
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
щодо проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 
073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний
технічний університет»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2018 р. 
№ 1686-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» 
експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

голови комісії -  Андрушківа Богдана Миколайовича, завідувача кафедри 
менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського 
національного університету ім. Івана Пулюя, доктора економічних наук, 
професора;

члена комісії -  Горошкової Лідії Анатоліївни, професора кафедри 
підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького 
національного університету, доктора економічних наук, доцента

у період з 12 листопада до 14 листопада 2018 р. (включно) розглянула подану 
акредитаційну справу та інші матеріали, надані ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет», і провела перевірку безпосередньо на місці діяльності 
ГІриазовського державного технічного університету щодо первинної
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент 
організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до діючих вимог і критеріїв.

У процесі експертизи комісія:
- розглянула звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» з підготовки здобувачів вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) 
рівнем у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

- перевірила достовірність наданих установчих документів до матеріалів 
акредитаційної справи та матеріали освітньої діяльності: освітньо-професійну 
програму, навчальні плани та пояснювальну записку до них, засоби діагностики 
здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» заявленої спеціальності та 
навчально-методичний комплекс дисциплін;

- проаналізувала зміст освітньо-професійної програми «Менеджмент 
організацій і адміністрування», організацію освітнього процесу, форми і методи
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контролю навчання студентів, якісний склад керівного та науково-педагогічного 
складу ДВНЗ «ПДТУ» та випускової кафедри, а також дані інформаційно- 
методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

- здійснила вибірковий контроль ректорських контрольних робіт, проведений 
у передакредитаційний період, та провела комплексні контрольні роботи зі 
студентами, які навчаються за освітньо-професійною програмою, що 
акредитується, з метою оцінки рівня та якості надання освітніх послуг.

Акредитація первинна.
За підсумками експертного оцінювання безпосередньо на місці комісія 

констатує:

Розділ 1. Загальна характеристика Приазовського державного 
технічного університету та освітньо-професійної програми вищої освіти 

другого (магістерського) рівня «Менеджмент організацій і адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент»»

Акредитація освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) 
рівнем в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» здійснювалась 
на підставі заяви в.о. ректора Волошина В. С.

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 
університет» (далі ДВНЗ «ПДТУ») створено постановою Кабінетів Міністрів 
України від25 листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського металургійного 
інституту, який був створений у листопаді 1930 року і діяв як вечірній, готував 
спеціалістів без відриву від виробництва з п’яти спеціальностей.

Приазовський державний технічний університет один з провідних центрів 
південного сходу України з підготовки фахівців для різних галузей національного 
господарства.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має достатню 
матеріально технічну базу та високий рівень комп’ютеризації навчального 
процесу. Високий науковий потенціал дає змогу готувати висококваліфікованих 
фахівців для національного господарства України, а також науково-педагогічні 
кадри вищої кваліфікації, як для своєї держави, так і країн близького і далекого 
зарубіжжя.

Місце знаходження Приазовського державного технічного університету: 
87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. 
тел. (0629) 333416 332108
факс (0629)529908 529924
e-mail: vvww.pstu.edu.
На сьогоднішній день університет об’єднує понад 6400 чоловік студентів 

разом з підпорядкованими технікумом та коледжами (з різних форм навчання). 
Навчальний процес ведуть висококваліфіковані викладачі. Під час навчання в
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університеті студенти освоюють сучасні комп'ютерні технології, оволодівають 
іноземними мовами (на окремих спеціальностях -  двома), вивчають низку 
економічних курсів, курсів з охорони навколишнього середовища, вітчизняної та 
зарубіжної історії та культури.

Широке впровадження у навчальний процес гуманізації та гуманітаризації 
дозволяють готувати фахівців не лише таких, які добре оволодіють інженерними 
знаннями зі своєї спеціальності, а й висококультурних, інтелігентних, духовно 
збагачених, саме таких, які потрібні нашій державі, які нестимуть свої знання у 
третє тисячоліття.

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

З метою поліпшення якості підготовки фахівців, інтеграції ДВНЗ «ПДТУ» у 
загальноєвропейський освітньо-науковий простір у рамках Болонського процесу в 
університеті створено систему менеджменту якості (згідно міжнародних 
стандартів ISO -  9001, ISO -  14001), центр управління трудовими ресурсами, 
впроваджено модульно-рейтингову міжнародну систему (ECTS), автоматизовану 
комп’ютерну систему з контролю якості навчального процесу.

Гордістю університету є створення і подальший розвиток сучасної 
комп’ютерної бази, яка органічно ввійшла в навчальний процес, значно 
підвищивши його рівень і матеріально технічну базу університету взагалі. В ПДТУ 
діє сучасний центр комп’ютерних технологій. Значного розвитку набув 
видавничий центр університету. Оснащений сучасним поліграфічним обладнанням 
він забезпечує видавництво. Університет має бібліотеку -  одну з найбільших у 
регіоні.

Високій якості підготовки фахівців сприяє розвиток наукової роботи ДВНЗ 
«ПДТУ». Наукові дослідження проводяться в межах науково-дослідного 
комплексу, який включає проблемну, галузеву і десять міжкафедральних науково- 
дослідних лабораторій, а також науково-дослідні групи на кафедрах. Діють також: 
центр науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, 
інтелектуальної власності, інноваційної діяльності.

Постійно розвиваються міжнародні зв’язки ДВНЗ «ПДТУ», що пов’язані з 
розвитком навчально-виховного процесу, інтеграцією університету в систему 
міжнародної освіти. В останні ЗО років проводиться підготовка фахівців для 
зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки. Іноземні громадяни 
проходять навчання на факультеті з інженерної та мовної підготовки, 
підготовчому відділенні ДВНЗ «ПДТУ». Налагоджені зв'язки із 16 вищими 
навчальними закладами Польщі, Німеччини, Угорщини, Греції, Італії, США, 
Великобританії, Китаю, Австралії, Єгипту, Туреччини.

ДВНЗ «ПДТУ» на сьогоднішній день має розвинену інфраструктуру. Із року
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в рік поліпшуються умови праці викладачів, співробітників, студентів і аспірантів. 
Постійно приділяється увага оздоровленню працівників і студентів -  працюють 
медичний пункт, профілакторій на 120 місць, спортивно-оздоровчій табір «Олімп» 
у с. Юр’ївка на узбережжі Азовського моря, гуртожитки, студентська їдальня. 
Приділяється велика увага розвитку спорту. У спортивному комплексі 
нараховується більше 17 спортивних секцій і гуртків, які об’єднують понад 1000 
студентів і співробітників. Студенти виступають у командах вищої ліги з водного 
поло, футболу, волейболу, посідають перші місця у традиційних легкоатлетичних 
естафетах у Маріуполі, займають призові місця в обласних і республіканських 
змаганнях.

Пакет установчих та нормативних документів містить:
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ДВНЗ «ПДТУ» Серія 

А01 № 035596 від 25.1 1.1993 р.;
- відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ) від 14.06.2017 р. № 12747770043001704;
- відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 
університет» (ідентифікаційний код: 02070812), наказ МОН від 29.01.2018 р. 
№ 90-л;

- Статут Державного вищого навчального закладу «ПДТУ» (нова редакція), 
затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 678 від 
04.05.2017 р.;

- сертифікат про акредитацію ДВНЗ «ПДТУ» Серія НД № 0588727 з галузі 
знань07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за 
рівнем магістр від 20.12.2016 р. протокол № 123 (термін дії сертифіката -  до 
1 липня 2026 р.);

- документи, що підтверджують майнові права;
- результати статистичного звіту про фінансові результати.

Оригінали документів, в тому числі сертифікатів та ліцензій є в 
наявності, і є дійсними на дату перевірки.

Навчальний процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 42 кафедри, у складі яких 
працюють 50 докторів наук, професорів (15,5 % від штатного розкладу) та 
181 кандидатів наук, доцентів (56,8 % від штатного розкладу).

Реалізація освітньої діяльності забезпечується наявними та потенційними 
можливостями кадрової та матеріально-технічної бази ДВНЗ «ПДТУ».

Приазовський державний технічний університет готує фахівців за освітніми 
рівнями з 48 спеціальностей, у тому числі за першим освітнім рівнем «бакалавр» - 
26 спеціальностей, за другим (магістерським) освітнім рівнем - 22 спеціальності та 
9 спеціальностей за третім освітнім рівнем.

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вчені
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ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.
Станом на 01.10.2017 року контингент студентів Приазовського державного 

технічного університету складає 4493 особи, у тому числі 2810 осіб за денною 
формою навчання, 1683 осіб за заочною формою навчання. Випускники ПДТУ 
працевлаштовуються на підприємства України на 97-98 %. Диплом університету 
визнається за кордоном.

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа навчальних 
приміщень 66619,4 м2; бібліотеку з читальними залами і книжковим фондом понад 
550122 примірників, загальною площею 2041,3 м2; 47 комп’ютерних класи, центр 
комп’ютерних технологій, об’єднаних у загальну університетську мережу з 
виходом в Інтернет; навчально-спортивний комплекс зі спортивними залами, 
стадіон зі штучним покриттям, загальною площею 4941,6 м ; 2 студентських 
гуртожитки, загальною площею 10111,4 м2; студентську їдальню, студентське 
кафе «Орбіта»,5 буфетів; санаторій-профілакторій, оздоровчо-спортивний табір 
«Олімп» на узбережжі Азовського моря.

