
висновки ЕкспЕртноi KoMICfi
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи

за результатами проведення акредитацiйноi експертизи освiтньо-профеСiйнОi
програми <<Електротехнiчнi системи електроспоживання>>

зi спецiальностi 141 ЕлектроеЕергетика, електротехнiка та електромехаНiка
за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти

у ЩержавЕому вищому навчальпому закладi
<dIриазовський державний технiчний унiверситет>)

м. Марiуполь 28 листопада 2018 р.

Вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 2 роздiлу XV <Прикiнцевi та переХiДНi

положення) Закону УкраiЪи <Про вищу ocBiry> та пункту Положення про

акредитацiю вищих навчапьних закладiв i спецiа-ltьностей у вищих навчаJIьних
'закJIадаХ та вищиХ професiйних училищах, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪИ вiд 9 серпшI 2001 р. N9 978 <Про затвердження Положення про

акредитацiю вищих навчапьЕих закладiв i спецiальностей у вищих навчальних

закJIадаХ та вищих професiйних училиЩах>, та на виконання наказу MiHicTepcTBa

освiти i
складi:
Лежнюк
Петро ,,Щем'янович

Говоров
Пилип Пhрамонович

наукИ Украiни М 1876-л вiд 09 листопада 2018 року, експертна комlсlя у

Вiнницького нацiонального технlчного

унiверситету, доктор технiчних наук, професор,
голова KoMicii;
- професор кафедри систем електропостачання i
електроспоживання мlст Харкiвського
нацiонального унiверситету мiоького господарства
iMeHi О. М. Бекетова, доктор технiчних наук,
професор.

у перiод з 26 листопада по 28 листопада 2018 року безпосередньо в закладi вищоi
освiти Щержавний вищий навчrlльний заклад <приазовський державний технiчний

унiверситет> здiйснювала акредитацiйну експертизу освiтньо-професiйноТ
програми <Електротехнiчнi системи електросrrоживанtul)) зi спецiальностi 14|

Електроенергетика, електроТехнiка та електромеханiка за другим (магiсторським)
piBHeM вищоI освiти. Проведення акредитацiйнот експертизи вiдповiдало вимогам
нормативних документiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи ЩОДО аКРеДИТаЦii

закладiв вищоi освiти. За результатами проведенот експертизи ксмiсiя встановила

наступне.

1. Загальна характеристика IIавчального закладу

Повна нzLзва закJIаду вищого освiти: ,Щержавний вищий навчальний заклад
- <Приазовський державний технiчний унiверситет>.

Юридична адреса: 87555, ,Щонецька область, м. Марiуполь, вулиця

Унiверситетська, 7.

Тел.: (0629) ЗЗЗ416; 3З2108;
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. факс: (0629) 529908; 529924;
сайт: www.pstu.edu

!ержавний вищий навчitпьний заклад <Приазовський державний технiчний
унiверситеu (!ВНЗ (ПДТУ>) створено постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 25 лЙстопада 1993 року J\b 956 на базi Марiупольського металургiйного
iнституry, яlапй був заснований у листопадi 1930 року.

Приазовський державний технiчний унiверситет е одним з провiдних
, закладiв вищоi освiти пiвденного сходу Украiни з пiдготовки фахiвцiв для рiзних
галузей економiки.

Закладом вищоТ освiти KoMiciT представленi TaKi засновницькi документи:
- статут ,Щержавного вищого навчitльного закJIаду <Приазовський

державний технiчний унiверситео>, погоджений конференцiею трудового
колективу 30 серпня 2016 року та зареестрований MiHicTepcTBoM освiти i науки
УкраТни 04 травня 2017 року;

- довiдка про внесеншI вищого навч€lльного закJIаду до .Щержавного реестру
вищих навччtпьних закJIадiв А01 J\b 035596 вiд 11 лютого 2009 року;

- довiдка про вкJIюченIuI до Сдиного державного ресстру пiдприемств i
органiзацiй УкраТни, видана 14 травня 2017 року;

- сертифiкат про акредитацiю НЩ Ns 0588732, ьиданий 07 серпня 2017 року
вiдповiдно до рiшення ЩАК вiд 01 березня 2016 року, протокол Ns 120, TepMiH дiТ

сертифiкату до 1 липriя 2026 року.
Bci копii документiв в акредитацiйнiй справi вiдповiдають оригiналам,

,законодавчим i нормативним вимогам до них.
У процесi перевiрки аналiзув€Lлися насryпнi документи щодо пiдготовки

здобувачiв вищоi освiти освiтньо-професiйноi про|рами <Електротехнiчнi системи
електроспоживаннrI> зi спецiальностi 141 Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка:

- концепцiя ocBiTHboi дiяльностi за освiтньою про|рамою;
- освiтньо-професiйна програма <Електротехнiчнi системи

електроспоживання> зi спецiальностi l4l Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти;

- навчrtпьний план пiдготовки здобувачiв вищоi освiти освiтньо-професiйноi
програми <Електротехнiчнi системи електросrrоживаннll)) зi спецiальностi I4l
Електроенергетика, елекц)отехнiка та електромеханiка та пояснювiLльна записка до
нього;

- кадрове забезпечення провадженшI ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоТ

. освiти;
_ вiдомостi про якiсний скJIад групи забезпечення освiтньо-професiйноi

процрами спецiальностi;
- вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники матерiально-технiчного

забезпечення;
- вiдомостi про iнформацiйне забезпечення ocBiTнboi дiяльностi у сферi

вищоТ освiти;
- текстовий опис щодо використання iнформацiйних pecypciB, обладнання

. лабораторiй;
- вiдомостi про навчzшьно-методичне забезпечення ocBiTHboT дiяльностi;
- забезпеченIuI навч€Iльними програмами дисциплiн та ix змiст;
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- iнформацiя про результати ocBiTHboi дiяльностi;
- плани роботи кафедри та iндивiдуальнi плани викладачiв.
Приазовський державний технiчний унiверситет готу€ фахiвцiв за першим i

другим рiвнями вищоi освiти з 44 спецiальностей, у тому числi за першим piBHeM
<<бакалавр>> - 27 спецiальностей, за другим piBHeM <<магiстр>> - 44 спецiальностi.
Пiдтвердженi повноваженнrI на мiжнароднi сертифiкати IS0-9001 та IS0-14001.

Освiтнiй процес у ЩВНЗ (IIДТУ) забезпечуютъ 322 НПП (72,4 О% мають
вчений ступiнь), з них - 50 докторiв наук таlабо професорiв (15,5 О/о), 183

кандидати наук та/або доценти (56,8 %).

Приазовський державний технiчний унiверситет мае 16 навчitJIьних корпусiв,
2 гуртожитки, навччlJIьнi лабораторii, навчально-спортивний корпус, профiлакторiй
та спортивно-оздоровчий табlр. ju.-""u площа ryртожиткiв складае 10l l1,4 м2,

що вiдповiдас 100 О/о забезпеченостi здобувачiв вищоТ освiти. Загальний стан
навччшьних корпусiв та гуртожиткiв унiверситету вiдповiдас санiтарно-технiчним
нормам i забезпечус належнi умови для освiтнього процесу. Матерiально-технiчна
база аудиторiй вiдповiдае навчальнiй програмi, плануеться iT поновлення новим
обладнанням та приладами. Забезпеченiсть примiщеннями для проведеннrI
навчrtльних занrIть скJIадас 6,65 м2 на l студента.

Забезпечено доступ працiвникiв унiверситету та студентiв до вiддалених
cepBepiB та глобальноi комп'ютерноi мережi IHTepHeT. PiBeHb комп'ютеризацii

унiверситету у цlлому забезпечус потреби навчапьного процесу та
адмiнiстративно-господарського управлiння. На 100 сryдентiв кiлькiсть
комп'ютерних мiсць скJIадас |З,54.

В унiверситетi створений полiграфiчний цонтр, який забезпечуе потреби
пiдроздiлiв унiверситету у виготовленнi методичноi лiтератури, збiрникiв наукових
праць, дiлових паперiв, за.пiкових книжок та iншоi продукцiТ.

Загальна площа бiблiотечних примiщень 2045 м2. Бiблiотека мае 4 читальних
запа на З00 посадкових мiсць. Унiверситет мае примiщення для розташуваншI
книгосховищ, катчulогiв, залiв для видачi лiтератури.

Станом на 0l жовтня 2018 року контингент студентiв Приазовського
державного технiчного унiверситету скJIадав 4322 особи, у тому числi 2659 за
денною формою навчаншI, 1663 за заочною формою навчанIu{. В унiверситетi
створена i втiлюеться в життя концепцiя його iнтеграчiТ у свiтовий ocBiTHbo-
науковий простiр з ретельним збереженням ycix досягнень i традицiй, що
напрацьованi багатьма поколiннями його сryдентiв i спiвробiтникiв. Входження

унiверситету в науково-технiчне товариство здiйснюсться через мiжнароднi
програми, двостороннi i багатостороннi угоди с зарубiжними вищими
навччtJIьними закJIадами, навчальними центрами, асоцiацiями.

Науково-дослiдна робота в унiверситетi е невiд'смною скJIадовою освiтнього
процесу. У проведеннi наукових дослiджень беруть участь науково-педагогiчнi
працiвники, доктораЕгги) аспiранти, студенти. В унiверситетi дiють: аспiрантУра,

докторантура, 3 спецiалiзованi вченi ради iз захисту докторських i кандидатських
дисертацiй. У цiлому piBeHb спiвробiтникiв, якi мають ступiнь, вчене звання

досягае 72,4 Уо.

Унiверситет очолюе Волошин В'ячеслав Степанович - доктор технiчних
наук, професор, Заслужений дiяч науки i технiки УкраiЪи, академiк Мiжнародноi
кадровоi академii, нагороджений орденом <Святий .Щмитро Солунський> IV
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cTyпeIuI, почесною грамотою ВерховноТ Ради УкраiЪи за особливi заслуги перед

украiЪським народом. Керуючись статтею 10 Закону УкраiЪи <Про центральнi
органи виконавчоТ владп>, вiдповiдно до Положення про MiHicTepcTBo освiти i
науки УкраТни, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
16.10.2014 р. J\b 630 (зi змiнами), наказом МОН УкраТни Ns 375-к вiд 10.09.2018 р.
Волошин В.С. призначений виконуючим обов'язки ректора з 13.09.2018 р. КопiТ
документiв про ocBiry, HayKoBi ступенi, вченi званнlI, особовий листок з облiку
кадрiв наведенi в матерiалах самоаналiзу.

