
висновки

експертної комісії Міністерства освіти і науки України щод 
акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 07 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійн 
програма «Якість, стандартизація та сертифікація», за други 
(магістерським) рівнем у Державному вищому навчальному заклад 
«Приазовський державний технічний університет»

Експертна комісія, що призначена наказом Міністерства освіти і наук 
України від 09.11.2018 р. № 1873-л «Про проведення акредитацій» 
експертизи», у складі:
Сухенко Владислав Юрійович - завідувач кафедри стандартизації та

Горошкова Лідія Анатоліївна - професор кафедри підприємництва.
менеджменту організацій та логістики

провела у термін з 26 листопада по 28 листопада 2018 року безпосередньо 
Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державни 
технічний університет» (далі -  ДВНЗ «ПДТУ») експертне оцінювань 
відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального заклад 
державним вимогам щодо можливості акредитації освітньо-професійні 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 07 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань С 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем.

Експертизу проведено згідно із Законом України «Про освіту», «Пр 
вищу освіту», Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійни 
училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України ві 
09.08.2001 року № 978 (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінеї 
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійни 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та постановою 347 ві

сертифікації сільськогосподарської 
продукції Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України, доктор технічних наук, 
професор, голова комісії

Запорізького 
університету, 
наук, доцент

національного 
доктор економічних
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10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрії 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187».

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодс 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Якість 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівле 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зг 
другим (магістерським) рівнем ДВНЗ «ПДТУ» проінформував Міністерствс 
освіти і науки України заявою від 22 жовтня 2018 року.

Навчальним закладом комісії були представлені такі засновницьк 
документи:

- Засновницькі документи ДВНЗ «ПДТУ» (Постанова Кабінету Міністрії 
України від 25 листопада 1993 року № 956 про створення Приазовськогс 
державного технічного університету; Статут, прийнятий конференцієк 
трудового колективу від 30 серпня 2016 року, затверджений Міністерство!* 
освіти і науки України 04 травня 2017 року, наказ № 678);

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А0 І 
№035596 від 11.02.2009 р. видане Виконавчим комітетом Маріупольсько' 
Міської ради Донецької області;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань від 19.07.2018 р. за № 23767223;

- Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам 
законодавчим та нормативним вимогам до них;

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організації 
України (ЄДРПОУ) від 14.06.2017 р. № 12747770043001704;

- Сертифікат про акредитацію університету;
- Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

У процесі роботи комісією аналізувались наступні документи:
- Концепція освітньої діяльності у сфері вищої ОСВІТИ З ПІДГОТОВКІ 

фахівців за другим (магістерським) рівнем галузі знань 07 «Управління тг 
адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація тг 
сертифікація»;

- Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо 
професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація) 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галуз 
знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем;

- Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійнок 
програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 07(
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«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0' 
«Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем;

- Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану;
- Комплексні контрольні роботи з дисциплін;
- Відомості про кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне ті 

інформаційне забезпечення освітньої діяльності та соціальну інфраструктура 
університету;

- Порівняльну таблицю відповідності досягнутого рівня освітньо 
діяльності ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, інші документи;

- Матеріали щодо акредитації освітньо-професійної програми «Якість 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівле 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі 

другим (магістерським) рівнем;
- Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін;
- Плани роботи кафедри та індивідуальні плани викладачів;
- Графік навчального процесу та розклад занять;
- Інформація про проходження практики та написання курсових 

кваліфікаційних робіт.
На підставі інформації, що отримана шляхом перевірки оригіналі] 

документів, та вивчення реального стану справ у ДВНЗ «ПДТУ» експертні 
комісія дійшла до наступних висновків: 1

Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний

ДВНЗ «ПДТУ» створено постановою Кабінетів Міністрів України від 2і 
листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського металургійною 
інституту, який був створений у листопаді 1930 року і діяв як вечірній, готуваї 
спеціалістів без відриву від виробництва з п’яти спеціальностей.

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

На момент роботи експертної комісії виконуючим обов’язки ректор: 
ДВНЗ «ПДТУ» є Волошин В’ячеслав Степанович, доктор технічних наук 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародно 
кадрової академії. Копії його документів про освіту, наукові ступені, вчен 
звання наведені в матеріалах акредитаційної справи.

1. Загальна характеристика освітньої діяльності

технічний університет» і спеціальності
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Місце знаходження ДВНЗ «ПДТУ»: 87500, Донецька обл. 
м. Маріуполь, віл. 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 рівням] 
відповідно до отриманих ліцензій.

ДВНЗ «ПДТУ» готує за освітніми рівнями «бакалавр» за 22 напрямам] 
підготовки та 42 спеціальностями та спеціалізаціями; «магістр» -  за 2: 
напрямами, 51 освітньою програмою. Заочна форма підготовки освітньоп 
рівня: «бакалавр» -  за 20 напрямами та 37 спеціальностями; «магістр» -  за 2. 
напрямами, 50 спеціальностями та 9 спеціальностей за третім (магістерським 
рівнем. На сьогоднішній день університет об'єднує понад 6400 чоловії 
студентів разом з підпорядкованими технікумом та коледжами (з різних фори 
навчання).

До складу Державного вищого навчального закладу «Приазовськиі 
державний технічний університет» входять: Інститут підвищення кваліфікації 
Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально 
науковий інститут металів; Науковий інститут ресурсозбереження; Науковиі 
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 Україні 
Навчально- науково- інноваційний центр «Новітні технології поверхневе 
модифікації металів та сплавів»; Навчально-науково-інноваційний комплек 
«Нові функціональні матеріали і наукоємні технології їх створення 
зміцнення»; Проблемна науково-дослідна лабораторія з розробки процесів 
апаратів для боротьби із забрудненням атмосфери і утилізації відході 
металургійних заводів; Галузева науково-дослідна лабораторія з наплавлення 
Випробувальна лабораторія з технічної діагностики; Науково-навчальниі 
центр «Техноресурс»; Центр комерціалізації і трансферу технологій 
Регіональний навчальний центр бізнес-навичок; 8 факультетів -  соціально 
гуманітарний, металургійний, економічний, енергетичний, машинобудуванн 
та зварювання, інженерної та мовної підготовки, факультет транспортни: 
технологій, факультет інформаційних технологій; 3 коледжі -  Маріупольська 
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 «Пр1 
реорганізацію структурних підрозділів ПДТУ»); Маріупольський механіко
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металургійний коледж (наказ від 18.11.2010 року; № 176 - 05); підготовча 
відділення.

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

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

Частка співробітників ДВНЗ «ПДТУ», які мають ступінь, вчене звання 
складає 73,36 %.

Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювально» 
технікою та комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіям» 
інформаційним комп'ютерним центром, бібліотекою університету.

Іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитках університету н

За 85 років діяльності університетом підготовлено більш ніж 50 тися1 
висококваліфікованих фахівців, видано понад 200 монографій, підручників 
навчальних посібників. Вчені університету -  автори багатьох винаході» 
мають більше 2000 патентів і авторських свідоцтв.

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

В підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Якість 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з 
другим (магістерським) рівнем беруть участь 7 викладачів. Частка наукове 
педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями , я» 
забезпечують викладання лекційних годин складає 100%. Базова освіт 
викладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки фахівців з 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 076 «Підприємництвс 
торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Якісті 
стандартизація та сертифікація» в повній мірі відповідає профілю дисциплі» 
які вони викладають, а також підтвердженням підвищення кваліфікації.

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявність 
оригіналів.

Висновок. Таким чином, наведені та перевірені комісією документ 
представлені у повному обсязі та відповідають державним вимогам щод 
акредитації здобувачів у Державному вищому навчальному заклад; 
«Приазовський державний технічний університет» за другим (магістерським 
рівнем вищої освіти, освітньо-професійною програмою «Якісті 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність».

100%.
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2. Формування контингенту студентів

Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмок 
«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво 
торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем проводиться 
відповідно до ліцензійного обсягу підготовки (40 осіб), згідно рішення 
Акредитаційної комісії України (наказ Міністерства освіти і науки України вц 
19.12.2016 р.№  1565).

Професійна орієнтація на спеціальності має вигляд комплексної наукове 
обґрунтованої системи форм і методів та засобів впливу на особистість : 
метою оптимізації її професійного самовизначення на підставі обліку т; 
розвитку особистісних здібностей та якостей, необхідних для успішно 
діяльності в сфері якості, стандартизації та сертифікації.

На навчання за освітньо-професійною програмою «Якість 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем поступают] 
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 навчальни: 
закладів України та Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ» з числа випускникії 
університету та інших вищих навчальних закладів України.