Таблиця 1 -  Забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень (кв. м)
усього У тому числі

власних орендованих зданих в 
оренду

Навчальні приміщення, усього: 
у тому числі:

66619,4 66619,4 “ “

Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторій приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

46331,8 46331,8 - -

Комп’ютерні лабораторії 1702.3 1702.3 - -
Спортивні зали 1758,6 1758,6 - -
Приміщення для науково - 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

6863,85 6863,85

3. Службові приміщення 20296,9 20296,9 - -
4. Бібліотека,
у тому числі читальні зали

2041,3
611,7

2041,3
611,7

” “

5. Гуртожитки 10111,4 10111,4 - -
6. їдальні, буфети 3618,8/706,36 3618,8/706,36 - -
7. Профілакторії, бази відпочинку 1997,2 1997,2 - -
8. Медичні пункти 241,8 241,8 - -
інше
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Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють культурно- 
просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний театр-студія, театр 
моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи художньої самодіяльності. 
Життя університету висвітлюється на сторінках газет «Студентська орбіта», «Пара 
с утра» та у засобах масової інформації міста.

За успіхи і досягнення в освіті та науці ПДТУ нагороджений Почесною 
грамотою Верховної Ради України, відзначений Міністерством науки і освіти 
України, є лауреатом рейтингу «100 кращих підприємств України», нагороджений 
орденом «За розвиток науки і освіти», бронзовою медаллю «Сучасна освіта в 
Україні», почесним знаком «Лаври Слави», нагородою «Софія Київська». У 
2008 році ПДТУ удостоєний почесного звання «Лідер національної освіти» і 
підтверджує це звання вже в третій раз. Підтверджені повноваження на 
міжнародні сертифікати ISO -  9001 та ISO -  14001. Університет удостоєно вищих 
нагород на виставках «Освіта та кар’єра - 2011» та «Освіта та кар’єра - 2012» 
вищої нагороди -  «Гран-при», Золотої медалі в номінації «Інноваційний розвиток 
освіти та сучасні педагогічні технології», та Дипломів у номінації «Комплексний 
підхід у освітньої діяльності вищої школи».

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» здійснює 
підготовку фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування». Ліцензійний обсяг за спеціальністю 
складає 105 осіб.

Підготовка студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» за другим 
(магістерським) освітнім рівнем здійснюється на кафедрі інноватики та 
управління. Завідувач кафедри -  доктор економічних наук, професор, Академік 
міжнародної кадрової академії, Академік Академії економічних наук, Академік 
Академії соціального управління зі спеціальності соціальна політика, відмінник 
освіти України Логутова Тамара Григорівна.

Висновок. Експертна комісія констатує: всі копії документів у 
акредитаційній справі відповідають оригіналам і вимогам чинного 
законодавства до них та забезпечують правові засади діяльності навчального 
закладу, а також свідчать про можливість акредитації освітньо-професійної 
програми «Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем.

Експертною комісією перевірено порядок формування контингенту 
здобувачів вищої освіти на освітньо-професійну програму «Менеджмент 
організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня. В ДВНЗ «ПДТУ» 
розроблено ряд нормативних j\ ' ' * ь
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порядок проведення профорієнтаційної роботи співробітниками Університету, а 
саме затверджено положення та план заходів профорієнтаційної роботи на 2018 рік. 
Контингент здобувачів вищої освіти формується з числа громадян України, що 
мають базову вищу освіту, вищу освіту за іншим освітнім рівнем та з числа 
іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території України на 
законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути 
вищу освіту, а також з числа випускників Університету, які здобули вищу освіту за 
першим освітнім рівнем «бакалавр», як за спеціальністю «Менеджмент організацій 
і адміністрування», так і за іншими спеціальностями.

Професійна орієнтація зі спеціальності має вигляд комплексної, науково 
обгрунтованої системи форм і методів та засобів впливу на особистість з метою 
оптимізації її професійного самовизначення на підставі розвитку особистісних 
здібностей та якостей, необхідних для успішної діяльності в сфері управління та 
адміністрування.

Науково-педагогічні працівники випускової кафедри інноватики та 
управління приділяють особливу увагу профорієнтаційній роботі та здійснюють її 
відповідно до прийнятих в Університеті процедур професійної орієнтації, а саме: 
укладання угод про співпрацю з підприємствами, організаціями та установами 
міста й області; участь у проведенні Днів відкритих дверей; розповсюдження 
рекламно-інформаційних матеріалів, популяризації освітньо-професійної програми 
у соціальних мережах Facebook та Instagram, де розміщується інформація про 
Приазовський державний технічний університет та кафедру інноватики та 
управління, відвідування заходів загальноосвітніх шкіл, коледжів, технікумів, 
організація проведення олімпіад з профільних дисциплін; тижнів популяризації 
факультетів та випускових кафедр; залучення учнів, студентів до 
загальноуніверситетських заходів; проведення презентацій; семінарів; круглих 
столів; конференцій (різні за масштабами та напрямами). Зокрема, встановлено 
освітні зв’язки зі школами м. Маріуполя та Донецької області в рамках проведення 
Круглих столів «Інноваційний пріоритет розвитку вітчизняних підприємств у 
сучасних умовах», 2016 р.; «Інноваційні підходи до рішення проблем у сфері 
екологічного та енергетичного менеджменту в національному господарстві», 
2017 р. (на базі кафедри) тощо.

Організацію прийому до ДВНЗ «ПДТУ» здійснює приймальна комісія. 
Відповідно до статті 38 Закону України «Про вищу освіту» Приймальна комісія в 
своїй роботі керується Положенням про приймальну комісію Приазовського 
державного технічного університету.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 
відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 
15 жовтня 2015 року № 1085, правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ», статуту ДВНЗ 
«ПДТУ» та положення про Приймальну комісію ДВНЗ «ПДТУ».
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Особа може вступити до університету для здобуття вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Менеджмент 
організацій і адміністрування» на основі наявності в неї першого освітнього рівня 
(бакалавра), за умов успішного складання фахового екзамену і вступного екзамену 
з іноземної мови, з урахуванням середнього балу документа про вищу освіту 
бакалавра.

Результати випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою, за наслідками 
чого формується рейтинговий список вступників.

Згідно показників формування контингенту студентів спеціальності 073 
«Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і 
адміністрування» за три роки (2016-2018 рр.) до Державного вищого навчального 
закладу «Приазовський державний технічний університет» на навчання було 
прийнято понад 90 осіб. У 2017 р., незважаючи на проведення АТО (ООС) у 
Ііриазов’ї, до ДВНЗ «ПДТУ» було прийнято 23 особи. За даними ЄДЕБО 
контингент студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» складає:

денна форма навчання:
- перший курс -  12осіб,
- другий курс -  6 осіб;
заочна форма навчання:
- перший курс -  42 особи;
- другий курс -  17 осіб.
Достовірність наданої інформації перевірено у Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти та відповідають наявному контингенту.

Висновок. За результатами проведеної перевірки експертна комісія 
дійшла до висновку: стан роботи щодо формування контингенту студентів у 
навчальному закладі здійснюється без порушень чинного законодавства і 
відповідає державним вимогам з акредитації освітньо-професійної програми 
«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем із ліцензійним обсягом 
спеціальності 105 осіб.

Експертна комісія перевірила достовірність та якість документів, що 
відображають зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) 
рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 
073 «Менеджмент».

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і ’ я», що акредитується, розроблено

Розділ 3. Зміст підготовки фахівців

Голова експертної комісії д.е.н., професор Б. М. Андрушків



проектною групою з числа науково-педагогічних працівників університету та 
випускової кафедри інноватики та управління у складі: керівника (гаранта 
освітньої програми) Логутової Тамари Григорівни- доктора економічних наук, 
професора, завідувача кафедри інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ» та членів 
проектної групи: Дерев’янко Тамари Антонівни -  кандидата економічних наук, 
доцента кафедри інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ» і Захаренко Наталі 
Сергіївни -  кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки підприємств 
ДВНЗ «ПДТУ».

Освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій і адміністрування» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» затверджено 17 травня 2017 р. 
протокол № 3 (освітня програма вводиться в дію з 01.09.2017 р. відповідно до 
наказу № 105-05 від 13 червня 2017 р.) на підставі рішення Вченої ради 
Приазовського державного технічного університету.

На підставі освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і 
адміністрування» розроблені навчальні плани денної та заочної форми навчання, 
які визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ECTS, 
послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх 
обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Навчальний план для освітньо-професійної програми «Менеджмент
організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» в установленому 
порядку пройшов обговорення та затвердження на Вченій раді університету 
(протокол № 15 від 29.06.2017 р.).

Нормативний строк підготовки магістра за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 « Менеджмент» 
становить на базі першого освітнього рівня (бакалавр)- 1 рік 4 місяці. Обсяг 
освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності
073 «Менеджмент» галузі знань 07 -  Управління та адміністрування становить 
90 кредитів ЄКТС.

Навчальний план для освітньо-професійної програми «Менеджмент
організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
супроводжуєтьсяпояснювальною запискою, згідно Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р.). 
Пояснювальна записка до навчального плану підтверджує вірний вибір дисциплін 
для отримання програмних результатів при підготовці здобувачів вищої освіти за 
представленою освітньою програмою.

Перевірка експертною комісією показала, що при складанні навчальних 
планів витримані вимоги щодо співвідношення між циклами підготовки. В робочих 
навчальних планах та робочих навчальних програмах враховані рекомендації МОН 
України щодо співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи 
студентів. Робочі навчальні програми з усіх дисциплін мають перелік розділів, що
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вивчаються, з необхідними поясненнями, розподіл навчального часу за розділами 
курсу, переліки практичних занять, тематики комплексних завдань, перелік 
контрольних питань до заліку, екзаменаційні питання, переліки основної і 
додаткової літератури та шкалу оцінювання результатів ЄКТС.

Для забезпечення самостійної роботи студентів розроблено відповідне 
методичне забезпечення (http://umm.pstu.edu/), передбачається робота студентів в 
бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ», комп’ютерних класах, в яких забезпечується доступ до 
мережі Інтернет. Випускники отримують ґрунтовну фахову підготовку, що сприяє 
адекватній адаптації до умов ринку праці. При складанні навчальних планів 
враховані принципи безперервності теоретичної та практичної підготовки 
студентів. Навчальний процес здійснюється згідно з вимогами Болонського 
процесу.