Вигryскаючою кафедрою здобувачiв другого (магiстерського) рiвня за
спецiальнiстло 141r Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка с
кафедра <Електроенергетичнi комплекси та системи) (ЕКС),

Завiдувач кафедри електроенергетичних комплексiв та систем, кандидат
технiчних наук Саравас Вiкторiя евгенiвна працюе в !ВНЗ (ПДТУ>> протягом 12

poKiB, з них ма€ науково-педагогiчний стаж 10 poKiB, автор 35 наукових робiт, у
тому числi мас публiкацii у виданнях, якi входять до мiжнародних наукометричних
баз даних, 1 патент, 7 навчitльно-методичних розробок, l монографiю, 1

навчальний посiбник. У 2012 роцi захистила кандидатську дисертацiю за
спецiальнiстю 05.14.02 - Електричнi станцiТ, мережi i системи, з 20117 р. по 2018 р.
виконувirла обов'язки завiдувача кафедри електрифiкацiТ промислових
пiдприемств, у 2018 роцi обрана вченою радою унiверситету на посаду завiдувача
кафедри електроенефетичних комплексiв та систем. Веде науково-дослiдницьку

роботу за держбюджетною тематикою, е вiдповiдальним виконавцем науково-

дослiдницькоТ роботи, що виконусться згiдно договору про наукове
спiвробiтництво вiд 01.01.2018 р. мiж ДВНЗ <Приазовський державний технiчний

унiверситет>> i Херсонськоi державноi морськоi академiсю, Iнститутом газу
Нацiональноi академii наук Украihи, Нацiональним транспортним унiверситетом,
Харкiвським нацiон€шьним автомобiльно-дорожнiм унiверситетом, Украiнським
державним унiверситетом залiзничного транспорту, ,Щержавним пiдприемством
<.Щержавний автотранспортний науково-дослiдний i проектний iнститут>. У
листопадi201r7 р. пройшла стiDкування у Collegium Civitas (м. Варшава, Польша) за
напрямом <Iнтернацiоналiзацiя та мiжнародна мобiльнiсть в ocBiTi>, У грУднi
2017 р. пройшла навчаннrI у Щентрi iнновацiйного пiдприемництва ЩВНЗ (ПДТУ>
за програмою: <<Основи iнновацiйного пiдприсмництва: практика cTBopeHHlI

стартапу, як засiб комерцiалiзацiТ результатiв наукових розробоо. В жовтнi 2018 р.
отримапа сертифiкат, який пiдтверджуе володiння англiйською мовою на piBHi В2.

Кафедра ЕКС мас поryжний професорсько-виюIадацький скJIад. На кафедрi
працюють 2 професори (25 %), доктори технiчних наук, один з них - академiк
Академii наук виlцоi школи УкраiЪи, заслужений дiяч науки i технiки УкраiЪи,
лауреат премiй iM. Ярослава Мулрого i Святого Володимира АН ВищоТ шкоЛи
Украiни, почесний доктор вищих навчilльних закладiв Угорщини, Польщi,
Нiмеччини, другий - академiк АкадемiТ наук вищоi освiти УкраiЪи; 5 кандидатiв
технiчних наук (62,5 О/о), з них 4 мають вчене званнrI доцента, штатних
спiвробiтникiв; l асистент, аспiрант. Середнiй BiK викладачiв - 55 poKiB. 5

викладачiв кафедри захистили докторськi та кандидатськi дисертацiТ за

спецiальнiстю 05.14.02 - <Електричнi станцii, мережi i системи)), 1викJIадач - за
спецiальнiстю 05.09.03 - <Електротехнiчнi комплекси та системи)), 1 викладач - за
спецiальнiстю 05.09.0 5 - <Теоретична елоктротехнiка>>.
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Квалiфiкацiя кадрового скJIаду кафедри електроенергетичних комплексiв та
систем дозволяс забезпечити високий piBeHb пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти,
що навчаються за освiтньо-професiйною програмою <Електротехнiчнi системи
електроспоживанIш>> зi спецiа-пьностi 14| Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка, що акредитуеться.

Вuсновок: Експерmна колtiсiя diйtl,tла вuсновку, tцо Bci усmановчi dокуменmu
преdсmавленi в повнол|у обсжL Орuziналu Bcix засновнuцькuх dокуиенmiв,
маmерiалu акреdumацiйноzо аналiзу за перелiколt, обсяzол,t mа повноmою
вidповidайmь dерэtсавнtllw в1,1Jчtоzал4 tцоdо акреOumацit освimньо-професiйноi'
проzралru <Елекmроmехнiчнi сuсmемu елекmроспо)tсuвання>> зi спецiальносmi 14]
Елекmроенерzеmuка, елекmроmехнiка mа
(Mazicmep ськоео) рiвня вuu4оi о свimu.

елекmроJйеханiка dруzоzо

Квалiфiкацiя Kadponoeo cс]tady кафеdрu елекmроенерееmuчнuх ко]wllлексiв mа
сuсmеJw забезпечуе вuсокuй piBeHb пidzоmовкu зdобувачiв Buu4ot освimu, u4о

навчаюmься за освimньо-професiйною проерсlллою <Елекmроmехнiчнi сuсmе]wu

елекmроспоэtсuвання> зi спецiальносmi 14I Елекmроенерzеmuка, елекmроmехнiка mа
елекmрол|еханiка.

2. Формування коЕтингенту студентiв

В своiй профоfiентацiйнiй роботi кафедра електроенергетичних комплексiв
та систем керуеться Умовами прийому до закJIадiв вищоi освiти Украiни поточного

року, Правилами прийому до ДВНЗ (ПДТУ), затвердженими в установленомУ
порядку.

Формуванrrя коЕтингенту сryдентiв в унiверситетi зi спецiальностi 14|
Електроенергетика, елекц)отехнiка та електромеханiка другого (магiстерського)

,рiвня проводиться вiдповiдно до лiцензiйного обсягу, якчIй скJIадас 129 осiб.

Що магiстратури приймають на ocнoBi рiвня <бакалавр> за умови успiшного
проходження вступних випробувань з урахуванням середнього балу додатку до
диплому. Вступнi iспити скJIадають у формi TecTyBaHIuI зi спецiальностi та
iноземноi мови. Питання до випробувань зi спецiальностi розробляються
провiдними викJIадачами кафедри ЕКС.

У цьому навчiшьноIчry роцi на першому Kypci навчаються 7 магiстрiв денноi
та 3 магiстри заочноТ форм навчаннrI, на другому Kypci, вiдповiдно - 11 та 9

магiстрiв.
Планування набору студентiв кафедрою здiйснюсться з ypaxyBaHHrIM потреб

пiдприемств та органiзацiй MicTa та регiону.
Магiстри спецiальностi приймають у{асть в проектах <Школа-ЗВО-

Комбiнат> на замовленЕIrI ПрАТ (МК <<Азовсталь) та <Крок у майбутне) на
замовленIuI ПрАТ (ММК iM. Iллiча>. Ще дае iм можливiсть прiоритетного
працевлаштуванIuI на пiдприсмствах Метiнвест-Холдiнry. Щорiчно до 40-50 %'випускникiв 

працевлаштовуються на цi пiдприемства. KpiM того до 30-40 %

випускникiв працевлапIтовуються на пiдприемствах ДП НЕК <Укренерго>, АТ
ДТЕК <Щонецькi електромережи), в електроенергетичнi служби iнших
пiдприемств.

Вuсновок: Експерmна колtiсiя всmановltла,) lцо формування конmuнzенmу
зdобувачiв вutцоt освimu в ДВНЗ <Прuазовськuй dерэtсавнuй mехнiчнuЙ
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унiверсuйёm> зdiйснюеmься вidповidно чuннltх нормаmuвнtlх dокуиенmiв
MiHicmepcmna освimu i HayKu YKpatHu, Злliсm, форлlu i ллеmоdu профорiенmацiЙноi'

робоmu спрuяюmь позumuвнiй duнапtiцi у форл,tуваннi конmuнzенmу сmуdенmiв

.освimньо-професiйноi проzрал,tu <<Елекmроmехнiчнi сuсmеJиu елекmроспоJtсuвання))
зi спецiальносmi 14I Елекmроенерzеmuкq елекmроmехнiка mа елекmроллеханiка.

3. Змiст пiдготовки здобувачiв вищоi освiти

Освiтнiй процес пiдготовки здобувачiв освiтньо-професiйноi програми
<Електротехнiчнi системи електроспоживанIuD) зi спецiальностi |4|
Електроенергетика, елекц)отехнiка та електромеханiка здiйснюеться вiдповiдно до
вимог та засобiв дiагностики якостi вищоТ освiти. Навчальний ллан, за яким
навчаються магiстри спецiальностi |4| Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка, складений за типовою формою MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiдповiдно до чинноТ освiтньо-професiйноi програми, погоджений Вченою
Радою ДВНЗ (ПДТУ>, затверджений ректором. TepMiH навчання - l piK, 4 мiсяЦi.
Навчальний план скJIадаеться з 90 кредитiв СКТС (один кредит еКТС дорiвнюе 30
годин), вкJIючае комплекс нормативних i вибiркових навчаJIьних дисциплiн,
структурований за цикJIами: дисциплiни соцiально-ryманiтарноi пiдготовки (9

кредитiв, 270 академiчних годин) i професiйно-практичноi пiдготовки (51 кредит,
1530 академiчних години), ik кiлькiсть на навчальний piK не перевищуе
шiстнадцять. ,Щисциплiни соцiально-ryманiтарноi пiдготовки вкJIючають в себе

насryпнi: <fliлова iноземна мова), <Вrгутрiшньофiрмовий менеджменТ),
<Педагогiка вищоТ школи>. На переддипломну практику вiдведено 9, а на

виконаннjI магiстерськоI роботц - 21 кредитiв еКТС.
Змiст навчilIьного плану вiдповiдае державним вимогам щодо пiдготовки

висококвЕtлiфiкованих фахiвцiв, оскiльки по€днуе в собi дисциплiни професiйноТ та
rrрактичноТ пiдготовки, так i дисциплiни соцiально-гуманiтарноi та економiчноТ
пiдготовки. Навчальний план враховуе потреби ринку працi i особистостi шляхом
вкJIючення дисциплiн, пов'язаних з необхiднiстю швидкоТ соцiальноi адаптацiТ
виttускникiв на перших робочих мiсцях, набуття певних знань у сферах економiки
пiдприемства, управлiння колективом, психологii, сучасних засобiв комунiкацii
тощо.

Струкryра навчiшьного rrлану передбача€ дотримання принципiв
безперервностi навчання, наступностi та ступневостi пiдготовки магiстрiв Зi

спецiальностi 14l Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка пiсля
вивчення дисциплiн плану пiдготовки бакалаврiв. Послiдовнiсть викJIаденIuI

спецiальних дисциплiн враховуе вимоry поступового накопичен}ш ЗнанЬ,

необхiдних для подальшого засво€ння комплексних дисциплiн.
Викладачами кафедри електроенергетиIIних комплексiв та систем розробленi

навчальнi та робочi програми дисциплiн за навчальним планом. Змiст про|раМ
вiдповiдас вимогам щодо набутгя студентами обсяry знань, компетентностеЙ та
навичок, необхiдних для успiшноi дiяльностi у ocBiTHix i наукових установах,
промислових пiдпри€мствах i органiзацiях.

Переддипломна практика с скJIадовою частиною освiтнього процеСУ i
початковим етапом магiстерськоТ роботи. Основна мета практики - поглиблення i
розширення знань, компетенцiй, набутих протягом навчанtul, розвиток навичок
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самостiйного вирiшення практичних i наукових завдань. На кафелрi розроблена
програма практики та методичнi вказiвки для iT органiзацiТ, виконанIuI, оформленrrя
звiry. Мiсця для проходженнrI практики визначаються згiдно з угодами з
органiзацiями i пiдприемствами регiону.

Копiя навчiLльного плану здобувачiв вищоi освiти Ha20l7-20l8 навчальний
piK, пояснюв€lJIьна записка до навчiLпьного плану, освiтньо-професiйна програма,
концепцiя ocBiTHboi дiяльностi за освiтньо-професiйною програмою наданi в
акредитацiйнiй справi.