Інформація про освітньо-професійну програму ««Якість, стандартизація 
та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржові 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другго 
(магістерським) рівнем, умови і правила прийому до університету розміщені 
на офіційному сайті університету у розділі «АБІТУРІЄНТ» 
http://pstu.edu/uk/abitur/

Кафедрою розроблено інформаційний пакет, що містить повну 
інформацію про заклад вищої освіти, про випускову кафедру, на базі яко 
здійснюється підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем зі 
освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація: 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галуз 
знань 07 «Управління та адміністрування». Зазначена інформація наведена ні 
web - сторінці кафедри сайту ДВНЗ «ПДТУ», інформація відображається у 
засобах масової інформації. Друковані матеріали (буклети, листівки) пр< 
ДВНЗ «ПДТУ», окремі спеціальності, у т.ч. підготовку фахівців за другю 
(магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою ««Якість 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування:
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видаються кожного року перед початком агітаційної компанії, дня відкрити* 
дверей університету, де кожен бажаючий може отримати більш детальну 
інформацію безпосередньо від викладачів кафедри.

На протязі останнього року набір на спеціальність 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійно' 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація» за другим (магістерським' 
рівнем збільшився, як на місця держзамовлення, так і на контрактну форм} 
навчання. З роками підвищується також якісний склад прийнятих студентів 
що обумовлено підвищенням вимог для вступу за другим (магістерським^ 
рівнем.

Згідно даних у ДВНЗ «ПДТУ» на спеціальності 076 «Підприємництво 
торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Якість 
стандартизація та сертифікація» за другим (магістерським) рівнем навчає 16 
студентів, з яких 4 особи 2017 р. прийому, а також 12 осіб 2018 р. вступу.

Висновок. Експертна комісія за результатами проведеної перевірю 
встановила, що якісні та кількісні показники прийому абітурієнтів сприяюті 
забезпеченню належного рівня підготовки здобувачів вищої освіти в ДВН: 
«ПДТУ» за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація те 

сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржовЕ 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» здійснюється і 
межах ліцензійного обсягу та відповідає вимогам чинного законодавства.

3. Зміст підготовки фахівців другого (магістерського) рівня з освітньо-
професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Концепція освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другий 
(магістерським) рівнем зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля те 

біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація те 

сертифікація» розроблена з урахуванням того, що на навчання з ціє 
спеціальності можуть прийматися особи, які здобули ступінь бакалавру : 
інших спеціальностей (перехресний вступ). У концепції зазначено, що длі 
інноваційно-орієнтованої економіки актуальною є підготовка фахівців, як 
були б здатні організовувати процес управління господарською діяльністк 
підприємства на основі системи управління якістю на усіх рівнях 
забезпечувати відповідність діяльності підприємств вимогам міжнародник 
стандартів якості та визначати процедури проведення сертифікаційнго 
випробувань продукції, послуг, персоналу тощо.
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Підготовка магістрів здійснюється на основі освітньо-професійно 
програми, розробленої робочою групою Університету та затвердженої Вченок 
радою ДВНЗ «ПДТУ» (протокол №13 від 17.05.2017 р.). в яких відображен 
компетентності та результати навчання, щодо вирішення певних проблем 
задач, що відповідають вимогам державної атестації та засобам діагностикі 
якості вищої освіти.

Навчальний план передбачає підготовку фахівців з кваліфікацієк 
«магістр з підприємництва, торгівля та біржової діяльності» терміноь 
навчання 1 рік 4 місяці, побудований за семестровою системою та включа< 
дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, засвоєння яки: 
забезпечує формування фахівців відповідної кваліфікації. Загальний обся 
часу за освітньо-професійною програмою складає 2700 годин (90 кредитів зі 
ЄКТС).

Структурно освітньо-професійна програма та навчальний плаї 
складаються з обов'язкової та вибіркової частини. Обов'язкова частина міститі 
10 дисциплін професійної та практичної підготовки. Обсяг обов'язково 
частини становить 37 кредити ЄКТС або 1110 академічних годин, щ< 
становить 41,1 % від загального обсягу освітньо - професійної програми.

Вибіркова частина містить дисципліни професійної та практично 
підготовки -  23 кредити ЄКТС (690 академічних годин). Студент має прав< 
обирати вибіркові дисципліни з 2 запропонованих блоків так щоб їх загальниі 
обсяг становив 23 кредити ЄКТС.

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

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

Рівень науково-дослідної роботи студентів є досить високим, про щ< 
свідчать дані про результати їх участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах 
Так протягом 2017-2018 років студенти другого (магістерського) рівня : 
освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація) 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галуз 
знань 07 «Управління та адміністрування» активно приймають участь ? 
конференціях, олімпіадах, круглих столах. За результатами цих заході]
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отримані призові місця у регіональній студентській науково-технічній 
конференції «Наука -  перші крокі», секція «Економічна теорія та 
підприємництво» (ПДТУ м. Маріуполь). Студенти групи КСС-17-М (3 чол.) > 
березня 2018 р. прийняли участь у II етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація» (м. Київ).

Висновок. Експертна комісія встановила, що підготовка магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» проводиться у повній відповідності 
до затвердженого переліку та норм часу з дисциплін за базовою та вибірковок 
компонентами навчального плану. Експертна комісія встановила забезпечення 
усіх дисциплін навчального плану підготовки магістрів робочим* 
навчальними програмами.

4. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
навчально-виховного процесу підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Якість, 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»

Організація навчального процесу кафедрою економічної теорії те 

підприємництва ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на основі освітньо-професійно: 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0' 
«Управління та адміністрування» та навчального плану, що розроблені те 

затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти і науки України.
Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку магістрії 

за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» 
становить 90 кредитів. У цю кількість включено затрати часу на всі види 
форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, індивідуально- 
консультаційна робота, самостійна робота студентів, контрольні заходи 
практична підготовка, державна атестація та навчальним планом (протоко* 
засідання Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» №15 від 29.06.2017 р.).

Підготовка фахівців в університеті забезпечена достатньою кількістк 
примірників нормативно-правових актів України, галузевих нормативів 
підручників, навчальних посібників, методичних розробок, дидактичнго 
матеріалів і технічних засобів навчання.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
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Науково-педагогічними працівниками кафедри «Економічна теорія т; 
підприємництво» за останні п’ять років опубліковано близько 100 статей 
переважна більшість яких -  у фахових наукових та міжнародних виданнях 
зокрема в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopu 
та WoS.

Викладачами, які забезпечують викладання дисциплін за освітньо 
професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація) 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галуз 
знань 07 «Управління та адміністрування» підготовлено або оновлень 
методичні вказівки з обов’язкових та вибіркових дисциплін загальної т 
професійної підготовки (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/53).

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

Бібліотека щорічно передплачує фахові періодичні видання відповідні 
до профілю освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація т 
сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржов; 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», зокрема 
«Актуальні проблеми економіки», «Економіка України», «Економіка, фінанси 
право», «Економіст» та інші. Загальна кількість фахових періодичних видань 
що відповідають освітньо-професійній програмі «Якість, стандартизація т; 
сертифікація», складає 11 одиниць.

Оновлення навчальної літератури відображається на офіційному саш 
ДВНЗ «ПДТУ» в розділі «Науково-технічна бібліотека ПДТУ: 
(https://ntb.pstu.edu/uk7).

Кафедра економічної теорії та підприємництва є організатором випуск 
2 фахових збірників наукових праць «Теоретичні і практичні аспекті 
економіки та інтелектуальної власності», який був включений у 2012 році д< 
міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща). З 201: 
року проіндексован і має ICV(2012): 3,68; ICV(2013): 4,05; ICV(2014): 28,8С 
ICV(2015): 26,95; ICV(2016): 48.93; та «Вісник ПДТУ. Серія: Економічн 
науки», який у 2014 році включено до міжнародної наукометричної бази дани: 
Index Copernicus (Польща): ICV(2014): 41,58; ICV(2015): 47,86; ICV(2016) 
58,63.

ДВНЗ «ПДТУ» створено сайт навчально-методичних матеріалі: 
(http://umm.pstu.edu/), який існує в режимі пілотного проекту, виконаний н 
платформі програми DSpace, наповнення якого здійснює професорсько 
викладацьким складом університету, зокрема кафедри «Економічна теорія т 
підприємництво», яка має вкладку http://umm.pstu.edu/handle/123456789/53,
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актуалізованими (2013 -  2018 рр.) навчально-методичними матеріалам! 
підручниками, посібниками, законодавчо-нормативними джерелами. Студент 
мають вільний доступ до цієї вкладки на основі особистих паролів.

Забезпеченість студентів з освітньо-професійної програми «Якісті 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування 
підручниками і навчальними посібниками складає 100 %, тобто відповіда 
акредитаційним вимогам.

Під час аналізу навчально-методичного забезпечення підготовк 
фахівців за другим (магістерським) рівнем освітньо-професійної програм 
«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємницш 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління і 
адміністрування» встановлено його достатній рівень і відповідність дант 
наведеним у звіті про самоаналіз кафедри.

В процесі акредитаційної експертизи перевірено наявність навчальне 
методичних матеріалів з дисциплін навчального плану підготовки магістрі 
освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галу: 
знань 07 «Управління та адміністрування».