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів У країни.Забезпечення 
якості практичної підготовки студентів базується на Законі «Про вищу освіту», з 
урахуванням положень Концепції досконалості Європейського фонду управління 
якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000.

Практична підготовка фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» в Приазовському державному технічному 
університеті здійснюється на базі кафедри, а також в організаціях, на 
підприємствах міста та регіону згідно договорів про проведення практики 
студентів вищого навчального закладу.

Методичне забезпечення практик відповідає вимогам «Методичних 
рекомендацій зі складання програм практики студентів вищих навчальних закладів 
України». Програма практики складається на кафедрі інноватики та управління та є 
у наявності. Інформація про види практичної підготовки студентів та методичне 
забезпечення її наведено в структурно-логічній схемі практики студентів.

У відповідності до фахової підготовки практика зосереджена, як правило, на 
великих підприємствах регіону (ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», 
ПрАТ «Азовелектросталь»), міжнародних компаніях, ТОВ «Телеканал СТБ», АТКБ 
«Приват Банк», Маріупольські МЕМ, КП «МВУ ВКГ», ВО «Волновахаміжрай- 
тепломережа», у наукових та навчально-дослідних установах (у т. ч. на кафедрах 
ДВНЗ «ПДТУ»), на підприємствах сектору малого і середнього бізнесу в регіоні 
(ТОВ «Промремморстрой», ТОВ «Сільпо-ФУД», туристична агенція «VSESVIT»), 
в Маріупольській міській раді та ін., з якими у встановленому порядку укладено 
відповідні договори.

Згідно Положення про проведення практики студентів ДВНЗ «ПДТУ», 
Університет укладає договори з промисловими підприємствами та організаціями не 
пізніше ніж за місяць до початку практики. Договір діє до кінця терміну практики, 
що визначено навчальним планом.
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Атестація здійснюється на підставі оцінювання рівня сформованої знань, 
умінь та навичок, професійної компетентності осіб, які здобувають другий освітній 
рівень «магістр» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і 
адміністрування» з використанням загальнодержавних методів комплексної 
діагностики: складання диференційного заліку з переддипломної практики та 
захист кваліфікаційної роботи магістра.

Зазначені документи враховують потреби у фахівцях другого (магістерського) 
рівня освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» Донецької області та Східного регіону України.

Висновок: За результатами перевірки змісту підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і 
адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», експертною комісією 
встановлено, що підготовка магістрів відповідає державним вимогам, 
зокрема, дисципліни викладаються з дотриманням принципу безперервності 
освіти.

Експертна комісія перевірила відомості щодо кадрового забезпечення 
освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем.

Під час перевірки безпосередньо у навчальному закладі експертна комісія 
ознайомилась із книгою наказів з кадрових питань (особового складу) та основної 
діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу освіту, атестатами 
доцентів, професорів, дипломами кандидатів та докторів наук, індивідуальними 
планами роботи викладачів, документами, що засвідчують підвищення кваліфікації 
науково-педагогічного складу, який забезпечує навчальний процес.

На підставі проведеної перевірки комісія зробила висновок про достовірність 
наведених даних у звіті самоаналізу.

Склад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
за другим (магістерським) рівнем укомплектований згідно з чинними вимогами.

Викладання дисциплін з професійної підготовки забезпечують провідні 
науково-педагогічні працівники кафедри інноватики та управління.

У підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент 
організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» в ДВНЗ «ПДТУ» 
беруть участь 9 викладачів з 4-х кафедр університету. Серед них: 4особи -  доктори 
наук, професори та 5 кандидатів наук, доцентів.

Розділ 4.Кадрове забезпечення освітньої діяльності
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Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного персоналу 
ДВНЗ «ПДТУ» визначається не менш ніж за чотирма показниками п. 5приміток 
додатка 12до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

За циклом дисциплін соціально-гуманітарної підготовки встановлено:
частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 

званнями, які забезпечують викладання 64 лекційних годин дисциплін циклу 
соціально-гуманітарної підготовки навчального плану напряму (% від кількості 
годин) -  100%, у тому числі, які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи-75 %.

З них: 1 доктор наук, професор та 3 кандидати наук, доценти (які мають 
науково-педагогічний стаж понад 2 роки і є авторами (співавторами) підручників з 
грифом МОН або грифом ДВНЗ «ПДТУ»).

За циклом дисциплін професійної та практичної підготовки встановлено:
частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 

званнями, які забезпечують викладання 238 лекційних годин дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки навчального плану напряму (% від кількості 
годин) -  100%,у тому числі, які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи -  100%.

З них: 3 доктори наук, професори та 4 кандидатів наук, доцентів (які мають 
науково-педагогічний стаж понад 10 років і є авторами (співавторами) підручників 
з грифом МОН або грифом ДВНЗ «ПДТУ»).

Розрахунок фактичних показників кадрового забезпечення згідно вимог 
постанови КМУ № 1187. Фактична загальна кількість лекційних годин, що 
викладаються науково-педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання професора (Логутова Т. Г., Хаджинова О. В., Мінц 
О. Ю., Кухар В.В.) складає 118 годин, що відповідає 39,1 %.

Кількість лекційних годин, що викладаються працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом складає 174 години (Логутова Т. Г., 
Хаджинова О. В., Мінц О. Ю., Колодяжна І. В., Кухар В.В.) -  57,62 %.

Фактична загальна кількість лекційних годин, що мають викладатися 
фахівцями, які працюють за основним місцем роботи (286 год.) -  94,7 %.

Розрахунок фактичних показників групи забезпечення відповідно до 
Постанови № 347 від 10.05.2018 р. Склад групи забезпечення підготовки фахівців 
за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо- 
професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» відповідає 
наступним вимогам:

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, становить 83,3 %;
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора становить 25 %;
- кількість членів групи забезпечення є достатньою, оскільки на одного її 

члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм 
навчання з відповідної спеціальності. Оскільки обсяг здобувачів вищої освіти за
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спеціальністю 073 «Менеджмент» всіх рівнів, курсів та форм навчання становить 
92 особи, на одного члена групи забезпечення припадає 10 осіб.

Випусковою кафедрою для студентів, які навчаються за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем є кафедра 
інноватики та управління, яку очолює відомий фахівець -  доктор економічних 
наук, професор, Академік міжнародної кадрової академії, Академік Академії 
економічних наук, Академік Академії соціального управління зі спеціальності 
соціальна політика, відмінник освіти України Логутова Тамара Григорівна, котра 
обіймає посаду завідуючого кафедрою з2009 року. Логутова Т.Г. є провідним 
спеціалістом у сфері інноваційного менеджменту, має визначні досягнення в 
науковій роботі. Усього має понад 200 публікацій: 5 монографій, понад 
200 наукових статей та тез. Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських 
та кандидатських дисертацій Д 12.052.02 за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет», член редколегії колегії 
Збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та 
інтелектуальної власності», ДВНЗ «ПДТУ», під її керівництвом захищено 7 
кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. Логутова Т.Г. бере активну 
участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, в розробці наскрізних інтегрованих 
навчальних програм, модульних учбових планів та забезпечує їх якісне виконання, 
впроваджує нові методи навчання в учбовий процес. Активно співпрацює з 
фахівцями з менеджменту на міжнародному рівні (Республіка Білорусь, 
Словаччина, Німеччина, Польща, Австрія, США, Республіка Молдова та ін.).

Кафедра інноватики та управління продовжує тісну співпрацю з кафедрами 
університетів країн СНД на підставі діючих договорів і домовленостей:

- з Молдавською економічною Академією (м. Кишинів, Молдова) відповідно 
до договору, укладеного між ДВНЗ «ПДТУ» та Молдавською економічної 
академією від 25.02.2010 р. і Додатковою угодою № 1 від 20.02.2012 р. до раніше 
укладеного договору;

- з Білоруським державним економічним університетом (м. Мінськ, 
Республіка Білорусь) відповідно до укладеного договору між ДВНЗ «ПДТУ» та 
Білоруським державним економічним університетом від 10.01.2011 р.

Склад кафедри інноватики та управління- висококваліфіковані досвідчені 
фахівці, що мають відповідну освіту, досвід практичної, педагогічної та наукової 
роботи, постійно працюють в напрямку подальшого удосконалення своєї 
кваліфікації.

Штат випускаючої кафедри «Інноватика та управління» налічує 8 викладачів, 
які працюють за основним місцем роботи (в тому числі 1 у відпустці з догляду за 
дитиною), (в тому числі за внутрішнім сумісництвом 2-1 д.е.н., доцент Мінц О.Ю. 
та 1 к.ф.н., доцент Швець Г.О.) та 2 робітника учбово-допоміжного персоналу 
(1 завідувач методичним кабінетом та 1 лаборант). При комплектуванні науково-
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педагогічного складу випускової кафедри дотримані принципи наявності 
альтернативних кандидатур, гласності, демократичності та чинного законодавства. 
Підбір і прийом на роботу науково-педагогічних працівників здійснювався шляхом 
проведення конкурсного відбору, з урахуванням наявності наукового ступеня і 
вченого звання та відповідного стажу практичної та науково-педагогічної роботи.

Частка викладачів кафедри, які мають науково-педагогічну спеціальність 
(кваліфікацію) відповідно до тематики дисциплін, що ними викладаються, складає 
100 %. На кафедрі за рівнем акредитації працює: 1 професор- доктор економічних 
наук; 3 доценти- кандидати економічних та технічних наук, 1 старший викладач 
(здобувач наукового ступеня к.е.н.). Загалом частка викладачів кафедри 
«Інноватика та управління», яка має вчені звання, складає 80 %.

Середній вік викладацького складу кафедри становить 49 років.
На випусковій кафедрі інноватики та управління працюють викладачі з 

великим досвідом педагогічної, виробничої та наукової роботи, що дозволяє 
проводити якісну підготовку фахівців. Усі викладачі кафедри мають стаж 
педагогічної роботи понад 10 років.