Вuсновок: Колwiсiя перевiръutа наявнiсmь концепцii' ocBimHboi' diяльносmi,
освimньо-професiйноi' проzрапtu, навчальноzо плану пidzоmовкu зdобувачiв вutцоl'

.освimu, навчальнl,щ робочuх проzраJw, пакеmiв коJиплексн1,1х конmрольнllх робim з
duсцurшiн навчальноzо lхлану mа вidзначае вidповidнiсmь змiсmу пidzоmовкu
lttaeicmpiB зi спецiальносmi 141 Елекmроенерzеmuка, елекmроmехнiка mа
елекmроJиеханiка освimньо-професiйноi про?рсtfuIu <Елекmроmехнiчнi сuсmеJиu

еле кmр о спо э!сuв ання > d ерсlсавнuлл,l Buful о 2 а74.

4. Кадрове забезпечення провадження ocBiTHboi дiяльностi у сферi
вищоТ освiти

Експертна комiсiя, використовуючи первиннi документи вiддiлу кадрiв

унiверситету, а також даннi з е!ЕБО, перевiрила достовiрнiсть наведеноТ в

акредитацiйнiй справi iнформацii про якiсний скJIад науково-педагогiчного
персонttлу ДВНЗ (ПДТУ>, яwтй забезпечуе освiтнiй процес зi спецiальностi 141

Електроенергетика, елекц)отехнiка та електромеханiка освiтньо-професiйноi
програми <Електротехнiчнi системи електроспоживання>. Аналiз перевiрених

документiв показус, що структура кадрового потенцiалу науково-педагогiчних
працiвникiв, якi забезпечують пiдготовку магiстрiв, вiдповiдае нормативам.

Згiдно lrлану пiдготовки магiстрiв за освiтньо-професiйною програмою
<Електротехнiчнi системи електроспоживаннrI> зi спецiальностi 14|
Електроенергетика, елекц)отехнiка та електромеханiка здiйснення освiтнього
процесу проводиться 11 науково-педагогiчними працiвниками, що викJIадають 16

дисциплiн: З - за дисциплiнами соцiально-ryманiтарноI пiдготовки, Bci кандидати
наук: доцент Ташкiнова О.А., кандидат соцiологiчних наук; доцент Захаренко Н.С.,
кандидат економiчних наук; доцент, завiдувач кафедри iноземних мов Лазаренко
Л.М., кандидат педагогiчних наук. !исциплiни професiйноi та практичноi
пiдготовки, вкJIючаючи дисциплiни вiльного вибору студентiв, викладаються 8

науково-педагогiчними працiвниками, з них 3 доктори наук] професори
Жежеленко I.B., Саснко Ю.Л., доктори технiчних наук; професор Верескун М.В.,
доктор економiчних наук; 5 кандидатiв наук: кандидати технiчних наук, доценти

. кафедри ЕКС Бараненко Т.К, Горпинич Д.В., завiдувач кафедри ЕКС, доцент
Саравас В.С., доцент кафедри охорони працi й навколишнього середовиЩа
Бурко В.А.; кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри економiчноi TeopiT та
пiдприемництва Швець Г.О.

Таким чином, у складi науково-педагогiчних працiвникiв, задiяних у
здiйсненнi освiтнього процесу здобувачам вищоI освiти за освiтньо-професiйною
програмою <Електротехнiчнi системи електроспоживанIIJI> зi спецiальностi |4Т

Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка, частка викладачiв, якi
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мають науковий ступiнь таlабо вчене звання, скJIадас 100 %, частка викладачiв, якi
. мають науковий сryпiнь доктора наук таlабо вчене звання професора, складае
27 %.

В проектну групу з розробки освiтньо-професiйноI програми увiйшли 3

особи: l доктор технiчних наук, професор i2 кандидати технiчних наук, доценти.
Керiвником проектноi групи с доктор технiчних наук, професор Саенко Юрiй
Леонiдович. Професор Саснко Ю.Л. мас науково-педагогiчний стаж 34 роки, автор
бiльш 300 наукових та методичних праць, у тому числi 13 монографiй, 3 учбово-
методичних посiбникiв, 2 пiдручникiв (1 - англiйською мовою), 8 патентiв на
винаходи. Ю.Л. Саенко с вiдомим в УкраiЪi фахiвцем у галузi електроенергетики.

Вiдповiдальнiсть за виконання ocBiTHboi програми за спецiальнiстю
покJIадено на групу забезпеченнlI спецiальностi, члени якоТ особисто беруть участь
в ocBiTHboMy процесi i вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам. В групу
забезпечення ocBiTHix програм спецiальностi l4l Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка увiйшли 11 науково-педагогiчних працiвникiв, з

них 3 доктори технiчних наук, професори Жежеленко I.B., Саенко Ю.Л.,
,Гулаков С.В.; 7 кандидатiв технiчних наук: доценти Бараненко Т.К, Горпинич А.В.,
Бурлака В.В., Дченко М.Д., Поднебенна С.К. та Скосирев В.Г., Саравас В.е., l
асистент, аспiрант Молчан А.В.

Таким чином, у складi науково-педагогiчних працiвникiв, що входяТь У
гругrу забезпечення' ocBiTHix програм спецiальностi |4| ЕлектроенергеТика,
елекц)отехнiка та елокцромеханiка, частка тих, хто ма€ науковий сryпiнь таlабО

вчене званtul скJIадае 9l Уо, що на З1, % перевищуе нормативний пок€вник (60 %
вiдповiдно п.29 Лiцензiйних умов). Частка тих, хто мае науковий сryпiнь доктора
наук таlабо вчене званшI професора скJIадае 48 Уо, , що на 28 % перевищус
нормативний показник (20 % вiдповiдно п. 29 Лiцензiйних умов).

Частка науково-педагогiчних працiвникiв за основним мiсцем роботи, якi
здiйснюють освiтнiй процес i мають стаж роботи понад два роки та piBeHb науковоi
та професiйноТ активностi, який засвiдчуеться виконаннrIм не менше чотИрьОх

видiв та результатiв з перелiчених у пунктi 30 Лiцензiйних умов становить l00 %.

Частка науково-педагогiчних працiвникiв, якi мають трудовi договори'(контракти) 
та Haкa:l про прийняття ix на робоry, становить 100 %.

Пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчного tIерсоншу, що забезпечус
освiтнiй процес зi спецiальностi L4T Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка, здiйснюеться вiдповiдно до планiв пiдвищення квалiфiкацii. За
ocTaHHi 5 poKiB 100 % викладачiв кафедри ЕКС пiдвищили квалiфiкацiю в Iнстиryтi
пiдвищення квалiфiкацii ДВНЗ (ПДТУ) з використаннrIм матерiалiв, отриманих на
ПрАТ <ММК iM. Iллiча>>, ПрАТ (МК <<Азовсталь>> та iнших; за кордоном:
Республiка Польща, м. Лодзь - Лодзький технiчний унiверситет, м. Варшава -

Вiддiл мiжнародного спiвробiтництва та просування. Результати проходження
стажувань та iнших форм пiдвищення квалiфiкацiТ використовуються викJIадачаМИ

кафедри в навчапьнiй, науковiй, методичнiй та практичнiй дiяльностi.
На кафедрi ЕКС функцiонуе аспiрантура, в якiй на даний час навчаються два

аспiранта: асистент кафедри Молчан А.В. (з црудня 2016 р.), вигryскник кафеДРИ

Любарцев В.В. (з BepecшI20l8 р.).. Викладачi кафедри ЕКС приймають активну участь у науковiй дiяльностi
ДВНЗ (ПДТУ>. На кафелрi в межах робочого часу викJIадачiв (другоi половини
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робочого дня) виконуються науково-дослiднi роботи, що визначаються науковими
напрямками, в яких беруть участь Bci науково-педагогiчнi працiвники кафедри.
KpiM того за ocTaHHi п'ять poKiB викладачi кафедри приймали участь у виконаннi 8

держбюджетних НЩР за замовленням МОН УкраiЪи та 2 госпдоговiрних Н.ЩР за
замовленшIм промислових пiдприемств.

Кафедра активно працю€ над створенням навчitльних посiбникiв i
'монографiй. За перiод з 2013 по 2017 рр. огryблiковано:

1. Electromagnetic compatibility in electric power supply systems: textbook for
institutions of higher education / I.V. Zhezhelenko, А.К. Shidlovskiy. G.G. Pivnyak,
Yu.L. Sayenko. - Dnipropetrovsk: National Mining University,20|З. - 2З9 р.

2. Пивняк Г.Г. Расчеты показателей электромагнитной совместимости:
учеб. пособие / Г.Г. Пивняк, И.В. Жежеленко, Ю,А. Папаика ; М-во образования и
науки Украины, Нац. горн. ун-т.- !.: НГУ,20|4. - 113 с.

З. Pivnyak G.G. Transients in Electric Power Supply Systems [Electronic
resource] : textbook for students of higher educational institutions / G.G. Pivnyak, I.V.
Zhezhelenko, Y.A. Papaika. - Third edition revised and expanded. - Switzerland : Trans
Tech Publications Ltd, 2016. - Х, З82 р.

4. Перехiднi rrроцеси в системах електропостачання: пiдручник l
Г.Г.Пiвняк, I.В.Жежеленко, Ю.А.ПапаТка, Л.I.Несен; за ред. Г.Г. Пiвняка; ,Щерж.
вищий навч. закJI. "Нац. гiрн. ун-т". - 5-те вид., доопрацьоване та допов. - Щнiпро:

.нГУ,201-6. - 599 с.
5. Горпинич А.В. Математические задачи электроэнергетики: учебное

пособие / А.В. Горпинич, В.Е. Саравас. - Мариуполь: ПГТУ,2016. - |4| с.

6. Качество электроэнергии: современные требоваIIиJI и их обеспечение в

электрических сетях железных дорог / С.Н. Епифанцев, И.В. Жежеленко, В.А.
Овсейчук [и др.]. - Москва: Эко-Пресс,20|4. - 26З с.

7. Сиченко В.Г., Саенко Ю.Л., Босий Д.О.: Якiсть електричноТ енергiТ у
тягових мережах електрифiкованих залiзниць: монографiя l За загiшIьною

редакцiею Сиченка В,Г. - Щн-вск: Видавництво ПФ "Стандарт - CepBic", 2015, -
З44 с.

8. Жежеленко И.В. Энергоэффективность систем электроснабжения.
Интегральнtш оценка электромагнитных tIотерь и убытков в масштабах Украины,
оптимизацLuI качества электроэнергии в системах электроснабжения : монография.

- Мариуполь: ГВУЗ (ПГТУ),20|7. -244 с.
9. Саравас В.Е. НесинусоидtlJIьные режимы в электрических сетях с

,вентильными двигателями и асинхронно-вентильными каскадами : монографr" l
В.Е. Саравас. - Мариуполь: ПГТУ, 2017. - 151 с.

10. Жежеленко И.В. Основы теории линейных электрических цепей с
сосредоточенными параметрами постоянного и переменного токов в

установившемся режиме: учеб. пособ. l И.В. Жежеленко, В.В. Леонов.
Мариуполь: ПГТУ, 20l'7. - 11б с.

