедри згідно із затвердженим графіком кожні 5 років підвищують свою 

кваліфікацію із використанням різних форм (докторантура, аспірантура, стажування на 
підприємствах, у провідних ЗВО України та закордонних, науково-дослідних інститутах та ін.) 
За період 2013 -  2018 рр. підвищення кваліфікації пройшли 86% викладачів кафедри. Зокрема, 
зав. каф. Гончар В. В. пройшла підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних 
наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. СП 35830447/1526-18, «Формування сприятливого соціально-психологічного 
клімату у закладах вищої освіти на прикладі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування 
ДВНЗ «ПДТУ»; доц. Шлапак Н.С. -  в Міжнародній академії інформатики ВНЗ «НБА», 
Свідоцтво 12СПК521950 за темою: «Маркетинг та менеджмент промислового підприємства», 
29.12.2015 р.; доц. Калінін О.В., доц. Заіка Ю.А. та доц. Горохова Т.В. пройшли 05 вересня 2018 
р. підвищення кваліфікації з визначаннях тем напрямку 075 «Маркетинг» у Центрально- 
українському національному технічному університеті. Всі документи, що підтверджують 
проходження курсів підвищення кваліфікації, знаходяться в особистих справах професорсько -  
викладацького складу в відділі кадрів ДВНЗ «ПДТУ».

Експертною комісією встановлено, що якісні характеристики кадрового складу 
випускової кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, що забезпечують підготовку; 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» у  Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет». Рекомендовано звернути увагу на потребу залучення різних осіб 
відповідного фаху та наукових інтересів, що працюють на постійній основі в даному ЗВО, 
до участі в проектній групі та групі забезпечення.

другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

ДВНЗ «ПДТУ» налічує 16 навчальних корпусів, 2 гуртожитки. їдальню, навчальні 
лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та спортивно - оздоровчий табір.

Основне завдання адміністративно-господарської частини -  забезпечення високого рівня 
проведення занять, науково-дослідних робіт, відпочинку і спортивно-оздоровчих заходів молоді 
та професорсько-викладацького складу університету, а також підтримка санітарного стану 
території, на якій розташовано комплекс будівель. Університет має розвинену соціальну 
інфраструктуру.

Приміщення і споруди ДВНЗ «ПДТУ» обладнані відповідно до чинних нормативів і 
санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки 
і санітарно-гігієнічних норм, які регламентують порядок провадження освітньої діяльності.

У розпорядженні є гуртожитки загальною площею 10111,4 м . Місце у студентському 
гуртожитку надається всім студентам денної форми навчання та студентам заочної форми 
навчання, слухачам курсів підвищення кваліфікації, які прибули до ЗВО з інших міст або країн. 
У ЗВО функціонує спортивний комплекс із ігровими майданчиками для футболу, баскетболу, 
волейболу, тренажерним залом, службовими та допоміжними приміщеннями. На території 
ДВНЗ «ПДТУ» функціонує медичний пункт.

Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» відповідає загальним нормативним вимогам, 
що висуваються до ЗВО.

Для підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
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«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» випускова кафедра маркетингу 
та бізнес - адміністрування має предметні аудиторії для проведення лекційних практичних занять 
площею, які обладнані комп'ютерною технікою для проведення занять (забезпеченість 
становить 100%).

Кафедра маркетингу та бізнес -  адміністрування має вихід у локальну мережу університету 
та Internet, наявні вільні точки доступу до Wi-Fi . Приміщення кафедри та навчальні аудиторії 
відповідають санітарно-технічним, гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки, що 
підтверджується відповідними спеціалізованими висновками. Експертна комісія дійшла до 
висновку що для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» створені комфортні умови в читальних залах, залах електронної інформації, 
соціально побутова сфера ДВНЗ «ПДТУ» находяться на належному рівні.

Експертною комісією встановлено, що стан матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу, соціальної інфраструктури відповідає чинним Ліцензійним умовам та 
акредитаційним вимогам надання освітніх послуг з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

7. Науково -  дослідна діяльність та міжнародні зв’язки кафедри «Маркетинг та
бізнес -  адміністрування»

Науково-дослідна діяльність професорсько -  викладацького складу кафедри маркетингу 
та бізнес-адміністрування проводиться за наступними пріоритетними напрямами наукових 
досліджень в частині маркетингу, зокрема: проблеми розвитку екологічного маркетингу в 
Україні, особливості розвитку маркетингу в сучасних умовах, цифровий маркетинг, нова 
парадигма розвитку освітніх кластерів: маркетингова концепція, застосування маркетингу 
територій для підвищення інвестиційної привабливості міст та регіонів.

За цими напрямами наукових досліджень кафедра виконувала за період 2014 -  2018 рр. 
держбюджетні науково-дослідні роботи:
1. «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної 
реєстрації 0114U004921);
2. «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної 
реєстрації 0115U004924);
3. «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 
рр., номер державної реєстрації 0116U008747);
4. «Проблеми розвитку маркетингу та бізнес-адміністрування в сучасних умовах України» 
(2017-2018рр., номер державної реєстрації 0117U007300).

В університеті й на кафедрі постійно проводиться значна робота по підвищенню рівня 
публікацій та наукових фахових видань університету з метою переходу на міжнародні критерії 
оцінювання праці вчених та включення університету до міжнародних рейтингів, а саме:
-  оновлено склад редколегії наукових фахових видань університету за участю зарубіжних 
вчених;
-  архіви цих видань перепрацьовані та направлені до Національної бібліотеки України ім. 
Вернадського з метою індексації наукових публікацій фахових університетських видань 
пошуковою системою Google;
-  фахові збірники з економіки індексуються наукометричними базами: Index
Copernicus (Польща), WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Cosmos Impact Factor.
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Збірник наукових праць «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 
Економічні науки» (ISSN: 2225-6725) - ICV 2016: 58.63; збірник наукових праць «Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності» (ISSN: 2225-6407) -ICV 2016: 
48.93;
-  проведена реєстрація (понад 90%) викладачів університету у відповідних базах даних Google 
Scholar, ORCID, зростає кількість викладачів, зареєстрованих у базах Scopus, Web of Science ( в 
т.ч. 100 % викладачів кафедри «Маркетинг та бізнес -  адміністрування»).