Кваліфікація викладачів відповідає посадам, які вони обіймають, вимогам 
навчально-методичної, організаційної та виховної роботи. Про відповідність 
педагогічного персоналу кафедри посадам, на яких вони працюють, свідчать 
основні фахові видання та публікації за останні 5 років. Аналіз тематики 
публікацій науково-педагогічного складу кафедри дає змогу зробити висновок про 
їх актуальність, а результати оприлюднення доповідей на наукових конференціях 
підтверджують актуальність науково-практичних досліджень кафедри.

Викладачі, співробітники та аспіранти кафедри інноватики та управління 
приймають участь у різних міжнародних конференціях, публікують наукові статті, 
тези, є співавторами колективних монографій, беруть участь у різних міжнародних 
проектах за напрямом підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент», 
освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», а 
саме:

- LogutovaT. G. Implementation of the basic functions of management with ERP- 
sistems / T. G. Logutova, A. G. Miski-Oglu // Materialy IX Mezinarodnivedesco- 
prakticaconference «DnyVedy -  2013», Praha, 27.03.2013 -  05.04.2013. -  Dil 5 
Economickevedy, Praha : Pub-lishingHouse «EducationandScience» s.r.o, 2013. -  P. 15- 
17.

- Logutova T. G. Innovative approaches of management by commercial activity in 
large metallurgical associations : Monograf «Sustainable economic development of 
regions» / T. G. Logutova, О. V. Poltoratska // Ed by L. Shlossman. — V. 2. — 
Austria,Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education 
GmbH, 2014.- P. 110-115.

- Logutova T. G. Formation of innovative economic mechanism of re-source- 
economy for an iron and steel holding / T. G. Logutova, О. V. Poltoratska // European 
Applied Sciences. -  Stuttgart: «ORT Publishing». -  2014. -№  4. -  P. 116-118.
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- Logutova T. G. Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial Enterprises 
and Public Utility Companies of Ukraine / T. G. Logutova, О. V. Poltoratska // The Ninth 
International Conference on Economic Sciences, Austria, Vienna, 24 November 2015. -

2015.-P . 142-147.
- Logutova T. G. Theoretical and practical aspects of the recruiting process / 

T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // The scientific heritage. -  Budapest, Hungary. -  
2017.- № 8. -  P. 7-11.

- Logutova T. G. Modem technologies of personnel selection in an industrial 
enterprise / T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // Scientific Light. -  Wroclaw, Poland. -  
2017.-V . 1 -  № 2. -  P. 16-19.

- Logutova T. G. Operation of Ukrainian seaports in modern conditions / 
T. G. Logutova, N. N. Poltoratsky // The USA Journal of Applied Science», Section 3. 
Economics and Management -  Stuttgart, Germany. -  2017. -  № 4. -  P. 29-31.

- Derevianko T. A. The Measurement of innovative potential of enterprises / 
T. A. Derevianko, N. Gubskaja // Scientific letters of academic society of Michal 
Balubansky, Slovakia. -  2015. -  № 3. -  P. 130-134.

- Solidor N. A. Project 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR 
(MATTENG): «Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula 
in material engineering according to the best experience of Bologna Process»; duration: 
01 December 2013 -3 0  November 2016.

- Kolodyazna I. Organizational and economic conditions enhance innovation. 
Perspective economic and management issues : Collection of scientific articles. -  «East 
West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH. -  Vienna, 
Austria, 2015.-P . 148-152.

- Kolodyazna I. The formation of economic strategy of innovative. Development of 
enterprises. -  Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles.
-  «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH. -  
Vienna, Austria, 2016. -  P. 228-243.

- Kolodyazna I. Problems and prospects of development of small business in 
Ukraine. -  Science and education: trends and prospects: Collec-tion of scientific articles.
-  Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. -  P. 98-101.

В результаті розвитку міжнародної діяльності кафедра отримала можливість 
доступу до інноваційних методик навчання і зарубіжного досвіду в різних 
наукових галузях. Розробка нових навчальних програм і курсів, видання 
навчальних посібників, впровадження нових інформаційних технологій у навчання 
дозволить підвищити якість освітньої підготовки студентів.

При кафедрі діє аспірантура докторантура за освітньо-науковою програмою зі 
спеціальності 073 «Менеджмент». Згідно з планом підготовки кадрів в подальшому 
передбачається підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру з числа 
найкращих студентів, випускників кафедри.

Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH,
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Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний персонал 
за трудовими книжками, документами про наявність базової вищої освіти, 
наукового ступеня, вченого звання. Встановлено, що усі необхідні накази про 
зарахування на посаду зафіксовано в трудових книжках, контракти оформлено 
відповідно до чинного законодавства, є необхідні документи про вищу освіту, 
науковий ступень, вчене звання.

На кафедрі є план підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів до 
2020 року, що успішно реалізується. Підвищення кваліфікації за останні 5 років 
здійснили 100 % викладачів. Підвищення кваліфікації викладачів проходить 
шляхом стажування протягом 3-6 місяців на кафедрах вищих навчальних закладів 
IV рівня акредитації (Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти»,Національна академія педагогічних наук 
України, Запорізький національний технічний університет),стажування на 
промислових підприємствах м. Маріуполя (ПрАТ «МК «Азовсталь»), в 
департаменті економіки та структурних реформ Маріупольської міської радита ін. 
за розробленим і прийнятим в ДВНЗ «ПДТУ» планом підвищення кваліфікації 
викладачів.

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри «Інноватики та управління» 
здійснюється відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації викладачів». 
Отримані під час підвищення кваліфікації знання використовуються в освітньому 
процесі, а саме при проведенні лекційних,практичних і семінарських занять, а 
також для розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін та освітніх 
програм.

Експертами було перевірено наявність плану стажування викладачів за 
останні п’ять років, згідно з якою встановлено, що система перепідготовки кадрів 
кафедри «Інноватика та управління» відповідає нормативним вимогам. Результати 
стажування та перепідготовки викладачів підтверджені сертифікатами та/або 
посвідченнями про підвищення кваліфікації.

Висновок: Експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент 
організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим 
(магістерським) рівнем відповідає вимогам Міністерства освіти і науки 
України щодо підготовки фахівців зазначеного рівня вищої освіти.

Розділ 5.Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право власності та 
право користування основними матеріально-технічними засобами ДВНЗ «ПДТУ», 
а також санітарно-технічний паспорт наявних приміщень, і дійшла висновку, що 
вони відповідають вимогам до надання освітніх послуг у вищому навчальному 
закладі.

д.е.н., професор Б. М. АндрушківГолова експертної комісії



Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних 
корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, 
профілакторій та спортивно-оздоровчий табір; загальна площа навчальних 
приміщень 67533,7 м2.Площа аудиторних приміщень становить 46331,8м2 ( в тому 
числі за спеціальністю 073 «Менеджмент» закріплено аудиторний фонд площею 
764,97м2). До послуг студентів є 2 гуртожитки загальною площею 10111,4 м2

'У

(житлова площа, яка припадає на одного студента у гуртожитку, становить 9,5 м ). 
Забезпеченість студентів гуртожитком становить 100% від потреби.

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять:
- згідно ліцензійного обсягу: 4,59 м2;

• • • • 9- згідно фактичної кількості студентів:6,65 м .
Лекційні аудиторії, що використовуються у навчальному процесі, оснащені 

сучасним мультимедійним обладнанням.
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання 

в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій): 45,3 %.
Підготовка фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнемзі 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент 
організацій і адміністрування» здійснюється випусковою кафедрою інноватики та 
управління. Кафедра (3-й поверх 9 корпусу) має 5 відремонтованих лекційних 
аудиторій загальною площею 167,39 м2 (ауд. 302-306) в тому числі 4 лекційних 
аудиторії, одну для курсового проектування і проведення державних екзаменів, 
захисту магістерських робіт та проведення наукових конференцій, аудиторію для 
викладачів кафедри загальною площею 37,74 м (ауд. 307), методичний кабінет -  
17,98 м2(ауд. 308), архів -  18,56 м2(ауд. 310), туалет -  18,14 м2(ауд. 301), ауд. 309- 
14,96 м2. Кожна лекційна аудиторія має комплекс тематичних плакатів за фаховими 
дисциплінами. Разом загальна площа кафедри складає 274,77 м .

Приміщення кафедри на 4-му поверсі 9 корпусу: методичний кабінет 
загальною площею 18,3 м (ауд. 441); кабінет завідувача кафедри -  18,1 м 
(ауд. 442);кабінет курсового проектування -  18,1 м2 (ауд. 443). Разом, загальна 
площа, яку займає кафедра на четвертому поверсі становить 54,5 м2.

Загальна площа всіх приміщень кафедри складає 329,27 м , в тому числі 
лекційні аудиторії та аудиторія для курсового проектування -  185,49 м .

Кафедра має один стаціонарний комп’ютер, два ноутбуки, мультимедійне 
обладнання, два багато-функціональних пристрої (БФП). Комп’ютерний клас 
кафедри перебуває в процесі оновлення сучасною технікою.

Усі приміщення знаходяться у відповідному навчальному процесу стані, 
регулярно проводяться ремонти аудиторій.

Кафедра інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ» має матеріально-технічну 
базу, достатню для виконання навчального процесу і науково-дослідних робіт, яка 
дозволяє проводити заняття відповідно навчальних планів і програм.

Підготовка магістрів здійснюється з використанням аудиторного фонду 
всього університету. Загальна аудиторна площа на одного студента денної форми
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навчання в цілому за університетом відповідає нормі, всім вимогам техніки 
безпеки, санітарно-технічним нормам.

Таким чином, матеріально-технічна база кафедри «Інноватика та управління» 
ДВНЗ «ПДТУ» відповідає вимогам щодо підготовки висококваліфікованих 
фахівців.