Кафедра бере активну участь у мiжнароднiй дiяльностi унiверситету. З

15.10.2010 р. по 04.10.20l3 р. спiвробiтники кафедри приймали участь у
мiжнародному проектi TEMPUS PROMENG. В рамках програми <<Польський

Erasmus в Украiнi> в ВУЗах Польщi в 2015 р. проходили включене навчання 6

студентiв кафедри. 23.09.2015 р. в дисертацiйнiй радi Лодзського технiчного

унiверсиtеry успiшно захистив дисертацiю на здобуття наукового ступенrI доктора

Голова експертноi KoMicii П.Щ. Лежнюк
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фiлософiТ колишнiй аспiрант i стажист-дослiдник ЩВНЗ (ПДТУ> Халiл Селiм
Тамер Мохамед (египет). Науковим керiвником з украiЪськоi стороЕи був О.В.
Горпинич, доц., к.т.н.

Впродовж трив€tлого часу (близько 30 poKiB) мiж кафедрою
електроенергетичних комплексiв та систем та Iнститутом електроенергетики
Лодзького технiчного унiверситету (Польща) дiе двостороннiй договiр про
спiвпрацю в важливих напрямках вищоi освiти та наукових дослiджень. В рамках
цього договору практично щорiчно проводиться обмiн групами студентiв для
проходженнrI технологiчноТ rrрактики. 30-рiчний досвiд спiльноi роботи в областi
якостi електроенергiТ спiвробiтникiв Iнституту електроенергетики Лодзького
технiчного унiверситету (м. Лодзь, Польща) та спiвробiтникiв кафедри
електроенергетиlIних комплексiв та систем дозволив перемогти у KoHKypci
спiльних украiЪсько-польських науково-дослiдних проектах з реалiзацiсю у 2018 -

201'9 рр. - <сЯкiсть електроенергiТ в розподiльних мережах з розподiленою
генерацiею>>. .Щля виконання проекту з МОН УкраiЪи укJIадено договiр Jф NД136-
20l8 вiд 22.08.2018, керiвник д.т.н., проф. Саенко Ю.Л. KpiM того подана зzulвка на

участь в проектах в рамках програми <Горизонт 2020>> <Safety in ап evolving road
mobility environment>> та <Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise
and emissions>>.

Вuсновок: Каdрове забезпечення кафеdрu елекmроенерzеmuчнт.,tх коJиплексiв
mа сuсmеJи BidпoBiiiae вuлlоzал,l проваduсення освimньоt diяльносmi освimньо-
професiйноt проzра74u <Елекmроmехнiчнi сuсmемu елекmроспоэtсuвання)) зi
спецiальносmi I4I Елекmроенерlеmuка, елекmроmехнiка mа елекmромеханiка за
dруzuлl (л,t azi сmер с bKuM) р iBH ем вutцо i' о с в imu,

5. Матерiально-технiчне забезпечення освiтньоiдiяльностi

Матерiально-технiчна база ДВНЗ (ПДТУ) i кафедри ЕКС дас можливiсть
забезпечити виконаншI викJIадацьким та навчzlльно-допомiжним персона-пом cBoik

функцiонilпьних обов'язкiв та дозволяс забезпечити якiсть пiдготовки здобувачiв
вищоТ освiти за iснуючим обсягом. Кiлькiсть комп'ютерних мiсць на l00 студентiв
скJIадае lЗ,54; забезпеченiсть примiщеннями для проведеншI навч€lJIьних занrIть
(згiдно лiцензiйного обсягу) - 4,5g м2, за фактом - 6,65 м2; забезпеченiсть
мультимедiйним обладнанням для одночасного користування в навч€lльних
аулиторiях- 45,З Yо.

Загальна площа службових примiщень кафедри становить 108,7 м2,

предметних аудиторLй - 62l,З *'. В своему розпорядженнi кафедра ЕКС мас: 10

спецiалiзованих лабораторiй, що повнiстю забезпечують навчitльний процес циклiв
спецiальних, загiшьно-професiйних та професiйно-орiентованих дисциплiн; 1

предметну аудиторiю: 2 науково-дослiднi лабораторii та майстерню. Обладнання
лабораторiй, якiсний та технiчний стан програмного забезпечення кафедри ЕКС
дозволяють органiзувати нrtпежним чином якiсну пiдготовку здобувачiв вищоТ
освiти зi спецiальностi 141 Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка
за другим piBHeM вищоi освiти: yci примiщення за площею, необхiдним

устаткуванням, оснащеншIм технiчними засобами навчання повнiстю вiдповiдають
iснуючим нормам i потребам (таблиця 5.1).
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електроене них комплексlв та систем
Найменування
лабораторii,

спецiалiзованого
кабiнету, ik площа,

кв. MeTpiB

Найменування
навчальнот
дисцигшliни

Найменування
обладнання,

устаткування, ik
кiлькiсть

Опис обладнання, устаткування

1 2 J 4

Лабораторiя
ль 281
Електропостачання
промислових
пiдприемств>>
(60 кв.м.)

Електропоста-
чання

Надiйнiсть
електроенорге_
тичних систем

Мультимедiйне
обладнання.
Фiзичнi моделi
системи
електропостачаннrI
промислового
пiдприемства
(СЕIШ) (2 од,)

На установцi моделюеться добовий
цикл роботи типовоi СЕПП.
Мнемосхема установки вкJIючас
насryпнi елементи типовоТ СЕПП:
1, головну знижувальну пiдстанцiю
110/10кВ
2, цехову трансформаторну
пiдстанцiю 10/0.4 кВ
3. синхронний двиryн СШ-l0-1250
4. батареТ силових конденсаторiв на
номiнальну напруry 10.5 кВ и 0.4 кВ.
5. Силовий гý/нкт СП в цеховоТ
мережi З801220В
6. Фiльтрокомпенсуючий пристрiй

Лабораторiя Ns 28З
<<Теоретичних
основ
електротехнiки та
метрологii)>
(72,6 м2)

Системи
цифровоТ
передачi даних
управлiння в
електроенерге-
тицi

l. Навчально-
дослiдний лабо-

раторний стенд
УИЛС (6 од.),
лабораторнi
стенди 220lЗбВ
(10 од.);
2.,Щвопроменевi
цифровi осци-
лографи
(oWoN PDS
50223;
АКТАКОМ АСК
2035; АКТАКОМ
АСК 2034;
Акип-4113/1) (6
од.);
3, Мультиметри
цифровi (SANWA
PS5l0a DT 9205А;
DT 9208А)
(25 од.);
4. Мультиметри
цифровi ВМ l50;
(6 од.);
5, Мультиметри
цифровi M330l
(6 од.);
6, Генератор
сигналiв заданноi

1. Стенд призначений для
лабораторних занять i для виконання
навч€tльно-дослiдних робiт
студентами електротехнiчних
спецiальностей. Стенд представляе
собою стiл iз закрiгl,теним tц/льтом,

що скJIадаеться з коргryсiв активних i
пасивних блокiв, з'еднаних
скJIадаJIьним полем. У коргryсах
встановленi вiдповiднi блоки. flо
складу стенду входять 29 набранпх
елементiв i з'еднуъальнi дроти зi
штекерами.
2. Призначенi д.гlя дослiдження
електричних сигналiв шляхом ik
вiзуального спостереження на .РК-
iндикаторi i вимiрювання ix
амплiryдних i часових параметрiв,
Призначенi для роботи в

лабораторних i цехових умовах i
можуть використовуватися для
дослiдницьких i ремонтних робiт.
Вiдповiдають ГОСТ Р 52З 19-2005,
ГОСТ Р 5 l 522-99, пiдтверджено
сертифiкатом.
З. Портативний цифровий
мультиметр, розроблений для
проведення вимiрювань в несилових
ланцюгах. Щей факт i наявнiсть ряду
додаткових функцiй дозволяе

11

Таблиця 5.1 - ОбладнаншI лабораторiй та спецiалiзоваIIих кабiнетiв кафедри
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10 ол.).
використовувати прилад при роботi зi
схемами в малогабаритних типах
обладнання зв'язку, електричним
домашнiм обладнанням, системами
освiтлення i батареями рiзного тигry.
4. Рiзновид ТТ з роз'емним
магнiтопроводом i вторинною
обмоткою, замкнутоТ на амперметр.
Вiдповiдас директивi CELENEC за
низькою напругою 7 З /2З ЕЕС та

директивi щодо електромагнiтноТ
cyMicHocTi 89/ЗЗ6lЕЕС. Режими

роботи: автоматичний вимiр ВА,
вимiрювання частоти мережi,
вимiрювання поryжностi в

однофазних i трифазних симетричних
ланцюгах, вимiрювання поryжностi в

трифазних несиметричних
трипровiдних ланцюгах.
5. Пристрiй забезпечений текстовим
двостороннiм ЖК дисrrлеем.
Вимiрюванi параметри згрупованi i
розмiщенi на чотирьох екранах.
ПеремиканЕя групи вiдображених
параметрiв проводиться
короткочасним натисканrшм кнопки.
l група: середньоквадратична
напруга i струм, частота, активна
поryжнiсть. 2 група: повна i
реактивна поryжнiсть. З група:
коефiцiент поryжностi, cos Q по
основнiй гармонiцi,
середньоквадратичний струм i
напруга основноТ гармонiки. 4 група:
коефiцiенти: амшliryди напруги i
струму, гармонiк напруги i сrруvry.
6. Являе собою генератор сигналiв

довiльноТ форми зi спектром,
обмеженим частотами 20 - 20000 Гц.
Генератор виконаний з

використанням технологiТ прямого

цифрового синтезу. Вбудованi форми
сигналiв: синусоiда, синусоiда з |6 О/о

третьоi гармонiки, трикутник,
трапецiя, пила наростаюча i
спадаюча.

Лабораторiя Nэ 80
<Промисловоi
електронiки та
енергозбереженнlI))
(80 м2)

Енергозбереже
ння

Електромагнiт
на cyMicHicTb

l. Випробувач
транзисторiв i
дiодiв Л2-54 (2
од.);
2. Лабораторна

установка для

1, Можливо виконувати: визначення
КЗ мiж колектором i eMiTepoM, вимiр
вихiдних провiдностей, вимiр
коефiцiснта передачi струму,
вимiрювання зворотного потоку
колектору, вимiр напруги стабiлiзацii,
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зняття
характеристик
транзисторiв;
3. Пiдсилювач ЭС-
4А (2 од.);
4. Осцилографи (5
од.);
5. Щiючий стенд
iндукчiйноТ
канальноi печi;
6. Стенд з

фiзичною моделлю
зварювального
трансформатора;
7. Стенд для
дослiдження
характеристик
електричних дуг
постiйного i
змiнного cTpylvry;

8. Стенд
однофазних
двохполryперiод-
них випрямлячiв;
9. Стенд
однофазного
керованого
випрямляча;
10. Лабораторна

установка дя
дослiдження
трифазних
нульовоi та
мостовот схем
випрямлячiв;
1 1. Комплектний

розподiльний
пристрiй б кВ (5

KoMipoK)

2. Щозволяе знiмати статичнi
характеристики транзистора,
вкJIюченого за схемою оЕ.
З. Мiстить п'ять каскадiв: каскад з

ОЕ, каскад з ОК, каскад з ПРО,
каскад з OI на польовому транзисторi
i каскад з ОС на польовому
транзисторi. Укомплектована
генератором низькоТ частоти з

дiапазоном вiд 20 Гц до 20 кГц.
Застосовуються бiполярнi
транзистори тиtry КТ 50ЗА, польовi
транзистори - КП 301Е.
4. Призначенi для дослiдження
електричних сигналiв шляхом ix
вiзуального спостереження на РК-
iндикаторi i вимiрювання ik
амплiryдних i часових параметрiв.
С1,-76: одноканальний
С1-9б; С1 -94; С1 -9З; С 1-55 :