Встановлено, що навчально-методичні комплекси з дисциплі 
сформовано в повному обсязі. До їх складу, крім робочих програм навчальни 
дисциплін, включено методичні рекомендації для проведення практичний 
семінарських занять, а також організації самостійної роботи студенті] 
презентаційні матеріали лекції та ін.

Експертна комісія підтверджує наявність 100% методичног 
забезпечення всіх дисциплін навчального плану, що забезпечує підготовк 
магістрів освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація і 
сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржоЕ 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Державном 
вищому навчальному закладі «ПДТУ».

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

Робочі навчальні програми за освітньо-професійною програмою «Якісті 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування 
містять опис навчальних дисциплін, зміст курсів, перелік питань дл 
підсумкового контролю й самостійної робота студентів, списк 
рекомендованої літератури.
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Переддипломна практика проводиться у терміни, які встановлек 
відповідним навчальним планом і затверджені наказом по університет) 
Переддипломна практика проходить на виробничих підприємствах 
організаціях відповідності до затвердженої програми і укладених договорів.

Тематика магістерських робіт випускників актуальна, відповіда 
фаховому напряму підготовки фахівців за освітньо-професійною програмо* 
«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництвс 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління т
адміністрування.

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

Експертна комісія відзначає, що в навчальному плані підготовк: 
фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмо* 
«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництвс 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління т
адміністрування», розробленому у 2018 р., містяться дисциплін*
актуалізовані вимогами сучасності, зокрема, «Менеджмент якості): 
«Стандартизація і сертифікація продукції та послуг» та ін. Комісія рекоменду 
знайти можливість викладання окремих дисциплін, або модулів дисциплі: 
англійською мовою.

Інформаційне забезпечення
Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процес 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Якісті 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування 
підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичним 
виданнями, фондами та електронними джерелами інформації, що містяться 
науковій бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ».

Науково - технічна бібліотека (НТБ) ДВНЗ «ПДТУ» є однією і 
найбільших бібліотек ЗВО Південно-Східного регіону України. Разом 
університетом бібліотека розвивається й оновлюється. Розширюєтьс 
інформаційна база змінюється тематика комплектування відповідно до потре 
навчального процесу. Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» має 4 читальних зала на ЗО 
посадкових місць. Загальна площа бібліотечних приміщень 2045 м . Загальни 
фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в тому чиєї 
навчальної літератури -  220451 примірників, наукової літератури -  29103 
примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 одиниці. 1 
складі електронної бібліотеки університету наступні колекції:
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- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середовищ; 
університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;

- сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщу» 
повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально 
методичних видань, словників тощо;

- сайт дистанційного навчання;
- науковий електронний архів (університетській репозиторій), у яком; 

накопичується, зберігається, розповсюджується та забезпечується постійний 
надійний доступ до повних текстів наукових публікацій викладачів нашог< 
вузу;

- сайт НТВ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та науков 
інформаційні ресурси віддаленого доступу.

Для організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо 
професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація) 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галуз 
знань 07 «Управління та адміністрування» у бібліотеці наявна спеціальні 
література, підручники, навчальні посібники.

Бібліотека університету має електронні ресурси підручників 
навчальних посібників, які рекомендовано для вивчення відповідни: 
дисциплін навчального плану, забезпеченість ними студентів становить 100% 
що відповідає акредитаційним вимогам надання освітніх послуг у сфері вищо 
освіти.

Для забезпечення відповідності рівня підготовки магістрів із освітньо 
професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальною 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0' 
«Управління та адміністрування» вимогам роботодавців, підвищена 
конкурентоспроможності випускників на ринку праці, навчальним планог 
передбачена їх практична підготовка, програма якої включає проходженн 
студентами переддипломної (магістерської) практики.

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

Переддипломна (магістерська) практика здійснюється за відповідно» 
програмою, а її зміст відповідає встановленим вимогам. Керівництв» 
практичною підготовкою здійснюють викладачі випускової кафедри т; 
провідні фахівці підприємств, на яких магістранти проходять практику і 
якими укладені відповідні договори. Терміни проведення практик] 
визначаються графіком навчального процесу.

Практична підготовка
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Експертною комісією підтверджується наявність розробленої кафедро* 
програми практичної підготовки. Програма містить необхідні методичи 
рекомендації щодо мети, завдань, календарного плану, проходження практика 
змісту засобів контролю і вимог до оформлення звіту про проходженн 
практики. Здобувані другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо 
професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальною 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0 
«Управління та адміністрування» на 100% забезпечені програмою практичне 
підготовки.

Формою підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівн 
вищої освіти із освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація т 
сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржов 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» є написанн 
магістерської роботи. Підсумкова атестація фахівців другого (магістерського 
рівня здійснюється атестаційною комісією, яка формується наказом ректора з 
поданням завідувача кафедри.

Перелік тем дипломних робіт розроблено і затверджено у встановленом 
порядку згідно з вимогами до освітньо-професійної програми «Якісті 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Висновок. Експертна комісія зазначає що навчально-методичне т 
інформаційне забезпечення навчального процесу за освітньо-професійне 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 07 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0 
«Управління та адміністрування» знаходиться на достатньо високому рівн: 
кожна дисципліна забезпечена відповідним комплексом навчальне 
методичного забезпечення. Організаційне та навчально-методичн 
забезпечення навчально-виховного процесу підготовки магістрів за освітньс 
професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальною 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0 
«Управління та адміністрування» відповідає нормативним вимогам. Ста 
інформаційного забезпечення навчального процесу відповідає чинниі 
Ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх послуг 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійної 
програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 07 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0 
«Управління та адміністрування».

Підсумкова атестація магістрів
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Експертна комісія рекомендує активізувати роботу з підготовкі 
електронних мультимедійних презентацій для досягнення 100 % забезпечення 
розширити використання в процесі викладання дисциплін новітні інтерактивн 
методи навчання.

5. Кадрове забезпечення навчального процесу другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та 

сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» галузі знань 07 «Управління і адміністрування»

Якісний склад науково-педагогічних працівників
На кафедрі «Економічна теорія та підприємництво» працює 10 штатни: 

осіб, із них мають науковий ступінь: доктор наук -  1 особа, кандидата наук - 
6 осіб, вчене звання: доцента -  5 осіб, а також 2 особи -  сумісники, з них 1 - 
доктор економічних наук, професор і 1 особа -  кандидат юридичних наук 
Штатні викладачі кафедри є фахівцями з економіки, філології, технічних наук

Кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи йог< 
розвитку для того, щоб 100% лекційних годин дисциплін забезпечувалі 
викладачі з науковими ступенями кандидатів відповідних наук, а також дл. 
забезпечення кваліфікованого керівництва виробничою практикою т 
курсовими роботами. На кафедрі також працює достатня для забезпеченн 
якісної організації навчального процесу кількість навчально-допоміжного 
персоналу. Навчально-допоміжний персонал включає 3 штатні одиниці (заь 
навчально-методичним кабінетом та 2 старших лаборанта).

Кафедра забезпечує викладання 32 дисциплін, 14 з яких викладаютьс: 
для фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 07і 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійне 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація», проводить методичну 
наукову роботу, розробляє держбюджетну тематику, наукові розробю 
викладачів відображаються в монографіях, навчальних посібниках, фахови: 
статтях, дисертаціях. Головною тематикою наукових досліджень викладачі 
кафедри є шляхи вирішення проблем підприємництва як складової частині 
стратегії сталого розвитку України, сучасні проблеми сталого економічного 
розвитку України в умовах глобалізації, проблеми дотримання виробникам! 
вимог ISO та НАССР в Україні.

Кафедру економічної теорії та підприємництва очолює доцен 
Капранова Лариса Григорівна. У 1991 році закінчила Маріупольськиі 
металургійний институт і отримала кваліфікацію інженера-металурга. З 199. 
року працює у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». "5
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2000 році закінчила Приазовський державний технічний університет 
отримала кваліфікацію економіст. У 2011 році захистила дисертацію і 
здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.02 -  Світої 
господарство і міжнародні економічні відносини за темою «Трансформаці 
міжнародного ринку металопродукції в умовах світової економічної кризи». 
2013 р. отримала звання доцента кафедри економічної теорії. Вона 
заступником головного редактора збірника наукових праць «Теоретичні 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», відповідальни 
секретарем збірника наукових праць «Вісник Приазовського державної 
технічного університету. Серія «Економічні науки». Зазначені наукові видані 
входять до переліку фахових видань Україна та міжнародної наукометрии» 
бази Index Copernicus. Вона постійно підвищує свій професійний рівен 
зокрема проходила стажування за кордоном у м. Братислава (Словакія), т 
Вільнюс (Літва), а також у 2018 р. пройшла підвищення кваліфікація 2 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнь< 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація».