В університеті 47 комп’ютерних класів, центр комп’ютерних технологій, 
об’єднаних у загальну університетську мережу з виходом в Інтернет; для 
організації загальної комп’ютерної мережі використовуються 13 серверів, що 
об’єднані оптоволоконними лініями з високошвидкісним обладнанням у загальну 
комп’ютерну мережу, яка має вихід до Інтернет. Загальний парк комп’ютерів 
ДВНЗ «ПДТУ», до яких мають доступ студенти, налічує 1090 одиниць, з яких 
990 одиниць складають комп’ютери нового покоління.

Розрахунок кількості робочих комп’ютерних місць на 100 студентів згідно 
контингенту складає:( 1894х4)+(765 х 1,4)+(( 1239х5)+(424х 1,5))х0,2=10013,2;
1356/10013x100=13,54.

За спеціальністю 073 «Менеджмент» забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями (пункт 5 додатку 13 до Ліцензійних умов) і строком 
експлуатації не більше 8 років становить 83 один.

Комісією перевірені наявність та робочий стан обладнання, устаткування та 
програмні продукти спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують 
виконання навчального плану підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 
073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем.

Експертна комісія констатує, що в розрахунку площі, яка приходиться на 
1 ПЕОМ, що знаходяться в спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях у 
робочому стані, дотримуються встановлені норми (не менше 6м на 1 ПЕОМ).

Науково-педагогічний персонал кафедр, деканату, факультетів забезпечений 
окремими викладацькими кабінетами з відповідним технічним та офісним 
обладнанням. Умови роботи у викладацьких аудиторіях відповідають необхідним 
санітарним нормам.

Санітарно-технічний стан будівель і споруд ДВНЗ «ПДТУ», а також стан 
допоміжних приміщень відповідають санітарно-технічним нормам і правилам, 
Державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди 
навчальних закладів». Приміщення, які використовуються для навчального 
процесу, обстежені і на них складено технічні паспорти про відповідність їх 
будівельним, санітарно-технічним нормам і правилам.

Дотримання норм техніки безпеки на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ» контролюється 
відповідальною особою і регулярно перевіряється відповідними службами. 
Приміщення кафедр відповідають санітарно-технічним нормам, мають належний 
рівень освітленості.

Електротехнічне обладнання кабінетів, лабораторій, спортивних залів 
відповідає вимогам електробезпеки, передбаченим Правилами безпечної
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експлуатації електроустановок, затвердженими наказом Державного комітету 
України з нагляду за охороною праці.

Комплектація обладнання комп’ютерних класів здійснюється відповідно до 
нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що регламентують 
склад, кількість та основні технічні характеристики відповідних засобів навчання.

ДВНЗ «ПДТУ» має власний сучасний розвинений спортивний комплекс 
загальною площею 4941,60 м2, корт загальною площею 800 м2, футбольний 
майданчик із синтетичним покриттям площею 160 м2, що дозволяє займатися 
спортом цілий рік, спортивно-оздоровчий табір на 180 місць у м. Юр’ївка на 
узбережжі Азовського моря.

Результати перевірки комісії свідчать, що матеріально-технічна база 
університету відповідає встановленим вимогам і є достатньою для забезпечення 
навчально-виховного процесу, наукової роботи та соціально-побутових потреб 
професорсько-викладацького складу і студентів.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідає 
вимогам наказів Міністра освіти і науки України та відповідних директив та 
інструкцій. Санітарно-технічний стан будівель, приміщень та споруд, а також їх 
експлуатація відповідають вимогам нормативних документів. Розроблена і 
реалізується система контролю за дотриманням вимог техніки безпеки, охорони 
праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, що підтверджується 
відповідними документами.

Висновок: Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база 
навчального процесу в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» дозволяє дотримуватись державних вимог до якості освіти і 
забезпечувати підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності073 
«Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем у відповідності до державних 
вимог щодо акредитації освітніх послуг в сфері вищої освіти.

В організації навчального процесу ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» орієнтується на новітні технології навчання, 
комп’ютеризацію навчального процесу та на реалізацію власних програм 
безперервної підготовки (професійної, економічної, комп’ютерної та ін.), які 
відображені в навчальних планах університету.

В межах університету видаються методичні розробки, які використовуються 
для навчального процесу, виконання курсових робіт, проведення практичних і 
семінарських занять, в індивідуальній та самостійній роботі студентів. Самостійна

Розділ 6. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення навчально-виховного процесу
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робота з основних фахових дисциплін забезпечена контрольними завданнями, 
методичними рекомендаціями та вказівками.

Зкожної дисципліни навчального плану розроблено навчально-методичні 
комплекси дисциплін, з кожної дисципліни є в наявності електронні версії 
навчального матеріалу (http://umm.pstu.edu/). Усі дисципліни навчального плану 
забезпечені навчальними програмами, планами семінарських і практичних занять, 
завданнями для самостійної роботи студентів, методичними рекомендаціями з 
виконання контрольних робіт для студентів-заочників, критеріями оцінювання 
знань студентів. Кожна дисципліна, з якої передбачено складання екзамену, має 
комплект комплексних контрольних робіт, профільні дисципліни забезпечені 
прикладними комп’ютерними програмами, серед яких: MS Word, MS Excel, Math 
CAD, Auto CAD, MS Project, Ohrana, Internet explorer та ін.

Для дисциплін, де передбачені курсові роботи/проекти, розроблена тематика 
курсових робіт, 80 % яких щорічно поновлюються, і методичні вказівки для їх 
виконання. Розроблено пакети контрольних завдань для комплексної перевірки 
знань з дисциплін професійної та практичної підготовки.

На факультеті працює навчально-методична комісія, яка входить до складу 
навчально-методичної комісії університету. Навчально-методична комісія 
контролює якість проведення усіх видів занять, на факультеті практикується 
проведення відкритих занять з метою поширення досвіду і навчання викладачів для 
провадження освітньої діяльності на кафедрі наявні: опис освітньої програми, 
навчальний план та пояснювальна записка до нього, робоча програма з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану, комплекс навчально-методичного 
забезпечення з кожної начальної дисципліни начального плану, робочі програми 
практик, методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. Студенти 
повністю забезпечені навчальними матеріалами з кожної дисципліни навчального 
плану (в тому числі їх наявність в електронній формі), що відповідає нормі 
1 примірник на п’ять осіб ліцензованого контингенту студентів.

В університеті є електронні ресурси: http://umm.pstu.edu/, http://lib.pstu.edu/, 
які містять навчально-методичні матеріали з усіх навчальних дисциплін 
навчального плану.

При проведенні атестації здобувані другого (магістерського) освітнього рівня 
спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент 
організацій і адміністрування» здійснюють виконання і публічний захист 
магістерської роботи. Магістерська робота виконується відповідно до пріоритетних 
напрямів наукових і прикладних досліджень та має засвідчити рівень професійної 
підготовки здобувана. Магістерські роботи містять результати власних 
теоретичних і прикладних досліджень, а також передбачається розробка нових 
методів та інноваційних підходів до вирішення поставлених завдань.

Магістерська робота є результатом самостійної індивідуальної науково- 
дослідницької діяльності здобувана другого освітнього рівня, комплексним 
науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що
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передбачені навчальними планами підготовки фахівців з галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою 
програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», а також проходження 
переддипломної практики.

Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення 
спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної 
проблеми, а також результатів проведення власних досліджень реального об’єкту з 
метою вирішення визначених наукових та прикладних завдань у сфері майбутньої 
професійної діяльності. Захист магістерської роботи відбувається прилюдно на 
відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

За результатами успішного захисту дипломної роботи магістра, Державна 
екзаменаційна комісія приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації магістра з 
менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент організацій і 
адміністрування» і про видачу випускнику диплома державного зразка.

Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 
підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями 
циклу дисциплін соціально-гуманітарної, професійної та практичної підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і 
адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) 
рівнем, що містяться у власній бібліотеці.

Університет має потужну поліграфічну базу і право видання навчальної 
літератури. У видавницькій діяльності університету взято курс на створення 
пакетів методичного забезпечення з усіх дисциплін у складі підручників, 
навчальних посібників, конспектів лекцій та інших методичних розробок як на 
паперових, так і на електронних носіях.

Бібліотека університету має загальну площу 2045,0 м , у т.ч.: для зберігання 
фондів -  567,9 м2, для обслуговування користувачів -  1320,1 м“ та чотири 
читальних зали загальною площею 652,3 м2на 300 посадкових місць, медіатека 
(електронний читальний зал) має 10 комп’ютеризованих робочих місць.

Електронна бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» є унікальним ресурсом, який розширює 
їх доступ до необхідної інформації. Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки 
бачать великий потенціал електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого 
доступу до різноманітних форм навчальних та наукових видань. Це особливо 
актуально в зв’язку з великою зайнятістю студентів і викладачів, суміщенням ними 
різних видів діяльності, розвитком дистанційної форми навчання. Одним з переваг 
електронних бібліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і 
повнотекстових ресурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у режимі

Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в тому 
числі навчальної літератури -  220451 примірників, наукової літератури -  291033 
примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 одиниці.
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Бібліотечний фонд університету і кафедр у повній мірі забезпечує потребу 
студентів у науково-методичній літературі, фахових і періодичних виданнях. 
Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» завдяки впровадженню електронного каталогу та 
можливості роботи з електронними підручниками також підвищує ефективність 
роботи студентів з літературою.

Для організації навчального процесу підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем у бібліотеці є 
наявна спеціальна література, підручники, навчальні посібники. В медіатеці 
університету є електронні версії підручників та навчальних посібників, які 
рекомендовано для вивчення дисциплін навчального плану. Забезпеченість ними 
студентів складає 70 %, що відповідає вимогам щодо ліцензування освітніх послуг 
у сфері вищої освіти.