двоканальнi.
5. Живиться вiд мережi220В,
Напруга через ЛАТР подасться на
iндуктор. У прямокутному каналi,
виготовленому з керамiчного
матерiалу, знаходиться сплав олова -

третник, який пiдлягае розплавленню
- це вторинна обмотка.
6. Складаеться з автотрансформатора,

двох амперметрiв, двох вольтметрiв,
BaTMeTpiB, сигнальноТ лампи,
поншкуючого тр-ра 220150 В
7. Складаеться з лабораторноТ лампи,
силовоТ випрямноi установки,
баластних опорiв i вимiрюва,чьних
приладiв. У силовоТ випрямноТ

установчi с випрямний MicT, cMHicTb

для згладжування гryльсацiй змiнного
струN{у.
8.,Щослiджуються однофазнi
двопоJryперiоднi випрямлячi без

фiльтра, з С-, LC-, RC- фiльтрами i
параметричним стабiлiзатором
напруги, У якостi елементiв фiльтру в

наведених схемах виступають 2

конденсатори, резистор: дросель.
9. Зняття реryлювчrльних
характеристик проводиться за
схемою з виводом нульовоТ точки
трансформатора. У cxeMi
використовуються тиристори тиtц/
КУ 20lБ. Система управлiння
перетворюе змiнну синусоiдаltьну
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напруry, що надходить на його вхiд, в
iмгryльси позитивноТ полярностi, якi з
його влп<оду потрапляють на керуючi
електроди тиристорiв.
10. Силова схема зiбрана за нульовою
схемою при з'еднаннi обмоток
трансформатора A/Y. У цiй cxeMi
катоди тиристорiв об'сднанi, а аноди
присднанi до кiнцiв фаз вторинноТ
обмотки тр-ра. Навантаження
вкJIючене мiж нульовою точкою тр-ра
i загальною точкою катодiв.
11, Зiбране з типових унiфiкованих
блокiв (осередкiв) високого ступеня
готовностi. Мiстить набiр
коlrтугацiйних апаратiв, допомiжнi
пристроТ РЗiА, засоби облiку та
вимiрювання.

Кабiнет
дипломного та
курсового,
Проекryвання
(18,1 м2)

.Щипломне
проектуванIш,
курсове
проектуваннrI

Ноугбуки:
l. ASUS
X5ll.series (1 шт)
2. Asus Extensa
5220 (1 шт)
з. ASUS л52J (2
шт)

1. CPU: Intel Celeron М560;
Меmоry: 1 GB; HDD: 160 GB.
2. CPU: Intel Сеlеrоп 5l0, 1.7З GHz
Меmоry: 1 GB; HDD: 120 GB.
3. CPU: Intel Pentium Р6200, 2.\З GHz;
Меmоry:2 GB;HDD: З20 GВ.

За ocTaHHi 3 роки матерiztльно-технiчна база кафедри електроенергетичних
комплексiв та систем була розширена для створеншI умов, при яких стУДенТИ

кафедри можуть отримати знанtul i досвiд, який вiдповiдас сучасним тенДенцiяМ i
вимогам.

Для проведенш{ лекцiйних занlIть буu придбаний проектор Epson. Для
проведеннrI лабораторних i практичЕих зашIть з курсу <Електромагнiтна
cyмicнicTb) було придбано шiсть комплектiв струмовимiрювальних клiщiв-
BaTMeTpiB Вrymеп BM-157s. ,Щля отримання поглиблених теоретичних i практичних
знань у сферi професiйноТ експлуатацii, монтажу та ремонту електрообладнання

для Kyp_ciB <Надiйнiсть електроенергетичних систем) та (ЕлектропостаЧаннlI))

придбанi б цифрових мультиметрiв М3301 i 2 цифрових мультиметра М3302 та 6
генераторiв сигналу заданоТ форми G4911. ffля курсу (Системи цифровоi передаЧi

даних i управлiння в електроенергетицi> була придбана плата Arduino IJno, в ocнoBi
.якоТ лежить мiкроконтролер АТmеgаЗ28 i мiнi-комп'ютер Raspberry Pi, що доЗволяе
студентам оволодiти вмiннями й навичками роботи iз сучасними цифровиМИ Та

мiкропроцесорними пристроями передачi даних i управлiння,
В цiлому кiлькiсть обладнання та устаткування, що с в HruIBHocTi на кафедрi

електроенергетичних комплексiв та систем, цiлком достатшI для tIровадження

ocBiTнboi дiяльностi за освiтньо-професiйною програмою (Електротехнiчнi систеМи
електроспоживання).

Санiтарно_технiчний стан будiвель, примiщень та споруд унiверсиТеТУ,
кафедри, а також ik експлуатацiя вiдповiдае вимогам нормативних документiв.
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Розроблена i реалiзуеться система контролю за дотриманшIм вимог технiки
безпеки, охорони працi, виробничоi caHiTapiT i протипожежноТ безпеки, що
пiдтверджуеться вiдповiдними документами.

Вuсновок: Експерmна кол,tiсiя BcmaHorllJla, lцо за рiвнелl розвumку
лабораmорно|, маmерiально-mехнiчноi базu, ocHatlleHocmi сучаснuм облаdнанняlчt

ДВНЗ <Прuазовськuй dерсюавнuй mехнiчнuй унiверсumеms>, кафеdра
елекmроенерlеmuчнllх коJчtчхлексiв mа сuсmе74 вidповidае нор]wаmuвн1,1J4 BuJ|ьozaJи

u4оdо наdання ocBimHix послу2 у сферi вutцоt освimu з пidzоmовкu lwazicmpiB за
освimньо-професiйноi проzраллою <<Елекmроmехнiчнi сuсmемu елекmроспоэtсl,tвання))
зi спецiальносmi I4l Елекmроенерееmuка, елекmроmехнiка mа елекmроллеханiка за
dру zulи (м az i с mе р с ь кuм) р i вн е лl в uu4 о i о с в imu.

6. Iнформацiйне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi виIцоi освiти

Iнформацiйне забезпечення освiтньоi дiяльностi закладу вищоТ освiти е

основною функцiею науково-технiчноi бiблiотеки ДВНЗ (ПДТУ) (НТБ).
Сформована цiлiсна система наукових iнформацiйних джерел та Iнформацiйна
модель наукових комунiкацiй у виглядi електронних pecypciB, здiйснюсться
iнформацiйно-аналiтичне опрацювання iнформацiТ, проводиться ii структурування,
надаеться доступ до iснуючих iнформацiйних джерел.

Для якiсного та ошеративного задоволеннlI iнформацiйних пОтРеб

користувачiв впроваджена модель сучасноi бiблiотеки закладу вищоI освiти, яка
поеднуе: традицiйнi фонди та послуги; електронний катаJIог бiблiотеки, в тоМУ
числi вiддаленого та он-лайн доступу, що поступово трансформуеться в електроннУ

.бiблiотеку; власнi Iнтернет-ресурси вiдкритого доступу; засоби доступу до
передплатних, тестових або корпоративних бiблiотек та баз даних; вiртУальНi

довiдковi служби; служби формування цифрових копiй, електронна достаВка
документiв та мiжбiблiотечний абонемент; вiрryальнi iнформацiйнi абО

бiблiографiчнi системи посилань на ресурси IHTepHery.
Загальний фо"д НТБ ца 0l .01.2018 р. становить 550122 примiрникiв, в тому

числi навчilJlьноi лiтератури - 220451 примiрникiв, науковоТ лiтератури - 29|0ЗЗ
примiрникiв. Кiлькiсть фахових перiодичних видань скJIадас 91340 одиницi.

У складi електронноТ бiблiотеки унiверситеry реалiзовано насryпниЙ
iнформацtйний cepBic:

_ електронний катiulог (ЕК), який с основою Iнформацiйного середовища

унiверситеry i стовiдсотково вiдображас книжковi фонди;
- сайт електронних навчiшьно-методичних матерiалiв, ял<ий вмiщУе

повнотекстовi Bepcii пiдручникiв, навчальних посiбникiв, навчztJIьно-методичних
видань, словникiв тощо;

сайт дистанцiйного навчаннrI ;

- науковий електронний apxiB (унiверситетськiй репозитарiй), у якоМУ
накопичуеться, зберiгаеться, розповсюджуеться та забезпечусться постiйний i
надiйний доступ до повних TeKcTiB наукових rryблiкацiй викладачiв нашого вуЗУ;

- сайт НТБ ГТДТУ, на якому розмiщенi навчальнi та HayKoBi iнформацiйнi

ресурси вiддаленого доступу.
На сьогоднi сайт навчitльно-методичних матерiалiв (http://umm.pstu.edu)

налiчус понад 10000 документiв. CaiTT працюо в оболонцi проIрамноГо
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забезпечення Dspace, яке дозволяс здiйснювати пошук i струкryрування iнформаIriТ

за кJIючовими словами, автором, нztзвою, роком та видом видання, факультетом,
кафедрою.

Офiцiйний сайт бiблiотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) - це iнтерактивна
платформа для iнформацiйно-ресурсного забезпечення освiти i науки унiверситеry.
Зокрема, на сайтi розмiщено структурований список з 420 електронних науковИх
журналiв вiдкритого доступу з прямими посиланнrIми на архiви, наведений перелiК
посилань до офiцiйних сайтiв патентноТ та правовоi iнформацiТ, iнших ooBiTHix

pecypciB.
Завдяки y,racTi вишу у проектi ELibUk <Електронна бiблiотека УкраiЪи>

науковцi закJIаду вищоi освiти отримують доступ до англомовноТ наУКОВОТ

iнформацii. Упродовж20|3-2017 рр. був наданий трiал доступ до бiльш нiж 20 баЗ

даних науковоТ iнформацii.У 20|7 роцi ПЩТУ отримав доступ до мiжнародниХ баЗ
,даних Scopus та Web of Science.

Що послуг користувачiв два абонементи та чотири чит€Lльних залiв на 300

посадкових мiсць. Загальна площа примiщень бiблiотеки становить 202|,О *'. r
т.ч.: для зберiгання фондiв - 567,9 *, дп" обслуговуванtul корисТУВачiв - 1320,1 

".В унiверситетi органiзованi електроннi читальнi зали для самостiйноТ робОТИ
викладачiв, спiвробiтникiв i сryдентiв унiверситету з метою надання доступу до
iнформацiйних pecypciB, що мають наукове i ocBiTHc значення, довiдково-
бiблiографiчноi, фаiтографiчнот та повнотекстовоi iнформацiт, а також для

проведеннЯ занrIтЬ з викоРистаннrIМ сучасниХ комп'ютерних технологiй.
Електроннi читальнi зали розташованi в навчЕuIьних корпусах унiверситету i мають

у свосму складовi понад 70 автоматизованих робочих мiсць.
Електронна бiблiотека закJIаду вищоТ освiти сприймасться сьогоднi

користувачами як унiкальний ресурс, якиiт. розширюс ik досryп до необхiдноi
iнформацii. Викладачi, студенти i спiвробiтники бiблiотеки бачать великий

.потенцiал електроннот бiблiотеки в забезпеченнi вiддаленого доступу до

рiзноманiтних форr IIавчilIьних та наукових видань. Одним з переваг електронних

бiблiотек е можJIивiсть цiлодобового доступу до каталогу i повнотекстових
pecypciB. Завдяки новим технологiям бiблiотека працю€ у режимi2417.