Згідно з критеріальними вимогами, частка науково-педагогічни 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечую! 
викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плай 
спеціальності, становить 100 %. Базова освіта викладачів, які здійснюю! 
навчальний процес з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня : 
освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галу 
знань 07 «Управління та адміністрування», відповідає профілю дисциплін, яі 
вони викладають, а також підтверджується проходженням курсів підвищені 
кваліфікації. Якісний склад викладачів, які забезпечують підготовку : 
освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація: 
відповідає встановленим вимогам.

Проектна група у складі кафедри «Економічна теорія і 
підприємництво» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржої 
діяльність» освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація і 
сертифікація» була створена у 2016 році. Керівником проектної груп 
призначена наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 29 грудня 2016 р. № 180-С 
доктор економічних наук Хаджинова Олена Вікторівна. Також у проекті 
групи входять 2 кандидати економічних наук, доценти: Капранова Ларис 
Григорівна та Кравченко Марина Сергіївна.

До складу групи забезпечення увійшли три особи, які мають наукови 
ступень (100 % від загальної чисельності групи), один з яких -  доктор нау;
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доцент та двоє -  кандидати наук, доценти (являються докторами філософії), 
саме:

Швець Г.О. -  керівник групи забезпечення, доцент кафедри економічн< 
теорії та підприємництва, кандидат філологічних наук, доцент по кафед] 
інноватики і управління, доцент по кафедрі, (підвищення кваліфікап 
впродовж 6 місяців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність» напрям «Сучасні технології управління якість 
стандартизацію та сертифікацією в сфері послуг», Наказ ДВНЗ «Приазовськи 
державний технічний університет» від 28.08.2018 №128-07 (довідка №42/6 
від 27.11.2018);

Хаджинова О.В. -  професор кафедри економічної теорії і 
підприємництва, доктор економічних наук, доцент по кафедрі фінансів 
банківської справи;

Солошенко П.В. -  доцент кафедри економічної теорії і
підприємництва, кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент г 
кафедрі металознавства і термічної обробки металів (підвищення кваліфікаг 
впродовж 6 місяців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність» напрям «Управління, якість, стандартизація і 
сертифікація продукції промислових підприємств», Наказ ДВЕ 
«Приазовський державний технічний університет» від 28.08.2018 №128-С 
(довідка №41/67 від 27.11.2018).

Усі особи, що увійшли до складу групи забезпечення, працюють у ДВЕ 
«ПДТУ» на кафедрі економічної теорії та підприємництва за основним місце 
роботи.

Робота щодо організації підвищення кваліфікації науково-педагогічнг 
кадрів на кафедрі ведеться постійно і планомірно у відповідності до планів, я: 
розробляються кафедрою і затверджуються ректором ДВНЗ «ПДТУ».

Усі викладачі кафедри згідно із затвердженим графіком кожні 5 рок 
підвищують свою кваліфікацію у провідних ЗВО України та закордонни: 
науково-дослідних інститутах та проходять стажування на підприємства 
міста та регіону.

Впродовж 2013 -  2018 рр. відповідно до плану-графіку підвищень 
кваліфікації пройшли всі викладачів кафедри. Зокрема, завідувач кафедр 
Капранова Л.Г., проф. Хаджинова Л.В., доц. Швець Г.О., доц. Кравченко М.С 
доц. Білоус-Сергєєва С.О. пройшли підвищення кваліфікації у BE 
«Університет економіки та права «КРОК» навчально-науковому Інститу 
магістерської підготовки по післядипломної освіти за програмою «Інновацій] 
освітні технології навчання та викладання у вищий школі» зі спеціальнос

Підвищення кваліфікації викладачів
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076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійне 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація».

Проходять підвищення кваліфікації впродовж 6 місяців доцент Швец 
Г.О. -  доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, кандида 
філологічних наук, доцент по кафедрі інноватики і управління, доцент п 
кафедрі, (підвищення кваліфікації впродовж 6 місяців, за спеціальністю 07 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» напрям «Сучасні технолог 
управління якістю, стандартизацію та сертифікацією в сфері послуг», Нака 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» від 28.08.2018 №12£ 
07 (довідка №42/67 від 27.11.2018), та Солошенко П.В. -  доцент кафедр 
економічної теорії та підприємництва, кандидат технічних наук, докто 
філософії, доцент по кафедрі металознавства і термічної обробки металі 
(підвищення кваліфікації впродовж 6 місяців, за спеціальністю 07 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» напрям «Управлінні 
якість, стандартизація та сертифікація продукції промислових підприємств) 
Наказ ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» від 28.08.201 
№128-07 (довідка №41/67 від 27.11.2018).

Всі документи, що підтверджують проходження підвищенн 
кваліфікації, знаходяться в особистих справах професорсько-викладацьког 
складу в відділі кадрів ДВНЗ «ПДТУ».

Висновок. Експертною комісією встановлено, що якісні характеристик 
кадрового складу випускової кафедри економічної теорії та підприємництві 
які забезпечують підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вище 
освіти за освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація і 
сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржоЕ 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Державном 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічни 
університет» відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльною 
та акредитаційним вимогам.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 
другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 

«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07

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

«Управління і адміністрування»
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Основне завдання адміністративно-господарської частини 
забезпечення високого рівня проведення занять, науково-дослідних робі' 
відпочинку і спортивно-оздоровчих заходів молоді та професорське 
викладацького складу університету, а також підтримка санітарного стан 
території, на якій розташовано комплекс будівель. Університет має розвинен 
соціальну інфраструктуру.

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

У розпорядженні є гуртожитки загальною площею 10111,4 м2. Місце дл 
проживання у студентському гуртожитку надається всім студентам денн< 
форми навчання та студентам заочної форми навчання, слухачам курсі 
підвищення кваліфікації, які прибули до ВНЗ з інших міст або країн.

У ВНЗ функціонує спортивний комплекс із ігровими майданчиками дл 
футболу, баскетболу, волейболу, тренажерним залом, службовими т. 
допоміжними приміщеннями. На території ДВНЗ «ПДТУ» функціон} 
медичний пункт.

Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» відповідає загальни: 
нормативним вимогам, що висуваються до ВНЗ.

Для підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Якісті 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування 
випускова кафедра економічної теорії та підприємництва має предметі 
аудиторії для проведення лекційних занять площею -  104,3 м , які обладнаї 
комп'ютерною та мультимедійною технікою (забезпеченість становить 100%)

Кафедра економічної теорії та підприємництва має вихід у локальн 
мережу університету та Internet, наявні вільні точки доступу до Wi-F 
Приміщення кафедри та навчальні аудиторії відповідають санітарне 
технічним, гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки, ш 
підтверджується відповідними спеціалізованими висновками.

Висновок. Експертною комісією встановлено, що в університе' 
постійно проводиться планомірна робота з удосконалення матеріальне 
технічного забезпечення освітнього процесу, забезпечення його учасникі 
устаткуванням та необхідними засобами навчання, а існуючий ста 
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, соціальне 
інфраструктури відповідає чинним Ліцензійним умовам та акредитаційни 
вимогам надання освітніх послуг з підготовки фахівців другог 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою ееЯкісті
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стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівл 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

7. Науково-дослідна діяльність та міжнародні зв’язки кафедри

В університеті й на кафедрі постійно проводиться робота щод 
стимулювання наукової активності викладачів, підвищуються вимоги д 
наукового рівня публікацій з метою переходу на міжнародні критер 
оцінювання праці вчених та включення університету до міжнародни 
рейтингів, а саме:

- оновлено склад редколегії наукових фахових видань університету з 
участю зарубіжних вчених;

- архіви цих видань перепрацьовані та направлені до Національне 
бібліотеки України ім. Вернадського з метою індексації наукових публікаці 
фахових університетських видань пошуковою системою Google;

- фахові видання з економіки індексуються наукометричними базами 
Index Copernicus (Польща), WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa (PBN 
Cosmos Impact Factor;

- створено сайти наукових фахових видань «Теоретичні і практичг
аспекти економіки та інтелектуальної власності
http://ioumals.uran.ua/index.php/2225-6407/. та «Вісник ПДТУ. Сері} 
Економічні науки» http://ves.pstu.edu/;

- науковим фаховим виданням «Теоретичні і практичні аспект 
економіки та інтелектуальної власності», та «Вісник ПДТУ. Серія: Економічг 
науки» присвоєно індекс doi 10.31498 ;

- проведена реєстрація (понад 90%) викладачів університету 
відповідних базах даних Google Scholar, ORCID, зростає кількість викладачії 
зареєстрованих у базах Scopus, Web of Science (в т.ч. 100 % викладачі 
кафедри економічної теорії та підприємництва у Google Scholar, ORCIE 
Капранова Л.Г має свій профіль у Scopus Author ID: 57201116674).