Значне місце у науковій діяльності кафедри займає публікація наукових праць. 
Інформація про наукову діяльність членів кафедри «Маркетингу та бізнес -  адміністрування» 
надано в акредитаційній справі в табл. 5.3.1. За 2015 -  2018 р. видано: 2 статті у Scopus, 3- 
Web of Science, 2 9 - у  фахових виданнях України, 96 -  тез конференцій, 5 монографій у 
співавторстві.

З 2016 р. на кафедрі проведено набір на навчання для здобуття третього (освітньо- 
наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 075 «Маркетинг». На даному етапі 
в аспірантурі навчається 3 чоловіка (під науковим керівництвом Гончар В. В. ), а саме : 
Якименко І.Ю., Мальцев М.М.. Куйда О.Ф.

Протягом 2013-2018 рр. на кафедрі захищено 2 кандидатські ( Калінін О.В. та Узун М.В.) 
та 1 докторські дисертації (Філіпішина Л.М.) за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) .

В процесі акредитаційної експертизи підтверджено, що д.е.н., доц. Гончар В.В. є 
членом спеціалізованої Вченої ради Д 12.052.02 ДВНЗ «ПДТУ».

Завідувач кафедри «Маркетинг та бізнес -  адміністрування», д.е.н., доц. Гончар В.В. 
була опонентом за період 2015 -  2018 рр. низки дисертаційних робіт, а саме:

Кіпи Д. В. за темою «Методичне забезпечення формування конкурентної стратегії 
машинобудівного підприємства», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) (захист 2015 р.);

Жовновач Р. І. за темою « Удосконалення управління конкурентоспроможністю 
підприємств сільськогосподарського машинобудування», представленої на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (захист 2016 р.);

Рашмана Б. Г. за темою «Формування комплексної організаційної та інформаційної 
моделі маркетингової агенції», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) (захист 2017 р.);

Ащеулової О. М. за темою «Формування внутрішніх економічних резервів 
вугледобувних підприємств», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) (захист 2018 р.).

Встановлено, що у 2018 р. зав. каф. Гончар В.В. була головою експертної комісії з 
акредитації спеціальності 075 «Маркетинг» Центрально-українського національного 
технічного університету

Відбувається постійне залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи 
шляхом участі в науково-практичних конференціях, до роботи в науковому гуртку та 
дискусійному клубі кафедри, участі у конкурсах дипломних та наукових робіт, олімпіадах, 
професійних конкурсах різного рівня.

В університеті міжнародна діяльність здійснюється в наступних основних напрямках: 
навчання іноземних громадян; підготовка та реалізація міжнародних проектів і програм; 
мобільність студентів у формі семестрового навчання студентів ДВНЗ «ПДТУ» в закордонних
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ЗВО і навчання з можливістю отримання подвійного диплома; відрядження вчених, викладачів, 
аспірантів і студентів до закордонних ЗВО; обмін студентами з закордонними партнерами; 
прийом делегацій із закордонних країн: участь співробітників університету у міжнародних 
наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках за кордоном; організація і 
проведення у ДВНЗ «ГТДТУ» міжнародних конференцій (з участю закордонних партнерів); 
публікація наукових робіт у закордонних виданнях.

У 2018 році збільшилась кількість міжнародних договорів за рахунок міжнародних 
стажувань викладачів, та студентів, які проходять практику в іноземних організаціях, а саме в 
ДВНЗ «ПДТУ»:

З 2013р. і по 2017р. виконувався освітній проект TEMPUS MMATENG «Модернізація 
навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного 
матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та кращого досвіду по впровадженню 
положень Болонського процесу». ДВНЗ «ПДТУ» є ініціатором цього проекту і координатором 
по Україні.

Триває проект «Water management» фінансується ДААД та Міністерством освіти 
Німеччини, координатор -  університет Кассель, 2013-2022 рр.

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування уклала низку договорів на 
співробітництво, зокрема з Вищою школа економіки м. Вроцлав (Польща) (04.05.2017- 
OS.05.2020, № 3-6/2018), Білоруським державним технічним університетом (19.01.2011- 
безстроково, № 10-01/2011), Горійським державним навчальним університетом (Грузія) 
(08.01.2014-08.01.2019, № 13-1/2014), Молдавською економічною академією (25.02.2010- 
безстроково, № 7-19/2012). Згідно цих договорів науково-педагогічні працівники та студенти 
проходять підвищення кваліфікації, стажування, приймають участь в наукових конференціях.

Кафедра підтримує міжнародні зв'язки з провідними вузами світу. Викладачі кафедри 
приймають участь у підготовці та реалізації міжнародних проектів університету та 
економічного факультету. В 2017-2018 н.р. кафедра відправила заявку на отримання 
міжнародних грантів: «FutureLab Europe Annual Forum» та «Development Cooperation and 
Democracy Promotion Programme in 2018». За останні роки викладачі кафедри приймали участь 
у роботі міжнародних конференцій за спеціальністю 075 «Маркетинг»:
-  зав. кафедрою Гончар В.В. прийняла участь у міжнародному науково-практичному конгресі 

«Always ahead facing the unknown» у Швейцарії, отримала сертифікат учасника, опублікована 
стаття (2014 р.). В 2016 р. разом з доцентом кафедри Калініним О.В. приймала участь у 
міжнародній науковий конференції «The development of international competitiveness: state, 
region, enterprise, яка проходила у м.Лісабон (Португалія), опубліковано статті «Організація 
маркетингу в підприємницькій мережі», «Сучасні теорії управління економічною 
поведінкою промислових підприємств в умовах ризику та конкурентної боротьби»;