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями для 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент 
організаційіадміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим 
(магістерським)рівнем складає 16 найменувань (в тому числі їх наявність в 
електронній формі), що відповідає нормі 1 примірник на п’ять осіб ліцензованого 
контингенту студентів. Для провадження освітньої діяльності в бібліотеці наявні: 
вітчизняні, закордонні фахові періодичні видання ( в тому числі в електронному 
вигляді), а саме: науково-практичний журнал «Наука та інновації», збірник 
наукових праць «Вісник Приазовського державного технічного університету» 
Серія: Економічні науки, збірник наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності», науковий журнал «Вісник економічної 
науки України», Електронне наукове фахове видання «Економіка. Управління. 
Інновації». Серія : Економічні науки, Всеукраїнський наук.-вироби, журнал 
«Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», науковий 
журнал «Экономика Украины», збірник наукових праць «Стратегія і механізми 
регулювання промислового розвитку», збірник наукових праць Державного 
економіко-технологічного університету транспорту Серія: Економіка і управління, 
науковий журнал «Журнал європейської економіки», науковий журнал «Маркетинг 
і менеджмент інновацій», електронний науково-практичний журнал «Экономика и 
менеджмент инновационных технологий», научно-практический инновационный 
журнал Украины «Энергия инноваций», науково-практичний інформаційний 
журнал «Науково-технічна інформація», науково-практичний журнал «Актуальні 
проблеми економіки та управління», науково -  практичний журнал 
«Інтелектуальна власність» тощо.

Існує офіційний веб-сайт ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність. В університеті наявний електронний 
ресурс http://umm.pstu.edu/, який містить всі навчально-методичні матеріали з 
дисциплін навчального плану, та сайт дистанційного навчання університету 
https://ds.pstu.edu/.
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Кафедра інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ» веде видавничу діяльність 
на високому рівні. Викладачами випускової кафедри за останні 5 років 
опубліковано 13 монографій (в тому числі 8 колективних), 74 статті,79 тез 
доповідей на Міжнародних науково-практичних конференціях та 95 тез доповідей 
зі студентами. В 2018 році Логутова Т.Г. нагороджена дипломом лауреата 
конкурсу «Краща книга року -  2018» в номінації «Наукова книга. Техніка» від 
управління культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради за 
монографію «Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: 
теоретичні та практичні аспекти».

Останнім часом на кафедрі активізувалася робота з розробки електронних 
навчальних посібників, методичної літератури та дистанційних курсів.

Висновок: Експертна комісія констатує, що зміст і оформлення 
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем відповідає 
акредитаційним вимогам і є достатнім для забезпечення державних гарантій 
якості освіти. Загальні і професійні дисципліни повністю забезпечені пакетами 
прикладних програм, які відповідають сучасним вимогам використання 
інформаційних технологій у практичній роботі майбутніх фахівців.

Експертна комісія вважає, що забезпеченість студентів ДВНЗ «ПДТУ» 
підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними 
виданнями, а також можливістю доступу викладачів і студентів до мережі 
Інтернет, відповідають вимогам акредитації послуг у сфері вищої освіти і 
надають можливість якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 
073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем в межах існуючого 
обсягу.

Розділ 7. Характеристика наукової діяльності викладачів та студентів
випускової кафедри

Кафедра інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ» веде активну науково- 
дослідну роботу. Логутова Т.Г. була керівником наукової теми, фінансованої 
МОНУ: «Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі 
пріоритетного використання внутрішніх ресурсів» (2013 р.) № держреєстрації 
0110U000288.Впродовж останніх п’яти років на кафедрі виконувалися наступні 
держбюджетні теми: :«Інноваційний розвиток регіонів в процесі післякризового 
відновлення» (№ державної реєстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління 
інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» 
(№ державної реєстрації 0112U005771, 2013 р.); «Управління інноваційним 
розвитком підприємств: методологія, стоатегія, ризики» (номер державної
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реєстрації 0113U007298, 2014 рік); «Інноваційний механізм подолання економічної 
кризи у регіональній економіці» (№ державної реєстрації 0114U004899, 2015 р.); 
«Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» 
(№ державної реєстрації Oil 5U004939, 2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку 
вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 
0116U008760, 2017 р.), «Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері еко
логічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві» 
(№ державної реєстрації 0117U007309, 2018 р.).

Доцент кафедри інноватики та управління, к.е.н. Дерев’янко Т.А. була 
виконавцем міжнародного проекту TEMPUS-Projectsl58739-TEMPUS-DE- 
TEMPUS-JPHES. Project duration: 15.01.2010 - 14.01.2013 [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу : http://kutep.ua/en/actual/wenet, http://old.pstu.edu/index.php?id=44.

Врамкахреалізації міжнародного npoeKTy543994-TEMPUS-1 -2013-1 -ВЕ- 
TEMPUS-JPCR (MATTENG): «Modernization of two cycles (MA, BA) of competence- 
based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna 
Process» за дисциплінами: «Project Management», «Transferable Skills, «Thin Films in 
Energy Saving Technologies», «Materials From Renewable Sources», etc., Work-shops: 
Eco Audit Tool and CES EduPack 2015Cracow, Poland, 19 July-02 August 2015, 
Certificate of attendance № 39/2015/MMATENG, учасником якого була доцент 
кафедри інноватики та управління, к.т.н. Солідор Н.А., підготовлений пакет 
науково-методичних документів для магістрів інженерних спеціальностей за 
модулем «Projectmanagement».

За останні п’ять років на кафедрі було захищено 2 кандидатські дисертації 
(Сафарова Р.В., Ващенко В.В.). На даний час 1 викладач (Шестакова Т.М.) працює 
над кандидатською дисертацією.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних 
науково-практичних конференціях з питань менеджменту, публічного управління 
та адміністрування:МаІегіа1у IX Mezinarodni vedesco-praktica conference «Dny Vedy 
-  2013», Praha, 27.03.2013 -  05.04.2013. -  Dil 5 Economicke vedy, Praha : Publishing 
House «Education and Science» s.r.o, 2013 p.; European Applied Sciences. -  Stuttgart : 
«ORT Publishing», 2014 p.; The Ninth International Conference on Economic Sciences, 
Austria, Vienna, 24 November 2015. -  Vienna :«East West» Association for Advanced 
Studies and Higher Education GmbH, 2015 p.; International Scientific and 
Methodological conference «University science -  2016»; Международна научно- 
практическа конференция «Съвременни предизвикателства пред финансовата 
наука в променяща се Европа», 2017 р. (Болгарія, гр. Свищов); XIII International 
scientific and practical conference «Trend of modern science», 2018 p. (Sheffield); 
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На кафедрі постійно діють науковий та методичний семінари, на яких 
обговорюються актуальні питання навчальних дисциплін та виховної роботи зі 
студентською молоддю, нові положення та методики теорії і практики 
менеджменту та адміністрування, засоби активізації та підвищення ефективності 
навчального процесу.

Викладачі кафедри активно працюють над залученням студентів до науково- 
дослідницької роботи, протягом останніх п’яти років було підготовлено 
95 доповідей студентів на Міжнародні науково-практичні конференції України.

Під керівництвом професора, д.е.н. Логутової Т.Г. студентка 5 курсу Губська 
Ірина здобула призове місце в конкурсі студентських наукових робіт, 2015 р.

Під керівництвом доцента, к.т.н. Солідор Н.А. студент Носіков Олександр в 
2016 р. посів 3 місце у Всеукраїнській олімпіаді з «Управління проектами» 
(м. Харків). Крім цього, Солідор Н.А. виконувала керівництво студенткою 5 курсу 
Тищенко В.Г., яка посіла І місце в II етапі Міжвузівського конкурсу студентських 
наукових робіт з тематичного напряму «Екологічний і енергетичний менеджмент» 
в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-2017». -  
Запоріжжя (30 травня-01 червня 2017 р.); керівництво студентом 5 курсу 
Кругляковим Р.І., який посів І місце в II етапі Всеукраїнського студентського 
професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та енергетичного 
менеджменту в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Фо- 
рум-2018». -  Запоріжжя (30 травня-01 червня 2018 р.).
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Аналіз науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності 
університету свідчить про тенденцію до зростання професійного потенціалу 
науково-педагогічного складу, в тому числі завдяки встановленим творчим 
контактам із авторитетними зарубіжними вищими навчальними закладами та 
науковими установами, молодіжними організаціями та бізнес-структурами. Кращі 
студенти, аспіранти, викладачі університету мають можливість навчатися, 
стажуватися, підвищувати свою кваліфікацію за кордоном та брати участь у 
міжнародних програмах.

Висновок: Експертна комісія констатує, що організація і результати 
наукової роботи випускової кафедри інноватики та управління сприяють 
забезпеченню якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності073 
«Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем в ДВНЗ «ПДТУ» і повністю 
відповідають державним вимогам акредитації освітніх послуг в сфері вищої 
освіти в межах існуючого ліцензованого обсягу.

Розділ 8. Якість підготовки і використання випускників освітнього рівня 
«магістр» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і 

адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
за другим (магістерським) рівнем оцінено на підставі виконання студентами 
комплексних контрольних робіт (ККР), результатів екзаменаційної сесії, що 
передувала акредитації, захисту звітів з переддипломної практики та державної 
атестації. Виконання комплексних контрольних робіт вимагало від студентів 
системних знань з дисциплін різних циклів. Пакети ККР складено відповідно до 
типових вимог щодо складу, змісту та порядку їх розробки. До кожного пакета ККР 
розроблено критерії їх оцінювання з урахуванням специфіки навчальної 
дисципліни. ККР охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни; 
мають ЗО варіантів комплексних завдань; мають структуру рівнозначної 
складності, а трудомісткість відповідає відведеному часу контролю (90 хвилин); 
використовуються відомі студентам терміни, назви, позначення.

Як свідчать результати ККР, за циклом професійної та практичної підготовки 
абсолютна успішність складає 100%, якісна успішність 79,2%, середній бал 4,17; 
(додаток Б). Загальна розбіжність оцінювання експертами якості проведення 
комплексних контрольних робіт за циклом професійної та практичної підготовки є 
незначною (-0,08) та відповідає акредитаційним вимогам (додаток В).