Завідувач кафедри «Економічна теорія та підприємництво», канд. є к о ї 

наук, доц. Капранова Л.Г. була опонентом за період 2013 -  2016 рр. низк 
дисертаційних робіт, а саме:

Іванової І.О. за темою «Розвиток світового ринку металопродукції 
умовах глобалізації товарних ринків», представленої на здобуття науковог 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світов 
господарство і міжнародні економічні відносини (захист 2013 р.);

«Економічна теорія та підприємництво»
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Кадер Ш.А. за темою «Розвиток світового енергетичного ринку в умова? 
глобальної економічної кризи» на здобуття наукового ступеня кандидаті 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство 
міжнародні економічні відносини (захист 2015 р.);

Сириченко Н.С. за темою «Розвиток міжнародного інвестування і 
умовах глобальних трансформацій» на здобуття наукового ступеня кандидаті 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство 
міжнародні економічні відносини (захист 2016 р.).

У 2018 р. зав. каф. Капранова Л.Г. була членом експертної комісі 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програмі 
«Економіка та організація бізнесу» зі спеціальності 076 «Підприємництво 
торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем ? 
Харківському національному університеті міського господарства імені О.М 
Бекетова (Наказ МОН 287-л від 23.11.17)

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

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

У 2018 році збільшилась кількість міжнародних договорів за рахуної 
міжнародних стажувань викладачів, та студентів, які проходять практику ] 
іноземних організаціях, а саме в ДВНЗ «ПДТУ»: 3 2013р. і по 2017р 
виконувався освітній проект TEMPUS MMATENG «Модернізація навчальни? 
планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерноп 
матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та кращого досвіду пс 
впровадженню положень Болонського процесу». ДВНЗ «ПДТУ» є ініціатором 
цього проекту і координатором по Україні.

Голова експертної комісії В. Ю. Сухенко



Триває проект «Water management», що фінансується ДААД т 
Міністерством освіти Німеччини, координатор -  університет Кассель, 2012
2022 рр.

Впродовж тривалого часу кафедра активно співпрацює у галу: 
економічних досліджень з Донецьким національним університетом ім. Васил 
Стуса (м. Вінниця), Запорізьким національним університетом, а також 
іншими вищими закладами освіти України, з Каунаським технологічни 
університетом (Литва, м. Каунас), з Горійським університетом (Грузія, ь 
Горі), з Університетом ім. Міколаса Ромеріса (Литва, м.Вільнюс).

У рамках співпраці з Університетом ім. Міколаса Ромеріса (Литва, и 
Вільнюс) у 2017 році Капранова Л. Г. пройшла стажування за темої 
«Organization of teachihg, innovative methods and technologies in high* 
educational institutions of Lithuania» («Організація навчання, інноваційни 
методів і технологій у вищих навчальних закладах Литви»), у названі 
організації та отримала відповідний сертифікат.

У 2014 р. в рамках міжнародного проекту Еразмус Мундус кафедро] 
укладений договір про співпрацю з Господарською академією ім. Д . А. Ц єное 

(Болгарія). Викладачі кафедри приймають участь та виступають з доповідям 
на міжнародних науково-практичних конференціях (м. Албена, Болгари 
м. Прага, Чехія; Словаччина). Викладачі кафедри ведуть активну роботу 
обдарованими студентами, які неодноразово запрошувались на престижі 
міжнародні студентські конференції та симпозіуми; гідно виступали 
доповідями по проблемам економічної теорії та підприємництва у Польш 
Чехії, Молдові, Словаччині. У рамках міжнародного співробітництва 
Академією ім. Ценова (Болгарія, м. Свіштов) у 2016-2017 н.р. студент 
прийняли участь у Міжнародному конкурсі-ессе: STUDENT ESSA' 
COMPETITION ON INCLUSIVE BUSINESS Under Project № 22-201 
"Inclusive Business -  a Tool for Poverty Reduction and Social Inclusion" funded b 
the state subsidy for scientific work intrinsic to D. A. Tsenov Academy < 
Economics, pursuant to Order № 3/27.11.2015 г., a у 2016-2017 н.р. студент 
прийняли участь у конкурсі-ессе «Му contribution to the realization of the u 
sustainable development goals by 2030», м. Свіштов, Болгарія, про що 
відповідні сертифікати.

З 2008 по 2015 роки кафедра економічної теорії та підприємництЕ 
проводила міжнародну науково-практичну конференцію «Інвестиційні 
інноваційна стратегія розвитку національної економіки в умовах глобальні 
економічної системи». У роботі конференції приймали участь як вітчизняі 
науковці, так і науковці із зарубіжжя: Польщі, ПАР, Великобританії, Молдові 
Грузії, Літви.

Голова експептної комісії



Викладачами кафедри опубліковані наукові праці у міжнародни 
виданнях, а саме проф. Хаджиновою О.В. у 2018 р. опублікована стаття у We 
of Science, доц.. Капрановою Л. Г. опублікова стаття у 2017 р. у Scopus. У 201 
р. доценти Капранова Л. Г. і Білоус-Сергєєва С. О. прийняли участь 
міжнародній конференції Европейски практики и национални рефлексии 
планирането Европейски практики и национални рефлексии в планиранеї 
(м. Свіштов, Болгарія); у 2017 р. доц.. Швець Г.О. прийняла участь 
міжнародній конференції Topical Problems of Modem Science: Proceedings < 
the II International Scientific and Practical Conference (м. Варшава, Польща).

Кафедра є організатором випуску 2 фахових збірників наукових праг 
«Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 
який був включений у 2012 році до міжнародної наукометричної бази дани 
Index Copernicus (Польща). З 2012 року проіндексован і має ICV(2012): 3,61 
ICV(2013): 4,05; ICV(2014): 28,80; ICV(2015): 26,95; ICV(2016): 48.93; i
«Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки», який у 2014 році включено д 
міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща 
ICV(2014): 41,58; ICV(2015): 47,86; ICV(2016): 58.63.

Висновок. Експертна комісія підтверджує, що наукова діяльнісі 
кафедри економічної теорії та підприємництва визначається напрямам 
прикладних наукових досліджень, відповідно до держбюджетної тематик] 
міжнародними проектами, регіональними теоретичними та практичним 
дослідженнями, оприлюдненням результатів наукових досліджень у видання: 
які цитуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Рівег 
наукової діяльності свідчить про наявність бази для якісної підготов» 
фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програм 
«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництва 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління і 
адміністрування».

Експертна комісія констатує, що професорсько-викладацький склг 
кафедри економічної теорії та підприємництва активно співпрацює 
науковими партнерами зарубіжжя, приймають активну участь у міжнародна 
наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, стажування: 
тощо.

З метою подальшого розвитку діяльності кафедри «Економічна теорія і 
підприємництво» експертна комісія рекомендує розширити географії 
міжнародних зв'язків та посилити грантову роботу, активізувати діяльнісі 
викладачів щодо участі у наукових дослідженнях.

Голова експептної комісії



8. Якість підготовки і використання випускників другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Якість, 

стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та

адміністрування»

Другий (магістерський) рівень підготовки за освітньо-професійної 
програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 07 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0 
«Управління та адміністрування» оцінено на підставі результатів виконанн 
студентами комплексних контрольних робіт (ККР), експертизи курсови 
робіт, результатів екзаменаційної сесії, що передувала акредитації.

Пакети ККР сформовані робочою групою, відповідно до типових вимо 
щодо складу, змісту та порядку їх розробки (схвалені Вченою радої 
університету від 31.02.2018 р., протокол № 12 та затверджені ректором). Д 
кожного пакета ККР розроблено критерії оцінювання з урахування] 
специфіки навчальної дисципліни сформовані ККР:

- охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни;
- мають не менше 30 варіантів комплексних завдань;
- мають структуру рівнозначної складності, а трудомісткість відповіда 

відведеному часу контролю (90 хвилин);
- за можливості зводять до мінімуму непродуктивні витрати часу н 

допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;
- використовують відомі студентам терміни, назви, позначення.
Графік виконання ККР з обраних дисциплін («Підприємницькі мережі)

«Менеджмент якості», «Управління, стандартизація та сертифікаці
персоналу», «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг»), щ
проведено в процесі самоаналізу, затверджено протоколом кафедр 
економічної теорії та підприємництва №19 від 15.05.2018 р. Під час робот 
експертної комісії з метою аналізу якості підготовки фахівців бул 
проаналізовані результати самоаналізу ККР за цими ж дисциплінамі
Результати цих контрольних заходів, а також результати останны 
екзаменаційної сесії наведені у таблицях 18 та 19 акредитаційної справи.

В присутності експертної комісії проводилась перевірка показникі 
успішності магістрів групи КСС-17-М з дисциплін: «Підприємницькі мережі) 
«Менеджмент якості», «Управління, стандартизація та сертифікаці
персоналу», «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг», результат 
ККР наведені в табл. 1.

