
ЕКС ПЕРТНІ ВИСНОВКИ
про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки

фахівців
освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних 

ресурсів» зі спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти

у ДВІН «Мрназовський державний технічний університет»
(м. Маріуполь)

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положения про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах». Постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» та постанови №347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» 
з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» зі 
спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет» та наказу Міністерства освіти і науки України від 
09.11.2018р. №1933-л «Про проведення акредитаційної експертизи»,
експертна комісія Міністерства освіти і науки у складі:

Голова комісії: Князь Святослав Володимирович завідувач
кафедри підприємництва та екологічної експертизи 
товарів Національного університету «Львівська 
політехніка», доктор економічних наук, професор

Член комісії: Павленко Олена Пантеліївна завідувач кафедри
менеджменту природоохоронної діяльності 
Одеського державного екологічного університету, 
кандидат економічних наук, доцент

у період з 10.12.2018 р. по 12.12.2018 року розглянула на місці подану 
Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний 
технічний університет» (далі ДВНЗ «ПДТУ») акредитаційну справу та 
провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього 
вищого навчального закладу державним вимогам щодо можливості 
акредитації освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних



ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем.

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодо 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Економіка 
довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем ДВІ ІЗ 
«ІІДТУ» проінформував Міністерство освіти і науки України заявою від 02 
листопада 2018 року № 61/110 303.

При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних 
матеріалів та документів:

1. Засновницькі документи ДВНЗ «ГІД І У» (Постанова від 25 
листопада 1903 року № 956 про створення Приазовського державного 
технічного університету. Статут, прийнятий конференцією трудового 
колективу від 30 серпня 2016 року, затверджений Міністерством освіти і 
науки України 04 травня 2017 року наказ № 678.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 
Серія А 01 № 035596 від 11 .02 .2009  р.

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

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

5. Сертифікат про акредитацію Серія НД №0588724.
6. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти.
7. Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 
«Економіка» за другим (магістерським) рівнем.

8. Освітньо-професійна програма «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем.

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

технічне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності та соціальну 
інфраструктуру ДВІ ІЗ «І ІДТУ».

12. Порівняльна таблиця відповідності досягнутого рівня освітньої 
діяльності ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, інші документи.

13. Матеріали щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» 
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові» за другим (магістерським) рівнем.



І. Загальна характеристика освітньої діяльності 
Державного типом» навчального закладу «ІІриазовськнй державний

технічний університет»

ДВ1ІЗ «ІІриазовськнй державний технічний університет» (ДВНЗ 
«ГІДТУ») створено на базі Маріупольського металургійного інституту, який 
було засновано у 1930 році. У відповідності до рішення колегії Міністерства 
освіти України від 29.09.93 р. № 16/5 за результатами ліцензування 
Маріупольський металургійний інститут атестований вищим навчальним 
закладом IV рівня акредитації і прийняв пропозицію про зміну статусу. 
Кабінет Міністрів України 25 листопада 1993 р. прийняв постанову № 956 
«Про створення Приазовського державного технічного університету з 
підпорядкуванням Міністерству освіти України».

Університет заснований на державній формі власності і підпорядкований 
Міністерству освіти і науки України, занесений до єдиного Державного 
реєстру підприємств та організацій України (ідентифікаційний код 02070812) 
за юридичною адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Університетська. 7.

ДВІ 13 «ІІриазовськнй державний технічний університет» створено з 
метою провадження освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою фахівців з 
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до отриманих 
ліцензій. Основою діяльності університету с підготовка 
висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, що пов'язані з 
металургією, енергетикою, машинобудуванням, економікою та іншими 
галузями, як за державним замовленням, так і договірними зобов'язаннями на 
принципах поєднання грунтовної університетської освіти з професійною 
підготовкою у конкретній галузі.

Згідно свого Статуту, ДВНЗ «ПДТУ» здійснює діяльність в межах прав, 
що передбачені Законом України «Про освіту». Законом України «Про вишу 
освіту», іншими законодавчими актами та податковими правами, наданими за 
результатами акредитації. Статут Університету затверджено у встановленому 
порядку. Положення Статуту, концепція створення і діяльності Університету 
відповідають чинному законодавству України. У змінах до Статуту 
підкреслено, що освітня діяльність здійснюється згідно з отриманими 
ліцензіями.