Вuсновок: Сmан iнфорл,tацiйноео забезпечення ocBimHbozo процесу вidПОВidае

d ерэtсавнulw вulwоеам з акр еdumацit.

7. Навчально_методичне забезпечення ocBiTHboi дiяльпостi У СфеРi ВИЩОi

освiти

освiтнiй процес В двнЗ (ПДТУ> забезпечений розкJIадом навчаJIьних

заIшть; iндивiдуальнимИ планамИ студентiВ, графiками виконання i захисry
курсовиХ робiт, магiстерОькиХ робiт; графiками проведеннlI консультацiй;

розкJIадами екзаменiв.
Методичне забезпеченнlI кожноi навчальноi дисциплiни ЗгрУПОВаНО У

.вiдповiдний навчально-методичний комплекс: навч€tльна дисциплiна - навчальний

план - робочий навчальний план - навчальна програма - робоча програма

навчitльноТ дисциплiни - конспект лекцiй - методичнi вказiвки до виконаншI

лабораторних робот - методичнi вказiвки до практичних, семiнарських занять -

методичнi вказiвки та тематика курсового проектуваннrI - методичнi вказiвки до
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самостiйноi роботи. По кожнiй з дисциплiн кафедри розробленi вiдповiднi пакети

навчztльнО-методичНоТ документацiТ, якi вклЮчrlють програми дисциплiн, робочi
проIрами, методичнi рекомендацiТ до лабораторних робiт, практичних ЗаняТЬ, ДО

виконаннrI курсових робiт або проектiв, рiзних видiв виробничоТ пракТИКИ,

домашнiх завдань, а також до самостiйного опрацюваншI матерiалу ДисчИплiнИ.
Кожнi п'ять poKiB проводиться оновленнrI ycix видiв навчrlJIьно-методичноТ

документацiТ; робоча програма дисциплiни скJIадаеться кожного СеМеСТРУ.

забезпеченiсть навчальними програмами, методичними вказiвками, у тому числi

для курсОвого проектуваннr{, проходженнrI пракТик, викоНання магiстерських робiт
реалiзуеться кафедрою Екс на плановiй ocHoBi iз щорiчним скJIаденн;Iм

вiдповiдногО планУ та перiодичним розглядом його виконання на засiданнях
кафедри. Навчальний процес забезпечено методичною лiтературою в достатнiй
Mipi.

yci навчальнi дисциплiни, що входять до про|рами пlдготовки мапстрlв за

освiтньо-професiйною програмою <<Електротехнiчнi системи електроспоживання>

iз спецiальностi |4l Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка на

100 % забезпеченi методичними матерiалами. Bci методичнi матерiали також

доступнi для студентiв в електронному виглядi через мережу Internet та сайт

дистанцiйного навчання.
засоби дiагностуванIш якостi вищот освiти вкJIючають в себе питаннlI до

iспитiв та залiкiв, TecToBi завданнr{, задачi, пакети контрольних завдань для

комплексноi перевiрки знань з дисциплiн та iнше. Вони розробляються
викJIадачамИ кафедрИ з ypaxyBaHHjIM освiтньо-професiйноi lrрограми, робочих
програм навчit;1ьних дисциплiн. Склад цього виду методичного забезпечоння

навчаJIьного процесу зчLпежить вiд виду контролю:
- вхiдний (визначас початковий piBeHb та ступiнь диференцiйованостi знань

у групi з метою забезпеченIш максимальноТ iндивiдуалiзацii викладання);
- поточний контроль як аудиторноТ, так i самостiйноi роботи студе[Iтiв;

- пiдсумковий семестровий контроль (залiк, iспит);
- контроль зzLпишкових знань;
- контроль ректорських та комплексних контрольних робiт з дисциплiн.
З ycix дисциплiн навч€}пьного плаЕу розробленi критерiТ оцiнювання знань та

'BMiHb студентiв 
ттl.'летс,г ртrкгlнv..тRся ? l\летото оглиблення ,га

Курсовий проект виконуеться з метою закрlплення, п

узагаJIьненIUI знань, здобутих студентом, та ix застосування для комплексного
вирiшення фахового завданшI. Керiвництво курсовими проектами доручасться

"uйбiп"1ц 
квалiфiкованим викJIадачам. Тематика курсового проекту вiдповiдас

завданнJIМ навчilJlьноi дисциплiни i TicHo пов'язуеться З практичними потребами

фu*у. Захист курсового проекту проводиться перед комiсiсю у складi наукового

керiвника та одного з викJIадачiв кафедри. Результати захисry курсового проекту

оцiнюютЬ ся за стобальною шкчtлою. KypcoBi проекти зберiгаються на кафедрi

tIротягом трьох poKiB, потiм списуються в установленому порядку.

ДлЯ отриманнlI другогО (магiстерСького) рiвня освiти студентами

виконуеться магiстерська робота. .Щля пiдготовки магiстерських робiт на кафедрi

розроблеНi та затвердженi методичнi вказiвки, якi мiстять рекомендацii i вимоги,

щодо написаннjI магiстерськотроботита ii оформлення, а також основну тематику.
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BucHoBoK. Сmан орzанiзацiйноzо mа навчально-Jиеmоduчноzо забезпечення
навчально2о процесу зdобувачiв вutцоt освimu освimньо-професiЙноi' проlраfutu
<Елекmроmехнiчнt сuсmеJчlu елекmроспожuвання> вidповidае норfuхаmuвнl,:J/, BъrJшoaaJvI

8. Результати освiтпьоi дiяльностi спецiальностi

Система внутрiшнього забезпеченнrI якостi вищоi освiти в унiверситетi е

скJIадовою системи забезпечення якостi вищоi освiти в УкраiЪi. Система
забезпечення якостi вищоi освiти (система внутрiшнього забезпечення якостi) за
освiтньо-професiйною програмою <Електротехнiчнi системи електроспоживання)
iз спецiальностi |4l Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка
вiдповiдас вимогам Закону Украiни <Про вищу ocBiry> вiд 05.09.2017 р. Ng 2145-
VIII та передбачае здiйсненнr{ наступних процедур i заходiв:

- визначеншI принципiв та процедур забезпечення якостi вищоi освiти;
- здiйснення монiторинry та перiодичного перегляду ocBiTHix програм;
_ щорiчне оцiнювантrя здобувачiв вищоI освiти, науково-педагогiчних i

педагогiчних працiвникiв вищого навчitльного закJIаду та реryлярне оприлюдненнlI

результатiв таких оцiнювань на офiцiйному веб-сайтi вищого навчiLпьного закJIаду,

на iнформацiйних стендах та в будь-який iнший спосiб;
- забезпеченшI пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних, наукових i науково-

педагогiчних працi""iчкi" ;

- забезпеченшI наявностi необхiдних pecypciB для органiзацii освiтнього
процесу, у тому числi самостiйноТ роботи студентiв, за кожною освiтньою
rIро|рамою;

- забезпеченtul наявностi iнформацiйних систем для ефективного управлilтня
ocBiTHiM процесом;

- забезпечення публiчностi iнформацiТ про ocBiTHi програми, ступенi вищоi
освiти та квалiфiкацiТ;

_ забезпеченtul ефективноi системи запобiганшI та виявленIuI академiчного
плагiату у наукових працях працiвникiв вищих навчztльних закладiв i здобувачiв
вищоi освiти;

- iнших процедур i заходiв.
Результати самоаналiзу формування якiсного складу здобувачiв виЩоТ

освiти, профорiентацiйноi роботи, планiв прийому вкчtзують на те, що набiр
здобувачiв вищоi освiти до унiверситету вiдповiдае нормативним i законодавчиМ
вимогам, профiлю навчального заходу i потребам регiону.

З метою оцiнювання якостi навчан[uI здобувачiв вищоi освiти на другомУ
(магiстерському) piBHi освiтньо-професiйноТ lrрограми <Електротехнiчнi системи
електроспоживання>> у ДВНЗ (ПДТУ> безпосередньо на мiсцi було проведено
комплекснi контрольнi роботи (ККР) для здобувачiв iз тих же дисциплiн, що при
самоаналiзi: Охорона працi в галузi, Надiйнiсть електроенергетичних систем,
Математичне моделюваннrI електромеханiчних та електротехнiчних систем.

.Щля ККР було використано пакети завдань, розробленi викладачами кафедр

ЕКС та Охорони працi та навколишнього середовища i затвердженi В

установленому порядку. Зведенi результати виконання ККР здобувачами ocBiTHbo-
професiйноi програми <Електротехнiчнi системи електроспоживання)) при
самоаналiзi та акредитацiйнiй експертизi вiдобрчDкено в табл. 8.1.

Голова експертноТ KoMicii /rfr-- П.Щ. Лежнюк
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Результати ККР порiвняно близькi з результатами ККР при самоаналiзi.
За результатами ККР з дисциплiни <Охорона працi в галузi>> абсолютна

успiшнiсть становить l00 % фозбiжнiсть с самоан.Lпiзом - 0 Уо), якiсть успiшностi -,82 % (розбiжнiсть с самоаналiзом - 0 %); з дисциплiни <Надiйнiсть
електроенергетиtIних систем) абсолютна успiшнiсть становить 100 % фозбiжнiсть
с самоанаJIiзом - 0 О/о), якiсть уопiшностi - 54,5 % фозбiжнiсть с самоаналiзом -

9,5 Оh); з дисциплiни <<Математичне моделювання електромеханiчних та
електротехнiчних систем>) абсолютна успiшнiсть становить 100 % фозбiжнiсть с
самоаналiзом - 0 О/о), якiоть успiшностi - 63,5 % (розбiжнiсть с самоаналiзом -

9,5 о^).

За результатами Bcix ККР абсолютна успiшнiсть - 100 О/о, якiсть успiшностi -

67 %.
Проведений вибiрковий аналiз курсового проекту здобувачiв вищоТ освiти на

другому (магiстерському) piBHi освiтньо-професiйноТ програми <Електротехнiчнi
системи електроспоживання> свiдчить про те, що здобувачi продемонстрували
достатнiй piBeHb теоретичних знань i BMiHb. Аналiз результатiв захисry курсового
tlpoeкTy показав абсолютну успiшнiсть - 100 %, якiсть успiшностi - 58,5 %.

. Аналiз результатiв захисту звiтiв з практики здобувачiв вищоТ освiти на

другому (магiстерському) piBHi освiтньо-професiйноi про|рами <Електротехнiчнi
системи електроспоживання> зi спецiальностi 14| Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка свiдчи,гь про то, що здобувачi показ.Lпи

достатнiй piBeHb rrрактичноi пiдготовки. Аналiз результатiв захисry звiтiв покulзав

абсолютну успiшнiсть - 100 О/о, якiсть успiшностi-7З Yо.

Комiсiсю встановлено, що зазначенi документи оформленi згiдно З

вимогами.
Пiдсумкова атестацiя здобувачiв за освiтньо-професiйною програмою

<Електротехнiчнi системи електроспоживання> зi спецiальностi |4|
Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка на другому
(магiстерському) piBHi вищоi освiти передбачена у формi захисry магiстерськоТ
квалiфiкацiйноi роботи,

Вiдповiдно до вимог, передбачених ст.32 Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>
вiд 01 липня 2014 року, Закону Украiни <Про авторське право i сумiжнi права)>,

-Статуту ДВНЗ <<Приазовський державний технiчний унiверситеD) у ЩВНЗ (ПДТУ)
запроваджена система перевiрки на плагiат пiдручникiв, посiбникiв, монографiй,
iнших видань спiвробiтникiв, а також магiстерських робiт студентiв. Положення
<Про запобiгання плагiаry у випускних квалiфiкацiйних роботах здобувачiв
магiстерського рiвня вищоi освiти>> затверджене Вченою радою ДВНЗ (ПДТУ>
25.10.20|8 р., протокол J\b 4. Вiдповiдне процрамне забезпечення Plagiat.pl,
Unicheck встановлене на комп'ютерах науково-технiчноi бiблiотеки.