-  доцент кафедри Шлапак FI. С. прийняла участь у міжнародній науково-практичній 
конференції «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical 
recommendations» у Словаччині, опубліковані тези доповіді «Деякі аспекти розвитку 
екологічного менеджменту» (2015 р.). В 2016 р. вона взяла участь у 2-му міжнародному 
науковому семінарі «Formation of knowledge economy as the basis for information society» 
(Чехія), отримано сертифікат учасника семінару;

-  доцент кафедри Калінін О.В. взяв участь у літній школі професійного розвитку Британської 
Ради в Україні в межах проекту «Англійська мова для університетів» для викладачів фахових 
дисциплін, що викладають англійською мовою, використовують англійську мову для 
досліджень чи міжнародної діяльності, по закінченню якої було отримано сертифікат, який 
підтверджує можливість викладача (English as a Medium of Instruction) викладати фахові 
дисципліни англійською мовою та викладати нелінгвістичні предмети англійською мовою 
(2017 рік). За результатами стажування отримано сертифікат викладача фахових дисциплін
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англійською мовою та нелінгвістичних предметів англійською мовою;
-  доцент кафедри Горохова Т.В. у 2015 році пройшла семітижневий курс за темою «How to 

scale social impact» (Institute for Business and Social Impact Haas School of Business, University 
of California, Berkeley) за підсумками якого отримано сертифікат; у 2015 році пройшла курс 
підвищення кваліфікації за темою «Lean startup principles for social impact», який складався з 
4 модулів (+Acumen through NovoEd) за підсумками якого отримано сертифікат; у вересні 
2016 року проходила курс «Learn English Pathways», у рамках програми British Council, за 
підсумками курсу було отримано сертифікат рівня Intermediate 2 (В2); у 2017 році отримала 
грант та взяла участь у Європейському форумі Альпбах, за результатами стажування 
отримано сертифікат. У рамках Erasmus+ КАЛ брала участь в Молодіжному обміні в Румунії 
«Ready for Social Entrepreneurship» у грудні 2017 року, за результатами стажування отримано 
сертифікат. Також вона виступає онлайн-суддею міжнародного проекту Diamond Challenge -  
2018. який керується в Україні організацією Charity Fund ІСЕРР; з 16 по 24 вересня м Єреван 
(Вірменія) проект «Erazmus +» «Тренінгові курси ACTIVATE», метою яких є підтримка і 
розвиток соціального і молодіжного підприємництва;

-  аспірант кафедри Лукаш М. І. в рамках проекту «Еразмус» у 2015-2017 р.р. проходив 
стажування у Польщі у Головній школі економіки (м. Варшава);

-  студентка 1 курсу гр. МК-18 Дробот Ю. в рамках проекту «Erazmus +» з 22 по 28 вересня 
прийняла участь в програмі «Молодіжний обмін» м. Крижова (Польща), який присвячений 
проблемам сталого розвитку;

-  студент 5 курсу гр. МК-18-м Панченко Б. в рамках проекту «Erazmus +» з 21 по 27 вересня м. 
Мурзасихле (Польща) прийняв участь в програмі «Молодіжний обмін» «Culture Paths», який 
присвячений міжкультурному обміну Польщі та України.

Делегація з ДВНЗ «ПДТУ» у складі зав. кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування 
Гончар В. В. та доцента кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування Калініна О. В. 
проходили стажування у Вищій банківській школі (м. Вроцлава, Польща ) Wyzsza Szkola 
Bankowa we Wroclawiu. Стажування було з 23 квітня до 29 квітня 2017 р., яке мало у своєму 
складі як аудиторне навантаження, так і дистанційні завдання та практику. Було підписано 
договір про співробітництво між ДВНЗ «ПДТУ» та Вищою банківською школою. Делегати від 
ДВНЗ «ПДТУ» отримали сертифікати про стажування. У 2018 році делегація з університету, до 
складу якої увійшли науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку фахівців за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-професійною 
програмою «Маркетинг» (д.е.н. Хаджинова О. В., д.е.н. Гончар В. В.) пройшла стажування у 
Університеті Гронінгена (Нідерланди).

У рамках співпраці з міжнародними організаціями проводяться тренінги, в т.ч. з 
маркетингу на базі «Регіонального центру бізнес-навичок» ДВНЗ «ПДТУ ».

За останні 5 років викладачі кафедри здійснили публікації 19 статей та 8 тез доповідей у 
закордонних виданнях. Кафедра співпрацює з навчальними та науковими закладами Австрії, 
Польщі, Словаччини, Болгарії, Великобританії, Нідерландів. Кращі студенти та аспіранти 
кафедри проходять стажування у ВНЗ Європи.

Міжнародна кредитна мобільність спеціалістів, що здійснюють підготовку за другим 
(магістерським) рівнем освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг», відбувається на основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «ПДТУ» та зарубіжними 
вищими навчальними закладами: договір про співробітництво з Господарською академією ім. 
Д.А. Ценова м. Свіштов (Болгарія) (28.03.2013-02.03.2020, № 21-6/2013); договір про 
співробітництво з Білоруським державним технічним університетом (19.01.2011-безстроково, № 
10-01/2011); договір про співробітництво з Горійським державним навчальним університетом 
(Грузія) (08.01.2014-08.01.2019, № 13-1/2014); договір про співробітництво з Молдавською 
економічною академією (25.02.2010- безстроково, № 7-19/2012); договір про співробітництво з
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Вищою школою економіки м. Вроцлав (Польща) (04.05.2017-05.05.2020, № 3-6/2018).