ДВНЗ «ПДТУ» очолює ректор Волошин В'ячеслав Степанович, доктор 
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік 
Міжнародної кадрової академії.

ДВНЗ «ПДТУ» працює згідно з відомостями щодо здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти.

За роки свого існування ДВНЗ «ІІриазовськнй державний технічний 
університет» підготував понад 58 тисяч висококваліфікованих фахівців для

І олова експертної комісі Князь С. В.



народного господарства України га 48 зарубіжних країн Свропи, Азії. 
Африки і Латинської Америки.

Навчальний процес забезпечують 42 кафедри, у складі яких працюють 
49 докторів наук, професорів, 181 кандидат наук, доцент, академіки і член 
кореспонденти галузевих і зарубіжних академій наук, 3 заслужених діячі 
науки і техніки України, заслужені працівники народної освіти України, 
лауреати Державної премії України, премії Ради Міністрів України.

У структурі ДВ1П «ПДТУ» налічується 8 факультетів, 4 навчально- 
наукових інститути, 3 навчально-науково-виробничі інноваційні комплекси, З 
коледжі, відділення довузівської підготовки, відділ дистанційного навчання і 
екстернату, 2 навчально-консультаційних пункти. В університеті діють: 
аспіранту ра, докторантура, 2 спеціалізовані вчені ради із захисту' докторських 
і кандидатських дисертацій з 3 спеціальностей, в яких за останні роки 
захистили докторські та кандидатські дисертації понад 80 осіб.

В університеті і його структурних підрозділах навчається понад 5 тисяч 
студентів денної і заочної форм навчання. Рівень працевлаштування 
випускників ДВНЗ «ІІДТУ» на підприємства України складає 97-98%. 
Диплом університету визнається за кордоном.

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, бібліотеку з 
читальними залами і книжковим фондом понад 550 тисяч примірників, 43 
комп’ютерні класи, центр комп'ютерних технологій, об’єднаних у загальну 
університетську мережу з виходом в Інтернет, навчально - спортивний 
комплекс зі спортивними залами, стадіон із штучним покриттям, 2 
студентські гуртожитки, студентську' їдальню на 300 місць, 4 буфети, 
санаторій-профілакторій, оздоровчо-спортивний табір «Олімп» на 180 місць 
на узбережжі Азовською моря.

Головне завдання діяльності ДВІ ІЗ «ПДТУ» визначається як підготовка 
кадрів вищої кваліфікації для державних структур, підприємств, організацій, 
виробничих об'єднань, фінансових установ з різною формою власності; 
розвиток особистості, творчих здібностей людини, здатності забезпечити 
успіх своєї організації у мінливих умовах ринкової економіки за рахунок 
володіння двома іноземними мовами. сучасними комп'ютерними 
технологіями.

Освітня діяльність ДВНЗ «ПДТУ» має за головну мсту підготовку 
сучасних управлінських кадрів на базі органічного поєднання освітньої, 
професійної, практичної та наукової діяльності, інтенсивного розвитку 
міжнародних зв’язків і виховної роботи.

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 у засобах масової 
інформації міста.

За успіхи і досягнення в освіті та науці ДВНЗ «ІІДТУ» 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 ДВНЗ «ІІДТУ» удостоєний 
почесного звання «Лідер національної освіти». Підтверджено повноваження 
на міжнародні сертифікати ISO-9001 та ISO-14001. Університет удостоєно 
вищих нагород «Гран-прі» на виставках «Освіта та кар’єра-2011» та «Освіта 
та кар’єра-2012», золотої медалі в номінації «Інноваційний розвиток 
освіти та сучасні педагогічні технології», та дипломів у номінації 
«Комплексний підхід у освітньої діяльності вищої ніколи».