Вuсновок. Дбсолюmнi mа якiснi показнllкl,t ycпittlHocmi cmydeHmiB
вidповidаюmь dержавнl,tJvl акреdumацiйнttlw вuл|оеаu,t u4оdо наdання ocBimHix послуz з
пidzоmовкu лtаziсmрiв за освimньо-професiйною проzра]иою <Елекmроmехнiчнi
сuсmемu елекmроспожllвання)) зi спецiальносmi 14I Елекmроенерzеmuка,
елекmроmехнiка mа елекmроллеханiка на dруеому (MazicmepcbKoMy) piBHi Butt4oi

освimu,

Голова експертноi KoMicii ftfu- П..Щ. Лежнюк
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9. Загальнi висновки i пропозицii

На пiдставi проведеноТ акредитацiйноi експертизи освiтньо-професiйноi
програми <Електротехнiчнi системи електроспоживання) зi спецiальностi |41,

. Електроенергетика, елекц)отехнiка та електромеханiка за другим (магiстерським)
piBHeM вищоТ освiти у !ержавному вищому навчаJIьному закладi <Приазовський
державний технiчний унiверситет> експертна комiсiя вiдзначае:

1. Освiтнiй процес у !ВНЗ (ПДТУ) i на кафедрi ЕКС здiйснюсться згiдно
концепцii ocBiTHboT дiяльностi, освiтньо-професiйноi програми, навччtльних планiв,
вимог нормативних документiв та навчально-методиtIних документiв вищоТ освiти.
В проектну групу з розробки освiтньо-професiйноi програми увiйшли 3 особи: 1

доктор технiчних наук, професор i 2 кандидати технiчних наук, доценти. Науково-
педагогiчний стаж членiв групи перевищус 16 poKiB. Змiст пiдготовки здобувачiв
вищоТ освiти освiтньо-професiйноI програми <Електротехнiчнi системи
електроспоживанIuI> зi спецiальностi |4I Електроенергетика, електротехнiка та
електроN4еханiка вiдповiдас встановленим вимогам. Навчальнi i робочi плани
освiтньо-професiйноi програми <Електротехнiчнi системи електроспоживаннrI))
вкJIючають комплекс нормативних i вибiркових навч{lJIьних дисциплiн (загалом 16

дисциплiн, переддипломна практика i виконання магiстерськоi роботи), ik складено
, вiдповiдно до чинноТ освiтньо-професiйноi програми. TepMiH пiдготовки здобувачiв
спецiальностi 141 Елёктроенергетика, електротехнiка та електромеханiка складас 1

piK 4 мiсяцi, навчальний час становить 90 кредитiв.
2. Bci викладачi дисциплiн за навч€Lпьним планом мають вiдповiдниЙ

науково_педагогiчний стаж, науковий сryпiнь i вчене звання, що значно перевищуо
60-вiдсотковий пок€lзник. Викладачi мають високий piBeHb активностi, якиЙ
засвiдчусться виконаннrIм не менше чотирьох покЕвникiв п. 30 Лiцензiйних умов.
Частка докторiв наук, професорiв групи забезпечення спецiальностi скJIадае 27 % i
на7 О/о перевищуе покzlзник п. 29 Лiцензiйних умов. Кадрове забезпечення кафедри
ЕКС вiдповiлае вимогам провадження ocBiTHboT дiяльностi здобувачiв вищоt освiти
зi спецiальностi l4l Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка
освiтньо:професiйноТ програми <Електротехнiчнi системи електроспоживання) за

другим (магiстерським) piBHeM вищоТ освiти. Кваrriфiкацiя науково-педагогiчних
працiвникiв Унiверситеry i кафедри забезпечус високий piBeHb пiдготовки

. 
здобувачiв.

З. В ДВНЗ кП,ЩТУ> проводиться постiйна робота з вдосконалення
матерiально-технiчного забезпечення освiтнього процесу. Забезпеченiсть
.rр"Йiщ""нllми для навчаннr{ скJIадаа 6,65 

"/на 
одну особу, що на 2,25 леревищуе

нормативний показник. Кафедра ЕКС мае в свосму розпорядженнi достатньо
предметних аудиторiй, якi оснащенi мультимедiйним обладнанням; навчальнi й

дослiдницькi лабораторii з сучасним дослiдницьким та технологiчниМ
обладнанням, вимiрювальними пристроями. Лабораторна база та дослiдницьке
приладдя кафедри постiйно оновлюсться. Таким чином, кафедра ЕКС мае необхiднi
засоби навчан[uI, а iснуюча матерiально-технiчна база унiверситету вiдповiдас
вимогам для пiдготовки магiстрiв за освiтньо-професiйною програмоЮ
<Електротехнiчнi системи електроспоживанIш> зi спецiальностi 141^

Ел ектр оенергетика, електр oTexHiKa та ел eкTpoMexaHiKa .

4. Щисциплiни начального плану пiдготовки магiстрiв забезпеченi

Голова експертноi KoMicii frfu- П.Щ. Лежнюк
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програмами. В репозитарiТ науково-технiчноI бiблiотеки ЩВНЗ (ПДТУ) розмiщенi
навчzlJlьно-методичнi комплекси дисциплiн. У комп'ютерних класах навчанIu{
вiдбувасться з використаннrIм iнтернет-технологiй, мультимедiйних систем,
системи дистанцiйного навчання Moodle, кiлькiсть комп'ютерних мiсць на 100
студентiв складае 13,5; забезпеченiсть мультимедiйним обладнанням для
одночасного користуваннrI в навчiLпьних аудиторiях Унiверситету становить 45,3.
Таким чином, стан навчЕtпьно-методичного та iнформацiйного забезпечення

,навчiulьного процесу здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоI освiти за
освiтньо-професiйною програмою <Електротехнiчнi системи електроспоживання)
зi спецiальностi |4| Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка
вiдповiдае Лiцензiйним умовам та !ержавних вимог щодо акредитацiТ.

5. Якiсть пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти
зi спецiальностi l4l Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка
освiтньо-професiйноi програми <Електротехнiчнi системи електроспоживанrul))
вiдповiдас вимогам системи вищоi освiти.

Пiдставами для акредитацiТ ocBiTHboT програми <Електротехнiчнi системи
електроспоживаннrI)) е те9 що кадрове, навчЕLпьно-методичне, технологiчне та
iнформацiйне забезпеченнrI, а також якiсть пiдготовки здобувачiв вищоi освiти
освiтньо-професiйноТ програми <Електротехнiчнi системи електроспоживання>> зi
спецiальностi 14l Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка другого
(магiстерського) рiвня у ЩВНЗ <Приазовський державний технiчний унiверситет)
вiдповiдае вимогам системи вищоi освiти УкраТни та забезпечуе державну гарантiю'якостi 

освiти.

Зауваження i пропозицi[

У процесi минулоТ акредитацii спецiальностi 8.05070103 <Електротехнiчнi
системи електроспоживан[uI (за видами)> були наведенi насryпнi зауваженшI:

1. Посилити робоry щодо поповнення викJIадацького ск.тIаду випусковоТ
кафедри молодими викJIадачами з науковими ступенlIми шляхом захисту
дисертацiй пiсля закiнчення навчанIuI в аспiрантурi та докторантурi.

2. Продовжити роботу щодо змiцненrrя матерiально-технiчноТ бази
випускочоТ кафедри.

З. Ширше зiшучати студентiв до участi у виконаннi госпдоговiрних та
держбюджетних НД.

4. Ширше впроваджувати сучаснi засоби автоматизованого проектуваннrI
при виконаннi курсових проектiв.

З ypaxyBaHIuIM наведених зауважень були проведенi насryпнi заходи:
1. На даний час на кафедрi електроенергетичних комплексiв та систем

працюють 8 штатних спiвробiтникiв, з них 2 доктори техн. наук, професори (25 Yо),

5 кандидатiв техн. наук, доцентiв (62,5 Уо), | асистент. Працюючий на кафедрi
асистент з грудня 20lб р. навчасться в аспiрантурi та пiсля захисту дисертацii
поповнить основний штат кафедри в якостi молодого викJIадача з науковим
ступенем. Також з BepecшI 2018 р. в заочнiй аспiрантурi навчасться випускник
кафедри пiсля закiнчення магiстратури в поточному роцi (працюе в IIАТ (МК
(АЗОВСТАЛЪ>). Пiсля закiнчення аспiрантури та захисту дисертацii плануеться
його робота на кафедрi.

Голова експертноi KoMiciT frfu- П.Щ. Лежнюк
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2. За ocTaHHi 5 poKiB матерiа-пьно-технiчна база кафедри
електроенергетичних комплексiв та систем була розширена для cTBopeHHlI умов,
При яких студенти кафедри можуть оц)имати знанIUI i досвiд, якиЙ вiдповiдае
сучасним тенденцiям i вимогам. .Щокладний перелiк придбаного кафедрою
обладнаннrI наведений в акредитацiйнiй справi.

З. За звiтний перiод до участi у виконаннi держбюджетних НЩР с оплатою
зiLпучilJIись наступнi сryденти: студенти гр. ЕПП-16-М: Любаршев В.В., ,.Щансберг
Б.С., Фотiкова Ю.I.; студенти гр. AEC-I7-M: Немашкztло Д.О., Бойко К.М.; студент
гр. студент гр. ЕПП-17-М Саенко I.Ю.; студент гр. ЕПП-15 Ка-пушка О.В.

4. За перiод навчанIuI на другому (магiстерському) piBHi освiти за ocBiTнbo-
професiйною програмою <Електротехнiчнi системи електроспоживання) студенти
виконують 1 курсовий проект з дисциплiни <Електропостачання>. .Щля виконаннrI
графiчноi частини проекту студенти використовують TaKi програми систем
автоматизованого проектуванIuI як AutoCAD Electrical та КОМПАС.

Наведений аналiз покilзус, що у вiдповiдностi до зауважень контролюючих
органiв були розробленi та успiшно реалiзованi заходи по ix усуненню.

Комiсiя вважас необхiдним висловити також зауваження i пропозицii, якi не
впливають на позитивне рiшеншI щодо акредитацiь але дозволять полiпшити якiсть
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти у !ВНЗ <ПЩТУ>:

1. Враховуючч участь магiстрiв спецiальностi |4I Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка в проектах <Школа-ЗВО-Комбiнат> на
замовлення ПрАТ (МК <<Азовсталь> та <Крок у майбутнс>) на замовлення ПрАТ
(ММК iM. Iллiча> збiдьшити кiлькiсть магiстерських робiт на замовленIuI
пiдприемств.

2. Покращити якiсть викJIадання дисциплiн державною мову, а також
виконанIuI пояснюв€}JIьних заrrисок курсових проектiв, звiтiв з переддипломноТ
практики та магiстерських робiт.