Експертна комісія підтверджує, що викладачі кафедри здійснюють науковий супровід, 
керують і беруть участь в дослідницьких проектах спрямованих на вирішення завдань 
розвитку бізнесу та Приазов’я. Наукова діяльність кафедри маркетингу та бізнес- 
адміністрування визначається напрямами прикладних наукових досліджень, відповідно до 
держбюджетної тематики, міжнародними проектами, регіональними теоретичними та 
практичними дослідженнями, оприлюдненням результатів наукових досліджень у  виданнях, 
які цитуються у  наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Рівень наукової 
діяльності свідчить про наявність бази для якісної підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Експертна комісія констатує, що професорсько -  викладацький склад кафедри 
маркетингу та бізнес-адміністрування активно співпрацює з науковими партнерами 
зарубіжжя, приймають активну участь у  міжнародних наукових конференціях, конгресах, 
симпозіумах, семінарах, стажуваннях, тощо.

З метою подальшого розвитку діяльності кафедри «Маркетинг та бізнес -  
адміністрування» експертна комісія рекомендує розширити географію міжнародних 
зв'язків та посилити грантову роботу, активізувати діяльність викладачів щодо участі у  
фундаментальних наукових дослідженнях.

8.Якість підготовки і використання випускників другого (магістерського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Другий (магістерський) рівень підготовки за освітньо-професійною програмою 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
оцінено на підставі результатів виконання студентами комплексних контрольних робіт (ККР), 
експертизи курсових робіт, результатів екзаменаційної сесії, що передувала акредитації.

Пакети ККР сформовані робочою групою, відповідно до типових вимог щодо складу, 
змісту та порядку їх розробки (схвалені Вченою радою університету від 31.08.2018 р., протокол 
№ 2 та затверджені ректором). До кожного пакета ККР розроблено критерії оцінювання з 
урахуванням специфіки навчальної дисципліни сформовані ККР:

-  охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни;
-м аю ть не менше 30 варіантів комплексних завдань;
-  мають структуру рівнозначної складності, а трудомісткість відповідає відведеному 

часу контролю (80 хвилин);
-  за можливості зводять до мінімуму непродуктивні витрати часу на допоміжні операції, 

проміжні розрахунки та ін.;
-  використовують відомі студентам терміни, назви, позначення.
Графік виконання ККР з обраних дисциплін («Соціальна відповідальність», 

«Маркетинговий менеджмент», «Логістичний менеджмент»), що проведено в процесі 
самоаналізу, затверджено протоколом кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування №1 від 
30.08.2018 р. Під час роботи експертної комісії в порядку аналізу якості підготовки фахівців 
були проаналізовані результати самоаналізу ККР за цими ж дисциплінами. Результати цих 
контрольних заходів, а також результати останньої екзаменаційної сесії наведені у таблицях 9.3 
та 9.4 акредитаційної справи.

В присутності експертної комісії проводилась перевірка показників успішності магістрів
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групи МК-17-М з дисциплін: «Соціальна відповідальність», «Маркетинговий менеджмент», 
«Логістичний менеджмент», результати ККР наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1
Порівняльна відомість результатів самоаналізу та комплексних контрольних робіт 

перевірки рівня знань студентів освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 
__________075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»__________
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Цикл соціально -  гуманітарної підготовки
Соціальна

відповідальність 100,0 75 4.125 100,0 71,43 4 0,0 3,57 -0,125

L,икл дисциплін професійної та практичної підготовки
Маркетинговий

менеджмент 100.0 87,5 4,5 100,0 85,7 4,29 0,0 1,8 -0,21
Логістичний
менеджмент 100.0 63 4 100,0 57 3,86 0,0 6,0 -0,143

Всього за всіма 
циклами 100,0 75,17 4,21 100,0 71,38 4,05 0,0 3,79 -0,16

Оскільки під час роботи експертної комісії, яка здійснює викладання з дисципліни 
«Соціальна відповідальність», доц. Горохова Т.В., яка здійснює викладання дисципліни 
«Логістичний менеджмент» знаходяться у відрядженні за межами України ( Наказ № 272-39 від 
24.10.2018 р. ), виконання обов'язків щодо проведення контрольних заходів з вище зазначених 
дисциплін покладено на доц.. Калініна О.В. (службове подання зав. кафедри Гончар В.В. від
29.10.2018 р.)

Як свідчать результати виконання ККР, здобувані другого (магістерського ) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» показали достатній рівень професійної підготовки: 
абсолютна успішність склала 100 %, якість успішності коливається у межах від 57% до 85,7% з 
середнім балом від 3,86 до 4,29. Відхилення результатів оцінювання від самоаналізу в межах 
0,125-0,21 бали (табл. 8.1). При виконанні ККР в присутності експертної комісії у роботах 
деяких студентів мали місце неповнота відповідей, недостатнє обгрунтування, відсутність 
повного аналізу та помилки у розрахунках. Експертною комісією відзначається відсутність 
студентки групи МК-17-М Присяжної Г.А. у зв'язку із закордонним відрядженням (Наказ 
ДВНЗ «ПДТУ»№ 272-39 від 24.10.2018 р.).

Одержані результати знаходяться у межах допустимих нормативних значень та істотно 
не відрізняються від показників, продемонстрованих студентами під час підготовки звіту 
самоаналізу.

Контрольні заміри знань проводились з використанням пакетів ККР з обов'язкових 
навчальних дисциплін усіх циклів підготовки, розроблених викладачами кафедри. До кожного 
варіанту ККР увійшли теоретичні та практичні завдання,^дщ дозволяють виявити знання
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здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 
За результатами «

Експертна комісія проаналізувала звіти з переддипломної практики магістрів групи МК- 
17-м за 2018-2019 н.р. та відмічає, що зміст відображає основні положення програми 
переддипломної практики, повністю проведений аналіз діяльності підприємств і організацій, 
наведені результати розрахунків і обгрунтовані висновки, вносяться пропозиції студентів щодо 
покращення діяльності бази практики.

За результатами укладення угод на проходження переддипломної практики кафедра 
проводить роботу з формування замовлень від організацій, підприємств та установ щодо 
сприяння забезпечення робочими місцями майбутніх випускників спеціальності «Маркетинг».