Загальний аналіз результатів контролю під час останньої екзаменаційної сесії 
показав достатній рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. Виявлено
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наступні результати складання екзаменів: абсолютна успішність складає 100 %, 
якісна успішність 81 %, середній бал 4,25.

Результати захисту звітів з переддипломної практики студентів за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»: абсолютна 
успішність складає 100 %, якісна успішність 100 %, середній бал 5,0.

У відповідності до навчального плану магістра за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент» студенти проходять переддипломну практику в 3 семестрі 
упродовж 4-х тижнів. Головним завданням проходження практики є отримання 
навичок та практичне закріплення теоретичних знань.

Перевірка звітів з переддипломної практики студентів виявила, що вони 
виконані відповідно до методичних рекомендацій та відповідають вимогам щодо 
звітів з переддипломної практики за другим (магістерським) рівнем, отримана під 
час практики інформація може бути використана для підготовки магістерських 
робіт та у майбутній професійній діяльності. Розбіжність між оцінками звітів 
закладом освіти та оцінками експертної комісії відсутня.

Проведений аналіз тематик магістерських робіт підготовки здобувачів вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і 
адміністрування» спеціальності «Менеджмент» показав, що всі теми пов'язані з 
актуальними на сьогодні проблемами та задачами управління промисловою та 
енергетичною галузями, підприємствами та організаціями будь-якої форми 
власності.

Керівництво та викладачі провідних кафедр ДВНЗ «ПДТУ» з метою сприяння 
реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення випускників 
першим робочим місцем проводить постійного аналіз попиту і пропозиції на ринку 
праці фахівців, підготовку яких він здійснює. Вони налагоджують, встановлюють 
та підтримують контакти з потенційними роботодавцями з метою подальшого 
працевлаштування студентів і випускників університету.

Обсяг робіт, що виконується:
- здійснення моніторингу ринку праці, організація презентацій підприємств;
- здійснення зв’язків з центрами зайнятості й аналогічними структурами в 

інших вищих навчальних закладах;
- участь у конференціях, які організуються, виступи з доповідями щодо 

практичної підготовки та працевлаштування;
- організація та проведення заходів, що сприяють працевлаштуванню 

випускників, у т.ч. щорічних «Ярмарків вакансій», на які запрошуються 
представники підприємств-роботодавців та студенти і випускники;

- організація співбесід студентів і випускників з роботодавцями;
- налагодження зворотного зв’язку з випускниками;
- проведення аналізу стану працевлаштування випускників та їх кар’єрного 

росту.
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Професорсько-викладацький склад кафедри інноватики та управління 
протягом всього часу її існування здійснює плідне наукове співробітництво з 
Маріупольською міською радою, ПрАТ «МК «Азовсталь», 
ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «Азовелектросталь», туристичною агенцією 
«VSESVIT», МСРЗ та іншими підприємствами м. Маріуполя та України.

Магістри з менеджменту організацій і адміністрування успішно працюють на 
керівних посадах у державних та недержавних установах, у тому числі на 
ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», у корпораціях, консорціумах, 
холдингах, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах, 
телеканалах України тощо. Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування» мають усі підстави самостійно займатися господарською 
діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та 
покращити своє матеріальне становище (два студенти кафедри інноватики та 
управління Чебан Г. В. та Кругляков Р.І. в 2018 р. стали переможцями конкурсу 
«Український донецький куркуль» та отримали грантові кошти на реалізацію 
власних проектів).

В цілому показники якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) освітнім рівнем 
відповідають вимогам до акредитації.

Висновок: Показники якості підготовки та рівень знань засвідчують про 
відповідність акредитаційним вимогам підготовки магістрів кафедрою 
інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ» за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент».

Розділ 9. Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності

Система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «ПДТУ» повністю 
базується на прийнятому у 2014 році Верховною Радою Законі України «Про вищу 
освіту» редакція від 28.09.2017 р. Закон створив нормативно-правові засади 
державної політики у сфері вищої освіти, спрямованої на її системне реформування 
і, перш за все, на удосконалення системи підготовки фахівців, яка має базуватися 
на «трикутнику знань» (освіта-наука-інновації), щоб стати спроможною динамічно 
та адекватно реагувати на виклики і потреби економіки, забезпечувати якість 
знань, умінь та практичних навичок осіб, що навчаються, відповідно до 
міжнародних стандартів якості вищої освіти та стандартів України.
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Забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього 
рівня (магістр) спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент 
організацій і адміністрування» передбачає здійсненням таких процедур і заходів:

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу ;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 

педагогічних працівників;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом.

Основними вимогами до системи освіти та професійної підготовки є вимоги 
до науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчання здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» 
освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування».

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової частини змісту навчання 
беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, які мають стаж 
практичної, наукової та педагогічної роботи більш ніж 10 років.

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 
його поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти.

Висновок: Експертна комісія констатує, іцо система забезпечення якості 
освітньої діяльності випускової кафедри «Інноватика та управління», сприяє 
забезпеченню якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем і повністю відповідає 
державним вимогам акредитації освітніх послуг в сфері вищої освіти в межах 
існуючого ліцензованого обсягу 105 осіб.
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Розділ 10. Перелік зауважень (приписів) державних контролюючих 
органів та заходи з їх усунення

Експертна комісія перевірила виконання зауважень акредитаційної експертизи 
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)» за магістерським освітньо-кваліфікаційним рівнем у 
ДВНЗ «ПДТУ» (з 09.012013 р. до 11.01.2013 р.)та відзначає наступне.

За час, що минув після роботи експертної комісії, кафедрою інноватики та 
управління проведено наступну роботу над опрацюванням зауважень:

Зауваження 1: посилити роботу щодо підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних працівників, які залучені до підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», в провідних 
навчальних закладах України, що здійснюють підготовку фахівців за цією 
спеціальністю.

Відповідь: викладачі кафедри інноватики та управління постійно працюють 
над підвищенням своєї кваліфікації, покращенням якості викладання, активно 
займаються науково-методичною та науковою роботою. Впродовж 2015-2018 рр. 
науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни фахового спрямування 
за напрямом, підвищили кваліфікацію у провідних закладах вищої освіти України 
(Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», Національна академія педагогічних наук України, Запорізький 
національний технічний університет, Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Інститут 
підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» тощо), пройшли міжнародні стажування у 
закладах вищої освіти європейських країн (Краківський політехнічний університет 
імені Тадеуша Костюшка (Польща), Варненський економічний університет 
(Болгарія)) та провідних підприємствах міста (ПрАТ «МК «Азовсталь»).

Зауваження 2: забезпечити до початку 2013-2014 навчального року розробку 
дистанційних технологій навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» на базі 
електронних конспектів лекцій.

Відповідь: в межах активізації роботи щодо впровадження системи 
дистанційного навчання у процес підготовки студентів-магістрів спеціальності 
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» створено дистанційні курси, які розроблено у системі Moodle, а саме 
85% навчальних дисциплін забезпечено навчально-методичними матеріалами у 
системі дистанційного навчання ДВНЗ «ПДТУ» (https://ds.pstu.edu/). На сайті 
навчально-методичних матеріалів бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» (http://uiriiTi.pstu.edu/) 
постійно викладаються нові та оновлюються існуючі конспекти лекцій викладачів 
кафедри з дисциплін професійної та практичної підготовки. Засвоєні знання з 
дисциплін, вивчення яких передбачає складання екзамену, студенти спеціальності
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073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і 
адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня заочної форми 
навчання та Центру дистанційного навчання ДВНЗ «ПДТУ» перевіряють за 
допомогою тестування через тестовий режим Moodle ПДТУ 
(https://moodle.pstu.edu/). Забезпеченість тестами екзаменаційних дисциплін 
професійної та практичної підготовки складає 100 %.

Зауваження 3: посилити профорієнтаційну роботу з метою залучення 
найкращих випускників шкіл та технікумів до навчання зі спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Відповідь: кафедра інноватики та управління активно проводить
профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл м. Маріуполя та прилеглих 
районів (смт Мангуш, смт Нікольське, смт. Волноваха, с. Сартана, та ін.) та 
коледжів (машинобудівний коледж ПДТУ, Маріупольський механіко- 
металургійний коледж ПДТУ, Маріупольський коледж ПДТУ, Маріупольський 
будівельний коледж тощо), до навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент». 
Щорічно найкращі студенти коледжів приймають участь в Круглих столах, що 
проводить кафедра інноватики та управління, за результатами яких публікуються 
збірники тез доповідей (2016 р. «Інноваційний пріоритет розвитку вітчизняних 
підприємств у сучасних умовах», 2017 р. «Інноваційні підходи до рішення проблем 
у сфері екологічного та енергетичного менеджменту в національному 
господарстві») та в регіональній студентській науково-технічній конференції 
університету «Наука -  перші кроки». Крім цього, два рази на рік під час шкільних 
канікул викладачі кафедри інноватики та управління читають школярам ознайомчі 
лекції, графіки проведення яких зберігаються в методичному кабінеті кафедри.

Висновок: Експертна комісія констатує, що зауваження, які були 
зазначені попередньою акредитаційною комісією, усунені в повному обсязі.

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення 
акредитації в Приазовському державному технічному університеті з підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і
адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) 
рівнем. Наведені загальні відомості, а також відомості про кадрове, матеріально- 
технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення університету 
дозволяють зробити висновок про те, що ДВНЗ «ПДТУ» здійснює підготовку 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і
адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) 
рівнем у відповідності до дер>] (додаток А). Кадрове забезпечення

Розділ 11. Підстави для акредитації
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навчальної підготовки студентів відповідає Державним нормам акредитації за 
другим (магістерським) рівнем. Навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення відповідає вимогам акредитації послуг у сфері вищої освіти і надає 
можливість якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
за другим (магістерським) рівнем. Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» та 
кафедри інноватики та управління дозволяє забезпечувати на достатньому рівні 
проведення освітнього процесу підготовки магістрів.