Основні досягнення за 2016-2018 навчальні роки:
-ДВІІЗ «ПДТУ» став ініціатором створення асоціації вузів міст 

зони АТО. мета якої відстоювати інтереси університетів у складних умовах. 
Перший результат роботи асоціації прийнятий парламентом закон № 6548 
про фіксований прийом, який дозволяє зробити гідний набір студентів на 
перший курс:

- за результатами консолідованого рейтингу ВНЗ України, що включає 
інтегровану оцінку трьох найбільш престижних рейтингових списків, 
університет займає 77 місце серед 288 вузів;

- в університеті за проектом USAID відкрита школа старт-апів для 
підтримки малого та середнього бізнесу;

- університет створив спільний інноваційний освітній проект з 
компанією «Метінвест-Промсервіс» з індивідуальної підготовки фахівців для 
цього підприємства;

- у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт 
університет удостоївся 8 перемог в олімпіадах і 16 перемог в конкурсах;

-за кордон було направлено 31 делегацію вчених і студентів ДВІІЗ 
«ПДТУ» цільовим призначенням: на наукову роботу, навчання, участь у 
конференціях, тренінгах;

- 2 працівника ДВНЗ «ПДТУ» захистили докторські дисертації та 6 
науково-педагогічних працівників та аспірантів захистили кандидатські 
дисертації.

Згідно з наказом ректора підготовку магістрів зі спеціальності 051 
«Економіка» (освітня програма - «Економіка довкілля і природних ресурсів») 
здійснює кафедра економіки підприємств економічного факультету'.

Для підготовки магістрів зі спеціальності 051 «Економіка» залучаються 
також фахівці з інших кафедр ДВІІЗ «ПДТУ», зокрема, інформатики, 
економічної теорії і підприємництва, інноватики та управління, охорони 
праці та навколишнього середовища та ін.

Все це дозволяє забезпечити належний рівень підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» зі спеціальності 051 «Економіка».

Мета діяльності кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» визначається поєднанням потреб держави 
і суспільства у високоосвічених фахівцях з економіки та екології та



прагнення громадян України одержати ґрунтовну освіту зі спеціальності 051 
«Економіка».

Концепція освітньої діяльності ДІЗНЗ «ПДТУ» щодо підготовки фахівців 
за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» чі спеціальності 051 «Економіка» 
базується на задоволенні потреб економіки південно-східного регіону 
України, зокрема міста Маріуполя, у висококваліфікованих фахівцях у галузі 
економіки, стосовно яких обов'язковими кваліфікаційними вимогами є знання 
питань охорони довкілля і раціонального природокористування, екологічного 
права і економічного регулювання охорони довкілля, а також уміння 
застосовувати їх при рішенні професійних завдань, що буде сприяти 
удосконаленню управління соціально-економічною та природоохоронною 
сферою регіону. Вона виходить з тою, що випускники з даної спеціальності 
призначені для роботи на промислових підприємствах річних форм власності, 
а також у малих підприємствах, інших організаціях та установах, що 
займаються природоохоронною діяльністю і передбачає: безперервність та 
інтегрованість економічної та екологічної освіти сучасного фахівця; розвиток 
спеціалізації та профілізації підготовки економістів; інтернаціоналізацію 
навчальних планів і навчальних програм економічної та екологічної освіти; 
підготовку та перепідготовку кадрів з проблем ринкової економіки, 
ресурсозбереження та охорони довкілля.

Для досягнення поставлених задач з підготовки фахівців з економіки 
довкілля і природних ресурсів, які б відповідали міжнародним 
кваліфікаційним вимогам, в ДВІ ІЗ «ПДТУ» розроблено та поетапно 
реалізується наскрізний план багатоступеневої підготовки.

Після перевірки документів університету експертна комісія констатує, 
що Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет» може здійснювати підготовку здобувачів за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» 
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» в межах ліцензійного обсягу 
та згідно відомостей щодо освітньої діяльності у  сфері вищої освіти.



Надані та перевірені комісією документи відповідають акредитаційній 
справі та є підтвердженням права Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» здійснювати підготовку 
магістрів ш освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і 
природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем.