Під час роботи експертною комісією проаналізовано 5 магістерських робіт, зокрема:
1. магістерська дипломна робота Алексєєнко Артема Артуровича на тему 

«Формування конкурентних переваг підприємств» за матеріалами ТОВ «АЗОВТАЙЕР» 
(науковий керівник -  к.е.н, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування 
Шлапак Н.С.);

2. магістерська дипломна робота Ілюхіної Альони Миколаївни на тему «Бренд- 
менеджмент освітніх закладів» (Розділ 2 комплексної дипломної роботи на тему «Управління 
комплексом маркетингу освітніх закладів» (науковий керівник -  к.е.н, доцент кафедри 
маркетингу та бізнес-адміністрування Заіка Ю.А.);

3. магістерська дипломна робота Міськевич Інни Ігорівни на тему «Маркетингове 
управління товарним асортиментом підприємств» (науковий керівник -  к.е.н, доцент кафедри 
маркетингу та бізнес-адміністрування Калінін О.В.);

4. магістерська дипломна робота Неферіді Юрія Івановича на тему «Удосконалення 
системи збутової політики металургійного підприємства» (науковий керівник -  к.е.н, доцент 
кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Калінін О.В.);

5. магістерська дипломна робота Бєлової Валентини Григорівни на тему 
«Удосконалення системи маркетингових комунікацій організації невиробничої сфери» 
(науковий керівник -  д.е.н, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування 
Гончар В.В.).

Відзначається що тематика магістерських робіт розробляється професорсько -  
викладацьким складом кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування із затвердженням 
протоколом засідання кафедри. Здобувані другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» обирають теми робіт, керуючись власними науковими 
уподобаннями , порадами наукових керівників та наявними листами - запитами підприємств.

Аналіз тематики, якості виконання випускних робіт магістрів денної форми навчання 
виявив, що тематика випускних робіт магістрів є актуальною і відповідає сучасному рівню 
розвитку економічної науки. Результати всіх робіт оприлюднені на студентських наукових 
конференціях.

За своєю структурою роботи відповідають вимогам методичних рекомендацій щодо 
виконання дипломних робіт відповідного рівня, чинним вимогам, відображають єдність змісту 
усіх розділів, належну обгрунтованість наукових положень та відображають результати, що в 
сукупності вирішують поставлені перед дослідження завданням.

Аналіз змісту магістерських робіт обраних для ознайомлення дозволяє зазначити, що всі 
роботи підготовлені у відповідності до розробленого та затвердженого керівником плану, а їх 
зміст та складові відповідають назві. Роботи виконані державною мовою.
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За результатами захисту магістерських робіт 2017 -  2018 рр. ТОВ «Метінвест» 
запропоновано працевлаштування трьом магістрам спеціальності «Маркетинг» 2018 року 
випуску.

Результати проведених контрольних заходів щодо перевірки знань здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-професійної прогріти «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» під час 
роботи експертної комісії свідчать про те, що показники успішності та якості виконання 
комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін знаходяться на рівні, який 
відповідає акредитаційним вимогам. Розбіжності в показниках успішності та якості 
виконання комплексних контрольних робіт при проведені самоаналізу та під час 
проведення зрізів знань експертною комісію знаходиться в межах допустимих відхилень.

Проведений експертами аналіз виконання студентами звітів з переддипломної 
практики, підготовлених до захисту дипломних робіт свідчать про високий рівень 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адмін істрування».

Експертною комісією рекомендовано активізувати роботу кафедри маркетингу та 
бізнес - адміністрування з впровадження перевірки магістерських робіт щодо плагіату 
через наявну в університеті програму Unicheck.

В ході проведення експертизи комісія відзначила, що внутрішня система забезпечення 
якості освітньої діяльності в ДВНЗ «ПДТУ» базується на прийнятому 01 липня 2014 р. Законі 
України «Про вищу освіту», нормативно-правових документах Міністерства освіти та науки 
України та Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в європейському просторі 
вищої освіти (ESG), ухвалених Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 року.

Для забезпечення якості освітнього процесу в університеті здійснюється діяльність, зміст 
якої включає: визначення стратегії, політики і процедури постійного підвищення якості освіти 
та забезпечення її офіційного статусу; розроблення механізму періодичного перегляду, 
моніторингу та вдосконалення навчальних програм; розроблення та реалізація системи 
оцінювання знань; визначення реалізація процедур, які засвідчують відповідну кваліфікацію і 
високий фаховий рівень викладачів; забезпечення на достатньому рівні навчатьно- 
методичними матеріалами і навчальними приміщеннями, які відповідають програмним вимогам 
викладання. В ДВНЗ «ПДТУ» розроблені, запроваджені та використовуються інформаційні 
системи збирання, аналізу і використання об'єктивної інформації для ефективного управління 
навчальними програмами. На сайті університету ведеться публікування найновішої та 
об'єктивної інформації про навчальні програми, умови отримання академічних ступенів, 
системи оцінювання та атестації.

У ДВНЗ «ПДТУ» на постійній основі діє комісія з оцінювання педагогічної майстерності 
викладачів, робота якої направлена на підвищення якості освітнього процесу.

В університеті впроваджено систему рейтингової оцінки професорсько-викладацького 
складу за основними напрямками діяльності: навчальна, методична, наукова, виховна та 
організаційна робота.

Студентам надаються можливості для розвитку професійних базових навичок та 
особистісного прогресу. Такі можливості враховані у програмах та закладені у розкладі 
навчальних занять.

9. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності
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Навчальний заклад має офіційний механізм затвердження періодичного перегляду та 
моніторингу своїх навчальних програм і дипломів. Забезпечення якості програм включає:
- розробку і публікацію чітко сформульованих очікуваних навчальних результатів:
- уважне ставлення до побудови освітньо-кваліфікаційної програми-переліку дисциплін та 
їхньої організації і змісту:
- особливі вимоги до різних форм навчання (денної, заочної, дистанційної форм);
- наявність відповідних навчальних ресурсів;
- формальні процедури затвердження програм органом, який не здійснює викладання за цією 
програмою;
- моніторинг успішності та досягнень студентів;
- регулярний періодичний перегляд програм (також за участі зовнішніх експертів);
- регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці та іншими відповідними 
організаціями;
- участь студентів у діяльності із забезпечення якості.

Для забезпечення прозорості і привабливості навчальних програм, підтримання їхньої 
актуальності та попиту на них створені механізми, які включають:
- порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і результатів навчання;
- офіційно затверджені рекомендації та нормативні вимоги щодо створення освітньо- 
професійних програм, навчальних штанів і навчальних програм дисциплін;
- визначені вимоги та характеристики диференціації програм підготовки за формами навчання 
(денна, заочна, дистанційна) та за типами вищої освіти;
- порядок внутрішньої експертизи, оцінки та затвердження програм, навчальних планів і 
навчальних програм дисциплін;
- умови реалізації освітньо-професійних програм підготовки, їхня забезпеченість відповідними 
навчальними ресурсами;
- аналіз ефективності реалізації навчальних програм, моніторинг успішності та досягнень 
студентів;
- розробку процедур регулярного періодичного перегляду програм за участю працедавців, 
студентів та інших зацікавлених сторін.

У 2009р., 2010 р., 2011р., році ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов аудит наглядовим 
суспільством «ТЮФ НОРД» (Німеччина) і отримав міжнародні сертифікати, що підтверджують 
відповідність системи менеджменту університету вимогам стандартів ISO 9001 (менеджмент 
якості) і ISO 14001 (менеджмент навколишнього середовища). ДВНЗ «Г1ДТУ» -  єдиний ВНЗ в 
Україні, який має сертифікати відповідності відразу двом міжнародним стандартам.

Комісія дійшла висновку, що забезпечення європейських стандартів якості вищої освіти 
в ДВНЗ «ПДТУ» розглядається в контексті розбудови системи забезпечення її якості шляхом 
посилення наукової складової навчального процесу та впровадження інноваційних технологій. 
Пропонуються напрями реалізації стандарту, які сприятимуть ефективному функціонуванню 
системи забезпечення якості вищої освіти.

Для забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» створено комплексну систему 
нормативної документації регулювання освітньої діяльності, яка включає традиційні підходи, 
що склалися в університеті, використовуючи прогресивний досвід зарубіжних освітніх систем 
та спираючись на розроблені Європейського Асоціацією з гарантування якості у вищій освіті 
стандарти забезпечення якості вищої освіти.

Експертна комісія констатує, що основні складові системи внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності в Державному вищому навчальному затаді 
«Приазовський державний технічний університет» розроблені і забезпечують здійснення 
комплексної оцінки якості навчальної роботи, рейтингування науково-педагогічних праців-
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ників і студентів, запобігають академічному плагіату в наукових працях працівників.

10. Перелік зауважень контролюючих органів 
та заходи з їх усунення

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2015 р., № 1987л. про 
проведення акредитаційної експертизи, в т.ч. магістрів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» у 
ДВНЗ «ПДТУ» експертна комісія у складі: Ромат Євгеній Вікторович -  завідувач кафедри 
маркетингу та реклами Київського національного торговельно -  економічного університету, доктор 
наук з державного управління, професор, голова комісії, Ілляшенко Сергій Миколайович -  завідувач 
кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету у 
період з 15.12.2015 р. по 17.12.2015 р. провела акредитаційну експертизу освітньої діяльності 
ДВНЗ «ПДТУ» щодо відповідності акредитаційним вимогам підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.030507 «Маркетинг» , спеціалістів спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» та магістрів 
спеціальності 8.03050701 «Маркетинг».

Експертна комісія на підставі результатів експертизи дійшла позитивного висновку та 
констатувала відповідність встановленим вимогам до підготовки фахівців заявленого рівня. Разом з 
тим. було надано пропозиції, які поряд з їх виконанням подано нижче:
1) розширити зв'язки з провідними вітчизняними та іноземними закладами освіти і 
підприємствами з метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 
проходження навчально-виробничої практики студентами;
2) активізувати спільну дослідну роботу науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу 
та бізнес - адміністрування та магістрантів шляхом виконання дослідницьких тем з підготовкою 
публікацій, в т.ч. у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз;
3) продовжити роботу щодо впровадження іноземної мови у процес викладання фахових 
дисциплін для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»;
4) посилити роботу щодо видання викладачами кафедри власних навчальних посібників з 
маркетингу та менеджменту;
5) з метою підвищення якості індивідуальної та самостійної роботи магістрів збільшити 
кількість періодичних фахових видань з маркетингу в методичному кабінеті кафедри.

Відповідно до зауважень було виконано:
1) За період з 2015 -  2018 рр. підвищено кваліфікацію 86 % професорсько -  викладацького 
складу кафедри маркетингу та бізнес -  адміністрування, укладено низку договорів на 
співробітництво, зокрема з Вищою школа економіки м. Вроцлав (Польща) (04.05.2017- 
05.05.2020, № 3-6/2018); Білоруським державним технічним університетом (19.01.2011- 
безстроково, № 10-01/2011); Горійським державним навчальним університетом (Грузія) 
(08.01.2014-08.01.2019, № 13-1/2014); Молдавською економічною академією (25.02.2010- 
безстроково, № 7-19/2012).