Таким чином, клопотання ДВНЗ «ПДТУ» щодо акредитації освітньо- 
професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 
073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем підготовки з ліцензованим 
обсягом 105 осіб вважаємо достатньо обґрунтованим.

На підставі аналізу поданих матеріалів і результатів акредитаційної 
експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент 
організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим 
(магістерським) рівнем комісія надає рекомендації щодо поліпшення навчального 
процесу, які не впливають на остаточне позитивне рішення, а саме:

- активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри щодо 
наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
зокрема ScopusTa/або Web of Science Core Collection, рекомендованих 
МОН України;

- забезпечити підвищення ефективності наукової роботи студентів, посилити 
їх участь у Всеукраїнських фахових конкурсах та олімпіадах з менеджменту;

- посилити роботу щодо якісного підвищення кваліфікації викладачів 
кафедри, які залучені до підготовки магістрів кафедри, шляхом проходження їх 
стажування у навчальних закладах України та закордоном;

-продовжити розробку власних підручників та навчальних посібників з 
дисциплін освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і 
адміністрування», удосконалити наповнення учбово-методичних комплексів 
дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки;

- забезпечити участь науково-педагогічного персоналу кафедри інноватики та 
управління у міжнародних наукових проектах, а також у програмах студентської та 
викладацької академічної мобільності з зарубіжними університетами.

Результати аналізу відповідності показників забезпеченості ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» акредитаційним умовам 
надання освітніх послуг щодо забезпечення підготовки фахівців відповідного 
освітнього рівня наведено у таблицях додатку А.

Розділ 12. Загальні висновки і пропозиції

Голова експертної комісії д.е.н., професор Б. М. Андрушків



Висновок: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і 
результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про 
можливість акредитації освітньо-професійної програми «Менеджмент 
організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за другим 
(магістерським) рівнем підготовки з ліцензованим обсягом 105 осіб.

Голова експертної комісії
завідувач кафедри менеджменту
інноваційної діяльності та підприємництва

університету ім. Івана Пулюя, доктор 
економічних наук, професор

Тернопільського національного

Експерт
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор економічних наук, доцент Л. А. Горошкова

14 листопада 2018 р.
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Додаток А
Порівняльна таблиця дотримання ліцензійних умов підготовки фахівців 

освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
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

+ + Без
відхилень

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

+

1 Д.е.ІІ.,
Логутова Т.Г.,

2 к.е.н.
Дерев’янко Т.А., 
Захаренко Н.С.

Без
відхилень

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

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

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

відхилень
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 30 Ліцензійних 
умов

+ + Без
відхилень

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

+ + Без
відхилень
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(входили) до жодної групи забезпечення такого або 
іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі
6. Частка у складі групи забезпечення науково- 
педагогічних (наукових) працівників для рівня 
магістра:
6.1. які мають науковий ступень та/або вчене звання 60 83,3 +23,3
6.2. які мають науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора 20 25 +5
Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів 
та форм навчання з відповідної спеціальності на 
одного з членів групи забезпечення

Не більше 
ЗО 10 -20

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 + + Без

відхилень
8.2. з науковим ступенем та вченим званням + + Без

відхилень
8.3. з науковим ступенем або вченим званням + + Без

відхилень
9. Наявність на кафедрі доктора наук відповідної 
або спорідненої спеціальності

+ + Без
відхилень

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

+ + Без
відхилень

Г олова експертної комісії
завідувач кафедри менеджменту
інноваційної діяльності та підприємництва
Тернопільського національного
університету ім. Івана Пулюя, доктор
економічних наук, професор М. Андрушків

Експерт
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор економічних наук, доцент Л. А. Горошкова

14 листопада 2018 р.

З експертними

В.о. ректора 
д.т.н., профес

айомлений, один примірник отримав
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Порівняльна таблиця дотримання ліцензійних умов підготовки фахівців 
освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем

Вимоги згідно наказу від 30.12.2015 р. № 1187

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
/. 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 6,65/4,59 +4,25/+2,19

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 + + Без відхилень
3.2. пунктів харчування + + Без відхилень
3.3. актового чи концертного залу + + Без відхилень
3.4. спортивного залу + + Без відхилень
3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків + + Без відхилень
3.6. Медичного пункту + + Без відхилень
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби)

70 100 +30

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

+ + Без відхилень
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2. Технологічні вимоги 
щодо навчально-методичного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

+ + Без відхилень

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + Без відхилень

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + Без відхилень

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + Без відхилень

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + Без відхилень

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + Без відхилень

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

найменувань
16 +11

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

+ + Без відхилень

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-
наукова/видавнича/атестаційна(наукових 
кадрів) діяльність, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ + Без відхилень
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4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 85 +15

Г олова експертної комісії
завідувач кафедри менеджменту
інноваційної діяльності та підприємництва
Тернопільського національного
університету ім. Івана Пулюя, доктор
економічних наук, професор М. Андрушків

Експерт
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор економічних наук, доцент

14 листопада 2018 р.
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Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог з акредитації щодо якісних 
характеристик підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і 
адмініструвапня»спеціальності 073 «Менеджмент»

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 р. № 689

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнемвищої 

освіти

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

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 Без
відхилень

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

відхилень
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 89 -11

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з соціально- 
гуманітарноїпідготовки за результатами сесії:
2.1.1. Успішність, % 90 - -
2.1.2.. Якість (оцінки на «5» і «4»), % 50
2.2. Рівень знань студентів з природно -  
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90

- -2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:

Голова експертної комісії д.е.п., професор Б. М. Андрушків



2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % , сесія*

50 81 +31

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + Без
відхилень

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

+ + Без
відхилень

*2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % , ККР*

Голова експертної комісії
завідувач кафедри менеджменту
інноваційної діяльності та підприємництва 
Тернопільського національного
університету ім. Івана Пулюя, доктор 
економічних наук, професор

Експерт
професор кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету, 
доктор економічних наук, доцент

14 листопада 2018 р.

Голова експертної комісії д.е.н., професор Б. М. Андрушків



здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Менеджмент
організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

в період проведення акредитаційної експертизи з 12.11.2018 до 14.11.2018 р.

№

з/п

Дисципліна Група Дата, час, аудиторія Прізвище
викладача

Прізвище експерта

1. Менеджмент організацій 12.11.2018, 12ш ауд. 9.306 І. В. Колодяжна Л.А. Горошкова

2. Інвестиційний
менеджмент МН-17-М

13.11.2018, 1005 ауд. 9.306 Т.Г. Логутова Л.А. Горошкова

3. Корпоративне управління 13.11.2018, 1210 ауд. 9.306 НА. Солідор Л.А. Горошкова

4. Управління змінами 14.11.2018, 12ш ауд. 9.306 І. В. Колодяжна Л.А. Горошкова

Голова експертної комісії 

Експерт 

В. о. ректс 

Завідувач

рськии державним технічний університету 

ка та управління»

іа експертної комісії

Б.М. Андрушків 

Л. А. Горошкова 

. С. Волошин 

Т. Г. Логутова

д.е.н., професор Б. М. Андрушків



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Менеджмент

організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

№
Дисципліна Група Кількість

студентів

Виконували
ККР

Одержали оцінки при самоаналізі Абсолютна
успішність

%
Якість

%
Середній

бал
«5» «4» «3» «2»

Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Дисципліни щиофесійної та практичної підготовки
1. Менеджмент

організацій

М
Н-

17
-М

6 6 100% 2 33,3 2 33,3 2 33,4 - - 100% 66,6 4,0

2. Інвестиційний
менеджмент

6 6 100% 3 50,0 2 33,3 1 16,7 - - 100% 83,3 4,33

3. Корпоративне
управління

6 6 100% 3 50,0 2 33,3 1 16,7 - - 100% 83,3 4,33

4. Управління
змінами

6 6 100% 1 16,6 4 66,8 1 16,6 - - 100% 83,4 4,0

Всього 6 24 100% 9 37,5 10 41,7 5 20,8 - - 100% 79,2 4,17

Голова експер 

Експерт:

В. о. ректо 

Завідувач к

ький державний технічний університет»: 

ка та управління»

Б.М. Андрушків 

Л. А. Горошкова 

В. С. Волошин

Голова експертної комісії
0

д.е.н., професор Б. М. Андрушків



Додаток В
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Менеджмент
організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

№ Дисципліна Група

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

тів

Виконува 
ли ККР

(%)
Одержали оцінки (у відсотках)

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 за
 

ре
зу

ль
та

та
ми

 
са

мо
ан

ал
ізу

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 за
 

КК
Р

Ві
дх

ил
ен

ня

Са
мо

ан
ал

із

КК
Р

«5» » «3» «2»

Са
мо

ан
а

лі
з

КК
Р

Са
мо

ан
а

лі
з

КК
Р

Са
мо

ан
а

лі
з

КК
Р

Са
мо

ан
а 

__
_п

іт_
__

КК
Р

Дисципліни професійної та практичної підготовки
1 . Менеджмент

організацій

МН-17-М

6 100 100 33,3 33,3 50,0 33,3 16,7 33,4 - - 4,17 4,0 -0,17

2. Інвестиційний
менеджмент

6 100 100 50,0 50,0 50,0 33,3 - 16,7 - - 4,5 4,33 -0,17

3. Корпоративне
управління

6 100 100 50,0 50,0 33,3 33,3 16,7 16,7 - - 4,33 4,33 0

4. Управління змінами 6 100 100 16,6 16,6 66,8 66,8 16,6 16,6 - - 4,0 4,0 0
Загалом 24 100 100 37,5 37,5 50,0 41,7 12,5 20,8 - - 4,25 4,17 0,08

Голова експе 

Експерт:

В. о. ректої 

Завідувач к

ськии державний технічним університет»: 

ка та управління»

Б.М. Андрушків 

Л. А. Горошкова 

В. С. Волошин 

^  Т. Г. Логутова

Голова експертної комісії д.е.н., професор Б. М. Андрушків