Голова експертної комісії



Таблиця
Порівняльна відомість результатів самоаналізу та комплексних 

контрольних робіт перевірки рівня знань студентів освітньо-професійш 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності Якісті 

стандартизація та сертифікація галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»
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Цикл дисциплін професійної та п тактичної підготовки
Менеджмент
якості 100 100 5,0 100 100 4,75 0 0 -0,:

Підприємницькі
мережі 100 100 5,0 100 100 4,75 0 0 -0,:

Управління, 
стандартизація 
та сертифікація 
персоналу

100 100 4,75 100 100 4,5 0 0 -0,:

Стандартизація і 
сертифікація 
продукції та 
послуг

100 100 4,75 100 100 4,75 0 0 С

Всього 100 100 5,0 100 100 4,68 0 0 -0,

Як свідчать результати виконання ККР здобувачів друго 
(магістерського ) рівня вищої освіти за освітньо-професійної nporpat 
«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «ПідприємництЕ 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління 
адміністрування» показали достатній рівень професійної підготовк 
абсолютна успішність склала 100 %, якість успішності склала 100 % 
середнім балом від 4,5 - 4,75. Відхилення результатів оцінювання е 

самоаналізу в межах 0,18 балів (табл. 1). При виконанні ККР в присутнос 
експертної комісії у роботах деяких студентів мали місце неповно 
відповідей, недостатнє обґрунтування висунутих питань

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

Голоса експсптної комісії В. Ю. С у х є н к о



Контрольні заміри знань проводились з використанням пакетів ККР 
обов'язкових навчальних дисциплін усіх циклів підготовки, розроблени: 
викладачами кафедри. До кожного варіанту ККР увійшли завдання, я» 
дозволяють виявити знання здобувачів другого (магістерського) рівня вище 
освіти за освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація т 
сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржов 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Експертна комісія проаналізувала звіти з переддипломної практик: 
магістрів групи KCC-17-м за 2018-2019 н.р. та зазначає, що зміст відобража 
основні положення програми переддипломної практики, повністю проведени 
аналіз діяльності підприємств і організацій, наведені результати розрахунків 
обґрунтовані висновки, вносяться пропозиції студентів щодо покращенн 
діяльності бази практики.

За результатами укладення угод на проходження переддипломне 
практики кафедра проводить роботу з формування замовлень від організацій 
підприємств та установ щодо сприяння забезпечення робочими місцям 
майбутніх випускників спеціальності «Якість, стандартизація т 
сертифікація».

Аналіз тематики випускних робіт магістрів денної форми навчанн 
виявив, що тематика випускних робіт магістрів є актуальною і відповіла 
сучасному рівню розвитку економічної науки. Результати всіх робіт пройшл 
апробацію на студентських наукових конференціях і результати дослідженн 
опубліковано у фахових виданнях України

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

Аналіз змісту магістерських робіт обраних для ознайомлення дозволя 
зазначити, що всі роботи за своїм змістом та складовими відповідають назв 
Роботи виконані державною мовою.

Загалом, на кафедрі основною формулою контролю навчальне 
виховного процесу є:

а) відвідування занять завідувачем кафедри;
б) контроль самостійної роботи та практичних занять;
в) контроль виконання індивідуальних планів викладачів;
г) взаємовідвідування занять викладачами;
д) проведення показових та відкритих занять;
е) поточний, модульний та семестровий контроль.

Голова експеотног комісії



Результата обов’язково обговорюються на засідання кафедри т« 
навчально-методичних семінарах с підвищення педагогічної майстерності.

Висновки. Результати проведених контрольних заходів щодо перевіркі 
знань здобувачІв другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо 
професійної прогріти «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальност 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 0' 
«Управління та адміністрування» під час роботи експертної комісії свідчаті 
про те, що показники успішності та якості виконання комплексний 
контрольних робіт з навчальних дисциплін знаходяться на рівні, якиі 
відповідає акредитаційним вимогам. Розбіжності в показниках успішності т; 
якості виконання комплексних контрольних робіт при проведені самоаналіз] 
та під час проведення зрізів знань експертною комісію знаходиться в межа: 
допустимих відхилень.

Проведений експертами аналіз виконання студентами звітів 
переддипломної практики, підготовлених до захисту дипломних робіт свідчаті 
про високий рівень підготовки фахівців другого (магістерського) рівні 
освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація) 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галуз 
знань 07 «Управління та адміністрування».

Експертною комісією рекомендовано активізувати роботу кафедрі 
економічної теорії та підприємництва з впровадження перевірки магістерськи: 
робіт щодо плагіату через наявну в університеті програму Unicheck. Варт< 
розширити тематику магістерських робіт з впровадження неординарних т; 
інноваційних тем, а також розширення фундаментальних.

9. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності

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

Для забезпечення якості освітнього процесу в університеті здійснюєтьс: 
діяльність, зміст якої включає: визначення стратегії, політики і процедурі 
постійного підвищення якості освіти та забезпечення її офіційного статусу 
розроблення механізму періодичного перегляду, моніторингу ТІ 
вдосконалення навчальних програм; розроблення та реалізація системі
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оцінювання знань; визначення реалізація процедур, які засвідчують відповідн; 
кваліфікацію і високий фаховий рівень викладачів; забезпечення н 
достатньому рівні навчально-методичними матеріалами і навчальним] 
приміщеннями, які відповідають програмним вимогам викладання. В ДВН 
«ПДТУ» розроблені, запроваджені та використовуються інформаційні системі 
збирання, аналізу і використання об'єктивної інформації для ефективног 
управління навчальними програмами. На сайті університету ведетьс 
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 оцінюванн 
педагогічної майстерності викладачів, робота якої направлена на підвищенн 
якості освітнього процесу.

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

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

Навчальний заклад має офіційний механізм затвердження періодичног 
перегляду та моніторингу своїх навчальних програм і дипломів. Забезпеченн 
якості програм включає:

- розробку і публікацію чітко сформульованих очікуваних навчальни: 
результатів:

- уважне ставлення до побудови освітньо-кваліфікаційної програми 
переліку дисциплін та їхньої організації і змісту:

- особливі вимоги до різних форм навчання (денної, заочно' 
дистанційної форм);

- наявність відповідних навчальних ресурсів;
- формальні процедури затвердження програм органом, який н 

здійснює викладання за цією програмою;
- моніторинг успішності та досягнень студентів;
- регулярний періодичний перегляд програм (також за участі зовнішні 

експертів);
- регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці т 

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, яв 
включають:



- порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і результаті 
навчання;

- офіційно затверджені рекомендації та нормативні вимоги щод 
створення освітньо-професійних програм, навчальних планів і навчальни: 
програм дисциплін;

- визначені вимоги та характеристики диференціації програм підготовю 
за формами навчання (денна, заочна, дистанційна) та за типами вищої освіти;

- порядок внутрішньої експертизи, оцінки та затвердження nporpaiv 
навчальних планів і навчальних програм дисциплін;

- умови реалізації освітньо-професійних програм підготовки, їхн 
забезпеченість відповідними навчальними ресурсами;

- аналіз ефективності реалізації навчальних програм, моніторин 
успішності та досягнень студентів;

- розробку процедур регулярного періодичного перегляду програм з 
участю працедавців, студентів та Інших зацікавлених сторін.

У 2009 р., 2010 р., 2011 р., році ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов ауди 
наглядовим суспільством «ТЮФ НОРД» (Німеччина) і отримав міжнародг 
сертифікати, що підтверджують відповідність системи менеджмент 
університету вимогам стандартів ISO 9001 (менеджмент якості) і ISO 1400 
(менеджмент навколишнього середовища). ДВНЗ «ПДТУ» -  єдиний ВНЗ 
Україні, який має інтегровану систему управління відповідності відразу двої 
міжнародним стандартам.

Комісія дійшла висновку, що забезпечення європейських стандарті 
якості вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» розглядається в контексті розбудов 
системи забезпечення її якості шляхом посилення наукової складове 
навчального процесу та впровадження інноваційних технологій.

Пропонуються напрями реалізації стандарту, які сприятимут 
ефективному функціонуванню системи забезпечення якості вищої освіти.

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

Висновки. Експертна комісія констатує, що основні складові систем: 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Державному вищом 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет 
розроблені і забезпечують здійснення комплексної оцінки якості навчальне
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роботи, рейтингування науково-педагогічних працівників і студенті] 
запобігають академічному плагіату в наукових працях працівників.

Акредитаційна експертиза спеціальності 8.18010010 «Якіст] 
стандартизація та сертифікація» проводилась у 2011-2012 навчальному роц 
Спеціальність 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» бул 
закріплена за кафедрою «Автоматизація та механізація зварювальног 
виробництва».

За результатами перевірки були виявлені наступні недоліки та зауважени 
у роботі:

1. У 2011 році було прийнято тільки 4 магістра для навчання : 
спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація».

2. Усі методичні вказівки складено української мовою, але у наступном 
2012-2013 начальному році необхідно поновити зміст методичніх матеріалі 
не менш ніж на 20 %.

3. Сучасні вимоги до рівня знань і вмінь спеціаліста диктуюі 
необхідність збільшення оснащення сучасними ЕОМ та мультімедійної 
технікою лабораторій кафедри.