Активізовано листування з провідними підприємствами м. Маріуполь, Приазов'я, 
України та близького зарубіжжя щодо проходження переддипломної практики здобувачами 
другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
2) На кафедрі приділяється особлива увагу розвитку спільної науково-дослідної роботи науково- 
педагогічних працівників кафедри та магістрантів шляхом виконання дослідницьких тем з 
підготовкою публікацій, в т.ч. 6 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз,
11 тез доповідей на міжнародній наукових конференціях та 21 доповідь на інтернет - 
конференціях.
3) За 2017-2018 рр. викладачі кафедри Гончар В.В., Горохова Т.В. та Калінін О.В, отримали
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сертифікати з метою викладання профільних дисциплін англійською мовою.
4) За 2015 -  2018 рр. викладачами кафедри видано низку посібників, підручників та 
монографій, зокрема :
1. Шлапак Н.С.Екологічний менеджмент. Підручник/ Шлапак Н.С., Волошин В.С., Серкутан 
Т.В. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-205 с. (гриф МОН України прот.№16 від 30.06 2016).
2. Gonchar V.V. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, 
macroeconomic and meseconomic mesoeconomic / Gonchar V.V., Khadzhynova O.V., Zaika Yu.A. // 
Peculiarities of the production programs planning of network enterprises, edited by J. Zukovvskis, K. 
Shaposhnykov.- Volume 3,- Kaunas, Lithuania, 2016.- P.327-340 (collective monograph).
3. Гончар В.В. Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою 
системою України в умовах кризи / О.В Хаджинова, В. В. Гончар, О.В. Калінін // Колективна 
монографія. За заг. Ред. Т.Д.Косової. -  ЧОП Чернявський Д.О. м. Кривий Ріг, 2016. -  с.82-97. 
(Розділ: Фінансово-інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначенності)
4. Калінін О.В. Інформаційно-комунікативна стратегія розвитку підприємств. Монографія / О. 
В. Калінін, М. М. Мальцев // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох 
томах. Т.2 / Нац. металург, академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . -  
Дніпро: Пороги, 2017. -С. 394-416.
5. Zaika Y. Competitiveness of Entrepreneurial Structures: Features and Prospects / Zaika Y., Piskun 
T. // E-COMMERCE AS AN EFFECTIVE USE OF NEW TECHNOLOGIES FOR SUCCESSFUL 
BUSINES.- United Kingdom: Agenda Publishing House, 2018. -  P. 174-182 (collective monograph) 
та інш.
5) В методичному кабінеті кафедри маркетингу та бізнес -  адміністрування наявні фахові 
видання відповідно до профілю напряму «Актуальні проблеми економіки», «Економіка 
України», «Маркетинг в Україні», «Фінанси України», «Статистика України» та інші. Загальна 
кількість фахових періодичних видань, що відповідають освітньо-професійній програмі 
«Маркетинг», складає 17 одиниць. Власні фахові періодичні видання університету, які є в 
бібліотеці: «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», «Вісник 
ПДТУ. Серія: Економічні науки». Зроблений доступ до навчальної літератури, що 
відображається на офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ» в розділі «Науково-технічна бібліотека 
ПДТУ » (https://ntb.pstu.edu/uk/).

Всі рекомендації попередньої акредитаційної експертизи було враховано при 
впровадженні освітньої діяльності щодо підготовки здобувачів за спеціальністю 075 
«Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня в 
ДВНЗ «ПДТУ».

Претензій юридичних і фізичних осіб до освітньої діяльності університету із заявленого 
до акредитації напряму підготовки та спеціальності за період підготовки фахівців немає. Скарг 
з боку юридичних та фізичних осіб щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 
із освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський 
державний технічний університет» немає.

Експертна комісія встановила, що викладені попередньою акредитаційною комісією 
пропозиції та рекомендації виконані.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

Експертна комісія на підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці 
відповідності показників Ліцензійним умовам та акредитацій ним вимогам, стану матеріально -
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технічного, інформаційного, навчально-методичного та кадрового забезпечення дійшла 
висновку, що рівень підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем із освітньо- 
професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет» в цілому відповідає встановленим нормативним вимогам та забезпечує 
державну гарантію якості освіти. Експертна комісія визначає, що позитивним у роботі 
ви пускової кафедри є таке:

1. ДВНЗ «ПДТУ» має необхідну нормативно-правову документацію, яка дає право 
здійснювати підготовку за другим (магістерським) рівнем з освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

2. За освітньо-професійною програмою за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 
університеті сформовано групу забезпечення, яка цілком відповідає Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем.

3. Матеріали самоаналізу щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
відповідають вимогам «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійно-технічних училищах» 
№1187 від 30.12.2015 р.

4. Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування здійснює діяльність на ринку освітніх 
послуг протягом 20 років, набула досвіду в навчальній, методичній, науковій та організаційно- 
виховній сферах діяльності, що позитивно відображається на якості підготовки майбутніх 
магістрів із маркетингу.

5. Кафедру маркетингу та бізнес-адміністрування очолює доктор економічних наук зі 
спеціальності «Економіка та управління підприємствами». Викладання студентам проводиться 
виключно професорсько -  викладацьким складом з науковими ступенями кандидатів та 
докторів наук.

6. Кадровий склад викладачів, який здійснює фахову підготовку з освітньо-професійної 
програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем відповідає умовам, що затверджені 
Постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р.

7. Кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування досягнуто високий рівень навчально- 
методичного забезпечення дисциплін навчального плану. Розроблено електронний контент до 
кожної навчальної дисципліни.

8. В навчальному процесі запроваджено вільний вибір дисциплін здобувачами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-професійної програми «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

9. Створено вільний доступ здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» до бібліотечних фондів та навчально -  методичного 
забезпечення дисциплін через мережу Інтернет.

10. Стан навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення 
навчального процесу, соціальна інфраструктура, фінансово-майнові гарантії, результати 
освітньої діяльності та якість підготовки фахівців відповідають встановленим вимогам до 
заявленого рівня акредитації.