2. Формування коптингеїну студентів другого (магістерського) рівня 
за осві їньо-нрофссінною програмою «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та

поведінкові науки»

Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» 
здійснюється кафедрою економіки підприємств шляхом постійної 
профорієнтаційної роботи викладачів серед учнів загальноосвітніх шкіл, 
гімназій, коледжів, на підприємствах міста та прилеглих районів, а також 
шляхом вивчення потреби регіону в фахівцях з економіки довкілля і 
природних ресурсів.

Поточний контингент студентів та динаміка змін контингенту студентів 
за освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» 
спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
наведено у табл. 2,3.

Таблиця 2
1 Іоточний контингентстудентів за освітньо-професійною програмою 

«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка»

Курс Форма навчання Усього
Денна Заочна

1 1 - 1
2 2 - 2

Усього 3 - 3
1 рофорієнтаційна робота проводиться викладачами кафедри в 

загальноосвітніх школах, ліцеях та інших навчальних закладах міста. Для 
цього видано буклети за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо- 
професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», 
розміщується та постійно оновлюється інформація у соціальних мережах та 
засобах масової інформації. Викладачі активно ведуть профорієнтаційну 
роботу на основних підприємствах міста (НрАТ „ММК ім. Ілліча”, ПрАТ 
„МК „АЗОВСТАЛЬ”, ТОВ „СРЗ” та інші). Викладачі виїжджають в сільські 
райони для проведення профорієнтаційної роботи. Кафедра економіки 
підприємств бере активну участь у Днях відкритих дверей, що проводить 
ДВНЗ «ПДТУ».



Динаміка змін контингенту' студентів
спеціальності 051 «Економіка» із освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів»

(по очній формі навчання)

№
п/п

Назва показника

Роки
2016 рік 

курси
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Всього студентів у Приатопському державному
1 технічному університеті иа ОІ.ІО.вілповілного 632 363 569 529 426 189 637 406 516 493 411 347 538 388 524 441 392 372

року
Всього студеніів на спеціальності: 

магістрів
- ” ' - 25 8 * * • • 14 24 • • 17 ІЗ

в т.ч. ЕДПР - - - - 3 - - - - - 2 3 - - - - 1 2
• бакалаври 15 21 25 21 7 14 23 24 8 7 14 19

Кількість студентів (магістрів, бакалаврів), яких
відраховано:

• всього; - - - - - - - 1 - - 1 1 - - - 4 - 1
• та невиконання навчального шану _ т 1 1 • 4 1

3 • та грубі порушення дисципліни;
• у зв'язку з переводом до інших ВИЗ: - - - - - - - - - - - - - - - - ■ -

• інші причини.
- - - - - - * 1

Кількість студентів (магістрів, бакалаврів), які 
зараховані на старші курси:

• всього: • - - - - - - - 2
4 • переведених із інших ВИЗ: т • • • 2

• поновлених на навчання • - - - - - - * - - - - - • - - - -

2017 рік 
курси

2018 рік 
курси

Князь С. В.І олова експергної комісії



Конкурс за заявами зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо- 
професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» за 
останні роки постійно змінюється, що пов'язано із складною політичною 
ситуацією у регіоні.

Фахівці вказаної спеціальності користуються попитом на ринку праці. 
Цс обумовлює доцільність підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
за освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» в ДВНЗ «Приазовський державний 
тех нічний уні вере и гет».

Слід активізувати роботу із залучення контингенту студентів на основі 
налагодження більш тісних зв’язків із службами працевлаштування, центрами 
зайнятості, екологічними організаціями тощо.

Наведені дані свідчать. що фактичні показники Університету за даним 
розділам відповідають вимогам акредитаційних умов надання освітніх 
послуг у  сфері вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка 
довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем.

3. Зміст підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних 

ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки»

Навчальний процес в ДВНЗ «І ІД І У», в тому числі і на випускаючій 
кафедрі економіки підприємств, організований згідно «Положення про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 
року № 161 та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України, а також Уряду України.

Співвідношення між обов’язковими та вибірковими дисциплінами 
відповідає вимогам вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 
Варіативна складова навчального плану відповідає вимогам освітньої 
програми та розпорядчим документам Міністерства освіти і науки України.