4. Необхідно активізувати роботу з підготовки навчальних посібників н 
державній мові для покращення оволодіння магістрами українською мової 
при підготовці зі спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація і 
сертифікація».

5. Співробітникам кафедри у подальшому потрібно збільшити кількісі 
публікацій у спеціалізованих виданнях з урахуванням особливосте 
підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація і 
сертифікація».

6. У зв'язку з старінням викладацького складу кафедр необхідно створит 
перспективний план омолодження кафедри за рахунок більш активног 
залучання до навчального процесу молодих спеціалістів з числа аспірантів.

Для усунення вказаних недоліків кафедрою та університетом бул 
проведені наступні заходи:

1. У 2017 році ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація» бул 
передана на кафедру економічної теорії та підприємництва. У 2017 рої 
вступило до магістратури 5 студентів (1 студента відраховано, з причин 
непідтвердження документів МОН), а вже у 2018 році -  12 студентів;

2. Все методичне забезпечення викладено українською мовою і має рі 
видання 2017-2018 рр.

10. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх
усунення
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3. Кафедра економічної теорії та підприємництва забезпечена двої 

лекційними аудиторіями які обладнанні мультімедійними комплекса!» 
(ноутбук + мільтимедійний проектор). На кафедрі наявне таке обладнанв 
мультимедійні проектори View Sonic PJ D5154 та View Sonic PJ D5555LA 
ноутбуки Acer - 2 шт., Lenova -  2 шт., Asus - 2 шт.; ПК-1 та ПК-3 у комплек 
системний блок Everest Home & Office 1030, монітори Samsung -  3 шт. 
Filips 193v LED, принтери HP LaserJet 1020, Canon LBP 3010, HP LaserJet 102 
МФУ Canon i-SENSYS MF5940dn, МФУ Canon i-SENSYS MF 4120, Скан» 
Epson Perfection V 10.

4. Кафедрою розроблено все методичне забезпечення для ОГШ «Якісі 
стандартизація та сертифікація» на базі якого планується у 2019 ро 
розробити декілька навчальних посібників, а саме «Менеджмент якості 
«Управління, стандартизація та сертифікація персоналу», «Стандартизація 
сертифікація продукції та послуг» .

5. Викладачами кафедри економічної теорії та підприємництва за 2016 
2018 рр. опубліковано 47 статей у фахових виданнях України з економічні 
наук.

6. Щодо шостого зауваження, середній вік викладацького скла, 
кафедри економічної теорії та підприємництва складає 48 років.

Висновок. Експертна комісія встановила, що майже всі недоліки 
зауваження, виявлені при акредитації спеціальності 8.18010010 «Якісі 
стандартизація та сертифікація» у 2012 році усунені.

Експертна комісія на підставі поданих на акредитацію матеріалів 
перевірки на місці відповідності показників Ліцензійним умовам 
акредитацій ним вимогам, стану матеріально-технічного, навчальн 
методичного та кадрового забезпечення дійшла висновку, що ріве 
підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем із освітнь 
професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальної 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань і 
«Управління та адміністрування» у Державному вищому навчальному закла 
«Приазовський державний технічний університет» в цілому відповід 
встановленим нормативним вимогам та забезпечує державну гарантію якої 

освіти. Експертна комісія визначає, що позитивним у роботі ви пусков 
кафедри є наступне:

1. ДВНЗ «ПДТУ» має необхідну нормативно-правову документацію, я 
дає право здійснювати підготовку за другим (магістерським) рівнем 
освітньо-професійної програми «Яі' ‘ сертифікаці

Загальні висновки і пропозиції експертної комісії
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спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галу 
знань 07 «Управління та адміністрування».

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

3. Матеріали самоаналізу щодо підготовки магістрів за освітнь< 
професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікації 
відповідають вимогам «Положення про акредитацію вищих навчальна 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професій» 
технічних училищах» №1187 від 30.12.2015 р.

4. Кафедра економічної теорії та підприємництва здійснює діяльність і 
ринку освітніх послуг впродовж 50 років, набула досвіду в навчальні: 
методичній, науковій та організаційно-виховній сферах діяльності, и 
позитивно відображається на якості підготовки майбутніх магістрів 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

5. Кафедру економічної теорії та підприємництва очолює кандидг 
економічних наук, доцент. Викладання студентам проводиться виключь 
професорсько-викладацьким складом з науковими ступенями кандидатів і 
доктора наук.

6. Кадровий склад викладачів, які здійснюють фахову підготовку 
освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікації 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галу 
знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівне 
відповідає умовам, що затверджені Постановою Кабінету міністрів Украй 
від 30.12.2015 р. №1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 3̂  
від 10.05.2018 р.

7. Кафедрою економічної теорії та підприємництва досягнуто висока 
рівень навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального план 
Розроблено електронний контент до кожної навчальної дисципліни.

8. В навчальному процесі запроваджено вільний вибір дисципл: 
здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньї 
професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальнеє 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань ( 
«Управління та адміністрування».

9. Створено вільний доступ здобувачів другого (магістерського) ріві 
вищої освіти з освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація г 
сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржо] 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» до бібліотечна
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фондів та навчально-методичного забезпечення дисциплін через мере» 
Інтернет.

інформаційного забезпечення навчального процесу, соціальна інфраструктур 
фінансово-майнові гарантії, результати освітньої діяльності та якісг 
підготовки фахівців відповідають встановленим вимогам до заявленого ріві 
акредитації.

11. Студенти освітньо-професійної програми беруть активну участь 
науково-дослідній роботі кафедри, науково-практичних всеукраїнських ' 
міжнародних конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових та дипломш 
робіт.

12. Кафедрою економічної теорії та підприємництва організовують< 
круглі столи, семінари, конференції. Також кафедра є організатором що/ 
випуску двох фахових наукових видань.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результат 
діяльності на місці комісія констатує, що освітня діяльність ДВ£ 
«Приазовський державний технічний університет» з підготовки за други 
(магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми «Якіст 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгів/ 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адмініструванш 
відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію якос 
освіти.

Кількісні та якісні показники наявних умов провадження освітнь 
діяльності у сфері вищої освіти за вищої освіти за освітньо-професійн 
програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 0' 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань ( 
«Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня відображені 
зведених відомостях про дотримання Ліцензійних умов, яка є невід’ємно 
складовою цих висновків.

Разом з тим, з метою вдосконалення навчального процесу підготовь 
здобувачів другого (магістерського) рівня з освітньо-професійної nporpaiv 
«Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництв 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління ' 
адміністрування» експертна комісія вважає за необхідне зробити та 
зауваження та надати наступні рекомендації, що не знижують загальн 
позитивної оцінки освітньої діяльності з підготовки фахівців другої 
(магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-професійної програми «Якіст 
стандартизація та сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгів/ 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

10. Стан навчально-методичного, матеріально-технічног
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Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державні 
технічний університет»:

1. Посилити роботу професорсько-викладацького складу кафедр
і

економічної теорії та підприємництва щодо формування континген' 
студентів на здобування другого (магістерського ) рівня, зокрема шляхс 
залучення осіб, які здобули ступінь бакалавру з інших спеціальност* 
(перехресний вступ).

2. Активізувати діяльність викладачів кафедри з підготов] 
мультимедійних презентацій за фаховими дисциплінами, використані 
інтерактивних засобів навчання при проведені практичних занять що; 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітнь 
професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальнос 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань ( 
«Управління та адміністрування».

3. Продовжувати роботу з підвищення кваліфікаційного ріві 
професорсько-викладацького складу кафедри, стажування за кордоном, 
також посилити грантову діяльність, приділити увагу з використані 
ліцензійного програмного забезпечення та поновлення бібліотеки сучаснт 
матеріалами напрямку освітньо-професійної програми «Якість, стандартизаи 
та сертифікація».

4. Посилити роботу викладачів щодо публікації своїх наукових дороб< 
у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus 
WoS.

На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зроби, 
висновок про можливість акредитації за другим (магістерським) рівш 
освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікаці; 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» гал) 
знань 07 «Управління та адміністрування» у ДВНЗ «Приазовський державні 
технічний університет» Міністерством освіти і науки України.