3. Враховуючи досить високий науковий потенцiал кафедри
електроенергетичних комrrлексiв та систем рекомендувати пiдготовку ocBiTHbo-
науковоТ програми <Електротехнiчнi системи електроспоживання> зi спецiальностi
l4l Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка та випуск наукових
магiстрiв.

Голова експертноi KoMicii /16*- П.fl. Лежнюк
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загальний висновок

Експертна комiсiя вважаq що кадрове, матерiально-технiчне, навчаJIьно-
методичне та iнформацiйне забезпечення, а також якiсть пiдготовки здобувачiв
вищоi освiти освiтньо-професiйноi програми <Електротехнiчнi системи
електроспоживанIuI>> зi спецiальностi l4l Електроенергетика, олектротехнiка та
електромеханiка на другому (магiстерському) piBHi вищоi освiти у .Щержавному
вищому навчrtльному закJIадi <Приазовський державний технiчний унiверситет>
вiдповiда€ вимогам у системi вищоi освiти та забезпечус державну гарантiю якостi
освiти.

Комiсiя вважас за можJIиве акредитувати освiтньо-професiйну шрограму
<Електротехнiчнi системи електроспоживанtul)) зi спецiальностi |4|
Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка на другому
(магiстерському) piBHi вищоТ освiти.

Голова експертноi KoMicii:
завiдувач кафедри електричних станцiй
та систем Вiнницького нацiонitльного
технiчного унiверситец,
доктор технiчних наук, професор

Член експертноi KoMicii:
професор кафедри систем електропостачанIuI
i електроспоживанЕя MicT Харкiвського
нацiонального унiверситету мiського
господарства iMeHi О. М. Бекетова,
доктор технiчних наук, професор

28 листопада2018 року

<<З експертними висновками ознайомлений>>

В.о. ректора !ВНЗ
доктор технiчних

й*, 

П,Д, летtнюк

П.П. Говоров

В.С. Волошин

Голова ексtIертноТ KoMiciT fu П.!. Лежнюк
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, Щекларування вимог Лiцензiйних умов та Щержавних вимог до акредитацii
ocBiTнboi дiяльностi Щержавного вищого IIавчального закладу

<<Приазовський державний технiчний унiверситет>> за освiтньо-професiйною
програмою <<Електротехнiчпi системи електроспоживання> зi спецiальностi

141 Електроепергетика, електротехнiка та електромеханiка
за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти

Назва показника (нормативу)

Зазначення пок€tзника (нормативу) за
другим (магiстерським) piBHeM вищоi

освiти
Норматив Фактично Вiдхилення

1 2 J 4

Вимоги згiдно наказу вiд 10,05.2018 р. No 347

KadpoBi вuллоzа щоdо забезпечення освimньоiidiяльносmi у сферi ваu4о'i освimu

1. Наявнiсть у закладi освiти випусковоТ
кафедри iз спецiальноi (фаховоi) пiдготовки,
вiдповiдальноi за пiдготовку здобувачiв вищоi
освiти

+ +

2. Наявнiсть у складi випусковоi кафедри
проектноi групи з нАуково-педагогiчних або
наукових працiвникiв, якi працюють в закладi
освiти за основним мiсцем роботи та мають
квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi i не
входять (входили) до жодноi проектноi групи
тzжого або iншого закJIаду вищоi освiти в
поточному. ceMecTpi (KpiM проектноТ групи з цiеi
ж спецiальностi в даному навчi}льному закладi)

+ +

з них не менш як три особи, якi мають науковий
ступiнь та вчене звання

+ +

з них один доктор наук таlабо професор + +

З, Наявнiсть у керiвника проектноi групи
наукового ступеня та стажу науково-
педагогiчноi таlабо HayKoBoi роботи не менш як
10 poKiB

+ +

4, Наявнiсть у науково-педагогiчних та
наукових працiвникiв, якi здiйснюють освiтнiй
процес (групи забезпечення), працюють у
закладi освiти за основним мiсцем роботи та
мають квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi
i якi не входять (входили) до жодноТ групи
забезпечення такого або iншого закладу вищоТ
освiти в ,поточному ceмecTpi, стажу науково-
педагогiчноi дiяльностi понад два роки та рiвня
наlковоТ та професiйноi активностi, яlоlгil,

засвiдчуеться виконiшням не менше чотирьох
,видiв та результатiв з перелiчених у пунктi 30
Лiцензiйних }мов

+ +

Голова експертноi KoMicii /rfu П.!. Лежнюк
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1 2 1
J 4

5. Частка у складi групи забезпечення науково-
педагогiчних або наукових працiвникiв :

якi
%

мають науковий ступiнь та/або вчене звання,
60 91 +31

якi мають науковий ступiнь доктора наlк таlабо
вчене звання професора, О/о 20 27 +7

6. Кiлькiсть здобувачiв вищоi освiти Bcix piBHiB,
KypciB та форм навчання з вiдповiдноi
спецiальностi на одного з членiв групи
забезпечення

не бiльше
з0

+

7. Наявнiсть трудових договорiв (KoHTpaKTiB) з
yciMa науково-педагогiчними працiвникалли
та/або наказiв про прийняття iх на роботу

+ +

технолоziчнi вu,,чtоzu tцоdо проваdэrcення ocBimHbo'i diяльносmi у сферi вutцоi освimu

1. Забезпеченiсть примiщеннями дJuI
проведення навчilльних занять та контрольних
заходiв (KB.MeTpiB на одну особу дJuI

фактичного контингенту студентiв та
зrulвленого обсягу з урахуванням навчання за
змiнами) .

2,4 6,65 +4,25

2. Забезпеченiсть комп'ютерними робочими
мiсцями, лабораторiями, полiгонами,
обладнанням, ycTaTKyBaHHlIM, необхiдним для
викоЕанЕя навччlльних планiв

l +

3. Забезпеченiсть мультимедiйним обладнанням
дJUI одночасного використчtння в нitвчf}льних
аулиторiях (мiнiма;lьний вiдсоток кiлькостi
ачдиторiй)

30 45,з +15,з

4. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi освiти
гуртожитком

+ +

5. Вимоги щодо iнформацiйного забезпечення
5.1. Забезпеченiсть бiблiотеки вiтчизняними та
закордонними фаховими перiодичними
видаЕнями вiдповiдного або спорiдненого
профiлю, в тому числi в електронному виглядi

не менш як 5
найменчвань

12

найменчва
нь

+]

5.2, Наявнiсть достуtIу до баз даних
-перiодичних наукових видань англiйською
мовою вiдповiдного або спорiдненого профiлю
(допускаеться спiльне користрання базами
кiлькома закладами освiти)

+ +

5.3. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту закладу
освiти, на якому розмiщена основна iнформацiя
про його дiяльнiсть (структура, лiцензii та
сертифiкати про акредитацiю, освiтня/освiтньо-
наукова./видавнпча/
атестацiйна (наукових кадрiв) дiяльнiсть,
навчальнi та HayKoBi cTpyкTypнi пiдроздiпи та ix
склад, перелiк навчальних дисциплiн, правила
прийому.'контактна iнформацiя)

+

Голова експертноi KoMicii П..Щ. Лежнюк
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1 2 аJ 4
5.4. Наявнiсть сторiнки на офiцiйному веб-сайтi
закладу освiти англiйською мовою

+ +

6. Вимоги щодо соцiа-rrьно-побутовоi
iнфраструктури:
6.1. Наявнiсть бiблiотеки, у тому числi
читальноi зали

+ +

6.2. Наявнiсть медичного пункту + +

6.З. Наявнiсть пунктiв харчування + +

6.4.Наявнiсть актовоi чи концертноТ за-ши + +

6.5. Наявнiсть стадiону та/або спортивних
майданчикiв

+ +

7. Вимоги щодо навчаJIьно-методичного
,забезпечення

1 .1. Наявнiсть затвердженоi в установленому
поDядкч освiтньо-поофесiйноi пDогDами

+ +

7,2. Наявнiсть затвердженого в установленому
порядку IIавчального плану

+ +

7,З. Наявнiсть робочих програN{ з ycix
навчальних дисциплiн навчального плану

-L +

7.4. Наявнiсть прогрilп,I практичноТ пiдготовки
до освiтньо-професiйнdТ програми

+ +

7.5. Наявнiсть методитших матерiалiв дIм
проведення пiдсумковоi атестацii здобувачiв
вищоi освiти

+ +

Вимоги згiдно наказу вiд 13.0б.2012 ЛЪ 689

Якiснi харакmер uсmuкu пidzоmовка фа-riв цiв
1. Умови забезпечення державноi гарантii якостi
вищоi освiти
1.1. Виконання навчального плану за
показЕиками : перелiк нzlвч{Iльних дисциплiн,
години, форми контролпо, О%

100 100 0

1 .2. Пiдвиrцення квалiфiкацii викладачiв
постiйного складу за ocTaHHi 5 poKiB. %

100 100 0

1.3, Чисельнiсть науково - педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв, що обслуговують
спецiальнiсть i працюють у навчальному закладi
за основним мiсцем роботи, якi займаrоться ,

вдосконarлеЕням нсIвчitльно методичного
забезпечення, науковими дослiдженнями,
пiдготовкою пiдруrникiв та навчальних
посiбникiв, О%

100 100

2. Результати ocBiTHboi дiяльностi (piBeHb
-пiдготовки фахiвцiв), не менше 0/о

2.1. PiBeHb знань студентiв з гуманiтарноi та
соцiально - економiчноi пiдготовки :

2.1.|. Успiшно виконанi контрольнi завдання, %о
90

навчальЕим планом не
передбачено

Голова експертноТ KoMiciT tru П.Щ. Лежнюк
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1 2 J 4
2.I.2.. Якiсно виконанi контропьнi завдання
(оцiнки на к5> i <<4>>),О^

50
навчальним планом не

передбачено
2.2. PiBeHb знань студентiв з природно -
науковоi (фундаментальноi) пiдготовки :

2.2.Т. Успiшно виконанi контрольнi завдання, Ой
90

навчz}льним планом не
передбачено

2.2.2. Якiсно виконанi контрольнi завдання
(оцiнки на к5>> i (4)), % 50

навчilльним планом не
передбачено

2.3 PiBeHb знань студентiв зi спецiальноi
(фаховоi) пiдготовки:
2.З.\. Успiшно виконанi контрольнi завдання, 0/о 90 100 +10

2,3.2. Якiсно виконалri контрольнi завдання
(оцiнки на <5> \ <4>>),Уо 50 67 +1]

3. Органiзацiя науковоi роботи
З.1. Наявнiсть у cTpyKTypi навчЕlльЕого закладу
наукових пiдроздiлiв

+ +

З.2.Участь студентiв у науковiй роботi (наукова

робота на кафедрах та в лабораторiях, yracTb в
наукових конференцiях, конкурсах, виставках,
профiльних олiмпiадах'тощо)

+ +

Голова експертноi KoMicii:
завiдувач кафедри електричних станцiй
та систем Вiнницького нацiонЕtJIьного
технiчного унiверситету,
доктор технiчних наук, професор

Член експертноi KoMicii:
професор кафедри систем електропостачаннrI
i електроспоживання MicT Харкiвського

, нацiонального унiверситету мiського
господарства iМeнi О. М. Бекетова,
доктор технiчних наук, гlрофесор

28 листопада2018 року

<<З експертн ознаиомлении)>

В.о. ректора
доктор технiч
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П.Щ. Лежнюк
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