У ході експертної перевірки встановлено, що навчальне навантаження 
щодо індивідуальних занять та самостійної роботи студентів встановлюється 
у межах від 1/3 до 2/3 часток від загального обсягу навчальною часу 
студента, що відведений для конкретної дисципліни.

Графік навчального процесу та робочі навчальні плани на навчальний рік 
розробляються, узгоджуються і затверджуються у встановленому порядку в 
березні поточного навчального року на наступний навчальний рік. Розклад 
занять складається, узгоджується і затверджується за два тижні до початку 
навчального семестру.



Таким чинам, фактичні дані за даним розділом відповідають 
акредитаційним вимогам. Комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» 
спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» за другим (магістерськимі рівнем відповідає вимогам та положенням 
Міністерства освіти і науки України.

4. Кадрове шбезпечення навчально-виховного процесу підготовки
фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 
«Економіка» галузі тань 05 «Соціальні іа новслінкові науки»

Кафедра економіки підприємств була заснована у 1965 році і на 
теперішній час г найбільшим підрозділом економічного факультету ДВНЗ 
«І1ДТУ».

Дані про якісний склад кадрового забезпечення підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» наведені в акредитаційній справі.

Експертами встановлено, шо кадрове забезпечення професорсько- 
викладацького складу кафедри економіки підприємств відповідає вимогам до 
вищих закладів освіти. На теперішній час кадровий потенціал кафедри 
нараховує 11 викладачів (з урахуванням сумісників), у тому числі, докторів 
наук -  2, кандидатів наук, доцентів 7. Штатних викладачів на кафедрі 
працює 10 осіб, з них 8 мають науковий ступінь.

Науково-педагогічний склад кафедри включає фахівців, які мають досвід 
педагогічної діяльності в закладі вищої освіти, роботи на підприємствах, в 
органах управління, комерційних організаціях.

Навчально-допоміжний персонал включає 2 штатні одиниці (зав. 
методичним кабінетом, лаборант).

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка 
довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» переважно 
зосереджена на базовій кафедрі - економіки підприємств. Для викладання 
окремих дисциплін залучаються фахівці з кафедр інформатики, інноватики та 
управління, перекладу, охорони праці та навколишнього середовища та ін.

Все це дозволяє стверджувати про виконання ліцензійних умов щодо 
підготовки магістрів з економіки за освітньо -  професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» на базі кафедри економіки 
підприємств (не менш, ніж 60% викладання лекційних годин забезпечено 
науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими 
званнями, з них на постійній основі - не менше 50%).

Викладачі кафедри активно займаються підвищенням своєї кваліфікації. 
На кафедрі існує група молодих викладачів, що протягом останніх років 
захистили кандидатської дисертації з економіки. Серед них доценти



Камишникова Е. В., Захаренко Н. С., старший викладач Маматова Л. 111.
30 листопада 2018 року була захищена кандидатська дисертація асистента 

Мутерко Г. М. Активно працюють над докторськими дисертаціями доценти 
Черната Г. М., Камишникова Е. В., Потапова 11. М.

У ході експертної перевірки встановлено, що базова освіта викладачів, які 
здійснюють навчальний процес з підготовки фахівців із спеціальності 051 
«Економіка» за освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і 
природних ресурсів» другого (магістерського) рівня відповідає профілю 
дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується проходженням 
п ідвищення кваліфі ка ції.

На економічному факультеті працює спеціалізована вчена рада 
Д 12.052.02 із захисту докторських та кандидатських дисертацій з економіки за 
спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами, в роботі 
якої беруть активну участь працівники кафедри (Меліхов А. А., 
Верескун М. В.). Все це дозволяє активно готувати кваліфіковані кадри з 
економіки.

Відсоток викладачів кафедри економіки підприємств, що захистили 
дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за 
спеціальністю 08.00.04 - економіка га управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності), складає станом на кінець листопада 2018 р. 54,5%. З 
урахуванням того, що 30 листопада 2018 року була захищена кандидатська 
дисертація асистента Мутерко Г.М., цей відсоток сягне 63,6%.