Голова експертної комісії:
доктор технічних наук, професор 
завідувач кафедри стандартизації та 
сертифікації сільськогосподарської 
продукції Національного університету 
біоресурсів і природокористування України
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доктор економічних наук, доцент
професор кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики /7
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З експертними висновками^ 
В. о. ректора ДВНЗ «Пш
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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 забезпеченн 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти та якісних характеристик підготовк 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та 
сертифікація» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Назва показника (нормативу)

Зазначення показника (норматш 
за другим (магістерським) рівне 

вищої освіти

Норматив Фактично Відхиле
я

1
Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у  сфері вищої
освіти

1. Наявність у закладі освіти випускової 
кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, відповідальної за підготовку 
здобувачів вищої освіти______________

+ +

2. Наявність у складі випускової кафедри 
проектної групи з науково-педагогічних 
або наукових працівників, які працюють 
в закладі освіти за основним місцем 
роботи та мають відповідну 
спеціальність, рівень наукової та 
професійної активності яких 
засвідчується виконанням за останні 
п’ять років не менше п’яти умов з вимог 
до визначення рівня наукової та 
професійної активності науково- 
педагогічних (наукових) працівників і які 
не входять (входили) до жодної групи 
забезпечення цього або іншого вищого 
навчального закладу в поточному 
навчальному році_____________________

+ +

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):__________
3.1. наукового ступеня та/або вченого + +

1 ГТпппап p vrn p n m u m  іспіиіпії R ТО C vypu vn



звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю
3.2. наукового ступеня та вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + -

3.3. стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років + + -

4. Наявність у науково-педагогічних та 
наукових працівників, які здійснюють 
освітній процес (групи забезпечення), 
стажу науково-педагогічної діяльності 
понад два роки та рівню наукової та 
професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше 
чотирьох видів та результатів з 
перелічених у пункті ЗО Ліцензійних 
умов

+ + -

5. Наявність у складі групи забезпечення 
спеціальності науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у 
закладі освіти за основним місцем 
роботи та мають кваліфікацію відповідно 
до спеціальності І які не входять 
(входили) до жодної групи забезпечення 
такого або іншого закладу вищої освіти в 
поточному семестрі

-І- + -

6. Частка у складі групи забезпечення 
науково-педагогічних (наукових) 
працівників для рівня магістра:
6.1. які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання, % 60 100 +40

6.2. які мають науковий ступінь доктора 
наук та/або вчене звання професора, % 20 100 +80

Кількість здобувачів вищої освіти всіх 
рівнів, курсів та форм навчання з 
відповідної спеціальності на одного з 
членів групи забезпечення

не більше 
ЗО 16,3 виконав

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

+
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8.2. з науковим ступенем та вченим 
званням + + -

8.3. з науковим ступенем або вченим 
званням +

9. Наявність на кафедрі доктора наук 
відповідної або спорідненої 
спеціальності

+ + -

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

+ + -

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689
1. 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 гуманітарної 
та соціально -  економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90

Навчальним планом 
передбачено2.1.2.. Якісно виконані контрольні 

завдання
(оцінки на «5» і «4»), %

50

2.2. Рівень знань студентів з природно -  
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 Навчальним планом 

передбачено
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2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання
(оцінки на «5» і «4»), %

50

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»), %

50 100 +50

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)

+ + -

1. 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 45,3 +15,3

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 70 100 +30
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відсоток потреби)
5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних планів

+ -І- -

2. 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

+ + -

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

+ + -

3. 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 

найменув 
ань

11 +6

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

+ + -

V r\n n a n  0 іґп г% 0П іпи г\ ї іґґіпліґ ' І Ї ЧАІ, ./ vV rf R  / І О  V V ^ U l / Л



(структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/ви давнича/
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)

60 100

Голова експертної комісії:
доктор технічних наук, професор 
завідувач кафедри стандартизації та 
сертифікації сільськогосподарської
продукції Національного університету /X -
біоресурсів і природокористування України В. Ю. Сухенко

Член експертної комісії:
доктор економічних наук, доцент 
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету Л. А. Горошкова

З експертними висновками оз 
В. о. ректора ДВНЗ «Пр 
технічний університет: 
доктор технічних нау

«28 «листопада» 2018 р

омлении, один примірник отримав 
жавний

В. С. Волошин

Голова експертної комісії В. Ю. Сухенко



ПОГОДЖЕНО

' 'оjtojfp с к у / і с р г і ю ї  к о м і с і ї

В .  Ю .  С у х с н к о

<'£%>» 0 18 р.

ЗАТВЕРД
В .  о .  р е к т о р

« /£о»

Р Л Ф І К  П Р О В Е Д Е Н Н Я  К К Р

д л я  п е р е в і р к и  р і в н я  о с т а т о ч н и х  з н а н ь  з 

д и с ц и п л і н  н а в ч а л ь н о г о  п л а н у  п і д г о т о в к и  

ф а х і в ц і в  д р у г о г о  ( м а г і с т е р с ь к о г о )  р і в н я  

с п е ц і а л ь н о с т і  0 7 6  « П і д п р и є м н и ц т в о ,  т о р г і в л я  

т а  б і р ж о в а  д і я л ь н і с т ь »  ( о с в і т н я  п р о г р а м а  

« Я к і с т ь ,  с т а н д а р т и з а ц і я  т а  с е р т и ф і к а ц і я » )

№ №
п /п

Д и с ц и п л і н а Г р у п а Д а т а ,  а у ; ц

1 1 І і д и р и є м п и ц ь к і  м е р е ж і К С С - 1  7 - М 2 6 .1  1 . 2 0 1 8  

а у д .  5 .3  1 7
2 У п р а в л і н н я ,  с т а н д а р т и з а ц і я  т а  

с е р т и ф і к а ц і я  п е р с о н а л у

К С С - 1 7 - М 2 6 .1  1 . 2 0 1 8  

а у д .  5 . 3 1 7
-*>А M e n  е ;  і ж  м е  н т  я к о  с т  і К С С - 1 7 - М 2 7 .1  1 . 2 0 1 8  

а у д .  5 .3  17

4 С т а н д а р т и з а ц і я  т а  с е р т и ф і к а ц і я  
п р о д у к ц і ї  т а  п о с л у г

К С С - 1 7 - М 2 8 .1  1 . 2 0 1 8  

а у д .  5 .3  17

Г р а ф і к  р о з г л я н у т и й  і з а т в е р д ж е н и й  н а  з а с і д а н н і  к а ф е д р и  е к о н о м і ч н о ї  т е о р і ї  

т а  п і д п р и є м н и ц т в а

П р о т о к о л  в і д  « 2 0 »  л и с т о п а д а  2 0 1 8  р о к у  №  6

З а в і д у в а ч  к а ф е д р и



І
Міністерство освіти і науки України 

Інститут підвищення кваліфікації 
Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний 
технічний університет» 

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555 
тел. (0629) 33 45 01, 44 64 27, факс 52 99 24 

E-mail: office@pstu.edu 
Код ЄДРПОУ 02070812

//■/# № 4 / / 6 ?
Н а  № ------ !------  в ід------------------

Министерство образования и науки Украины 
Институт повышения квалификации 

Государственного высшего учебного заведения 
«Приазовский государственный 

технический университет» 
ул. Университетская, 7, г. Мариуполь, 87555 
тел. (0629) 33 45 01, 44 64 27, факс 52 99 24 

E-mail: office@pstu.edu 
Код ЕГРПОУ 02070812

Г  и

ДОВІДКА

ВиДана Солошенко П. В. в тому, що він в період з 29 серпня 2018 по 28 л 

того 2019 проходить підвищення кваліфікації в ІПК ДВНЗ «Приазовськ 

державний технічний університет» за спеціальністю 076 « П ід п р и є м н и ц е  

торгівля та біржова діяльність» напрям «Управління, якість, стандартизація 

сертифікація продукції промислових підприємств», згідно наказу ДВІ 

«Приазовський державний технічний університет» від 28.08.2018 № 128-1 

згідно особистої заяви.

Довідка видана за місцем вимоги.

Романенко М. В.

mailto:office@pstu.edu
mailto:office@pstu.edu


№
Міністерство освіти і науки України 

Інститут підвищення кваліфікації 
Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний 
технічний університет» 

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555 
тел. (0629) 33 45 01, 44 64 27, факс 52 99 24 

E-mail: office@pstu.edu 
Код ЄДРПОУ 02070812

№ 4 2 /6 ?
На №----- '----- від-------------------

Министерство образования и науки Украины 
Институт повышения квалификации 

Государственного высшего учебного заведения 
«Приазовский государственный 

технический университет» 
ул. Университетская, 7, г. Мариуполь, 87555 
тел. (0629) 33 45 01, 44 64 27, факс 52 99 24 

E-mail: office@pstu.edu 
Код ЕГРПОУ 02070812

Г  и

ДОВІДКА

Видана Швець Г. О. в тому, що вона в період з 29 серпня 2018 по 28 люто 

2019 проходить підвищення кваліфікації в НТК ДВНЗ «Приазовськ 

державний технічний університет» за спеціальністю 076 «Підприємницті 

торгівля та біржова діяльність» напрям «Сучасні технології управління якіст 

стандартизацію та сертифікацією в сфері послуг», згідно наказу ДВІ 

«Приазовський державний технічний університет» від 28.08.2018 № 128-( 

згідно особистої заяви.

Довідка видана за місцем вимоги.

Старший інспектор ІПК ДВНЗ Романенко М. В.

mailto:office@pstu.edu
mailto:office@pstu.edu