11. Студенти освітньо-професійної програми беруть активну участь у науково-дослідній 
роботі кафедри, науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, 
всеукраїнських конкурсах наукових та дипломних робіт.
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12. Кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування організовуються круглі столи, семінари, 
зустрічі студентів з потенційними роботодавцями (Департамент з питань економіки та відділ 
інвестицій та управління проектами Маріупольської міської ради, ПрАТ «ММК ім. Ілліча», 
ПрАТ «МК Азовсталь», ТОВ «Азов-центр», а також конкурси-захисти бізнес-ідей.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів діяльності на місці 
комісія констатує, що освітня діяльність ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» з 
підготовки за другим (магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» відповідає 
встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію якості освіти.

Кількісні та якісні показники наявних умов провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти за вищої освіти за освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня 
відображені у зведених відомостях про дотримання Ліцензійних умов, яка є невід’ємною 
складовою цих висновків.

Разом з тим, з метою вдосконалення навчального процесу підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня з освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» експертна комісія вважає за 
необхідне зробити такі зауваження та надати наступні рекомендації, що не знижують загальної 
позитивної оцінки освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти з освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет»:

1. Скоротити ліцензований обсяг підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня з 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» з 40 до 25 осіб.

2. Посилити роботу професорсько - викладацького складу маркетингу та бізнес -  
адміністрування щодо формування контингенту студентів на здобування другого 
(магістерського ) рівня, зокрема шляхом залучення осіб, які здобули ступінь бакалавру з інших 
спеціальностей (перехресний вступ).

3. Активізувати діяльність викладачів кафедри з підготовки мультимедійних презентацій 
за фаховими дисциплінами, використання інтерактивних засобів навчання при проведені 
практичних занять щодо підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування».

4. Продовжувати роботу з підвищення кваліфікаційного рівня професорсько- 
викладацького складу кафедри, стажування за кордоном, а також посилити грантову діяльність.

5. Впровадити в процес викладання навчальних дисциплін, тренінгів англійською мовою 
для досягнення відповідного рівня знань здобувачів другого (магістерського) рівня відповідно до 
глобальних запитів.

6. Проводити перевірки магістерських робіт здобувачів другого (магістерського) рівня з 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» на наявність плагіату через програму Unicheck.

7. Раціоналізувати процес вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня з 
освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» дисциплін відповідно до оновленого в 2018 р. навчального 
плану та посилити роботу кафедри щодо підвищення ефективності процесу дистанційного 
навчання та дуальної форми здобуття освіти.
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На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зробила висновок про 
можливість акредитації за другим (магістерським) рівнем освітньо-професійної програми 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за переліком, затвердженим 
Постановою КМУ від ЗО грудня 2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 347 від 10.05.2018 р.

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу 
Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу І. В. Перевозова

Член експертної комісії:
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри економічної теорії, 
маркетингу та економічної кібернетики 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету Р. І. Жовновач

З експертними висновками, 
В. о. ректора ДВНЗ «При 
технічний університет» 
доктор технічних наук, пр

«08 » листопада 2018 р.

н примірник отримав.

В. С. Волошин
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання Ліцензійних умов у сфері вищої освіти та Державних вимог до акредитації

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально- 
технічного, навально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти та якісних характеристик підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Таблиця 1
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально- 

технічного, навально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 

спеціальності 075 «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями

Значення
показника

(нормативу)
другий

(магістерський)
рівень

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Вимоги згідно наказу від 30.12.20 5 р. № 1187
Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у  сфері вищої освіти
1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, відповідальних 
за підготовку здобувачів вищої освіти

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) 3 
науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 

звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор

1 д.е.н., проф., 
2 к.е.н., доц. -

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю.

+ + -

3.2. стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+ + -

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

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

50 100 +50

4.2. які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25 41,9 + 16,9

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):
5.1. дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом

15 30,3 + 15,3

5.2. практичної роботи за фахом Не має потреби
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 чотирьох умов, зазначених у 
пункті ЗО Ліцензійних умов

підпункти 1-18 з 
п. ЗО

Ліцензійних
умов

+ -

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
7.1. з науковим ступенем доктора наук 
та вченим званням Не має потреби

7.2. з науковим ступенем та вченим 
званням

+ + -

" V
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7.3. з науковим степенем або вченим 
званням Не має потреби +

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

+ + -

9. Кількість членів групи забезпечення 
(максимальна кількість здобувачів на 
одного члена)

ЗО ЗО -

Технологічні вимоги
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у  сфері вищої освіти

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 6,65 +4,25

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

ЗО 36,95 +6,95

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + -

3.2. пунктів харчування + + -
3.3. актового чи концертного залу + + -
3 .4 .спортивного залу + + -
3.5. стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ + -

3.6. Медичного пункту + + -
4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 100 +30

5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних планів

+ + -

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми + + -
2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + -

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

у
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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

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів

+ + -

Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у  сфері вищої
освіти

1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
п'ять

найменувань
17 +12

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається 
спільне користування базами кількома 
закладами освіти)

+ + -

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)

60 85 +25

Голова експертної комісії І. В. Перевозова



Таблиця 2
Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями

Значення
показника

(нормативу)
другий

(магістерський)
рівень

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -

1.3. Чисельність науково -  педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному закладі 
за основним місцем роботи, які займаються , 
вдосконаленням навчально методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних 
посібників, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з соціально -  
гуманітарної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 71,43 +21.43

2.2. Рівень знань студентів з природно -  
наукової (фундаментальної) підготовки: Не

передбачено
навчальним

планом

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %
2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 71,35 +21,35
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3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + -

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

+ + -

Г олова експертної комісії:
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу 
Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу І. В. Перевозова

Член експертної комісії:
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри економічної теорії, 
маркетингу та економічної кібернетики 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету Р. І. Жовновач

З експертними висновками 
В. о. ректора ДВНЗ «Приа: 
технічний університет» 
доктор технічних наук, прі
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чин примірник отримав.

В. С. Волошин
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