Викладачі кафедри економіки підприємств активно займаються 
науковою роботою. Вони брали активну участь у виконанні науково- 
дослідних робіт (держбюджет) «Стратегічний розвиток підприємства в 
умовах економічної глобалізації» (номер державної реєстрації роботи: 
0I13U007297, на протязі 2013-2014 рр.); «Стратегічне управління розвитком 
промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (номер 
державної реєстрації роботи: 0114U004902, на протязі 2014-2015 рр.), 
«Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» 
(номер державної реєстрації роботи: 0II5U004943, на протязі 2015-2016 р.), 
«Дослідження механізмів реалізації стратегій конку реї птюго розвитку 
підприємств у промислових регіонах України» (номер державної реєстрації 
роботи: 01161.1008764, на протязі 2016-2017 р.), «Моделі та механізми 
стратегічного управління розвитком промислових підприємств України у 
конкурентному середовищі» (номер державної реєстрації роботи: 
0117U007315, на протязі 2017-2018 р.).

Результати цих робіт використовуються у дисертаційних роботах та у 
процесі виконання магістерських (дипломних) робіт.

Викладачі кафедри також беруть активну участь у наукових, науково- 
практичних та науково-методичних конференціях та семінарах, публікуються 
у фахових виданнях.

Серед викладачів кафедри економіки підприємств є автори (співавтори) 
навчальних посібників, що мають гриф ДВНЗ «ПДТУ».

Зокрема, завідувач кафедри Меліхов А.А. є автором монографії



«Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та методологія 
управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення», яка вийшла у 
видавництві ДІЗН’З «1 ІД ГУ» у 2014 році. Доценти кафедри Захаренко Н. С., 
Псарьова І. С. є співавторами навчального посібника «Інноваційний розвиток 
підприємства», який вийшов у видавництві ДВІ ІЗ «І ІД ТУ» у 2018 році.

Провідні фахівці кафедри беруть участь у підготовці та виданні наукової 
літератури. Зокрема, доцент Камишиикова Е.В. є співавтором монографії 
«Економічна безпека промислових підприємств», що вийшла у видавництві 
ДВНЗ «ГІД І У» у 2013 році; доцент Черната Т.М. є співавтором монографії 
«Система стратегічного управління промисловим підприємством», що 
вийшла у видавництві LAP LAMBERT Academic Publishing у 2013 році.

Проектна група у складі кафедри економіки підприємств із освітньо- 
професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» 
спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня (визначена 
наказом ректора ДВІІЗ «ПДТУ») - група науково-педагогічних працівників, 
які відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на 
певному рівні вищої освіти, і відповідають кваліфікаційним вимогам, 
визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 
закладів освіти.

І Іроектна група, що створена у складі кафедри економіки підприємств, із 
освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» 
спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня складається з 
науково-педагогічних 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 працівників. Вони не входять 
до жодної проектної групи цього або іншого вищого навчального закладу в 
поточному навчальному році (крім проектної групи з цієї самої спеціальності 
в даному навчальному закладі). Відповідність спеціальності визначається 
згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, та досвідом 
практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років, у т.ч. наукової чи 
науково-педагогічної діяльності.

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) Верескун М. В. 
науково-педагогічний працівник, який мас науковий ступінь доктора 
економічних наук та вчене звання доцента за відповідною спеціальністю, 
стаж науково-педагогічної роботи більше 10 років. Керівник проектної групи 
є гарантом лише однієї освітньої програми.

Група забезпечення із спеціальності 051 «Економіка» за освітньо- 
професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» другого 
(магістерського) рівня складається з науково-педагогічних працівників, які 
працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію 
відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної групи 
забезпечення цього або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

S T ? .
І олова експертної комісій^- “ Князь С. В.
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Усі викладачі мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два 
роки та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується 
виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті ЗО 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

З розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня магістра 
припадають 2 науково-педагогічних працівника закладу освіти, які 
забезпечують навчальний процес підготовки фахівців вищої освіти, мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, 
що перевищує норматив на І.

Частка тих, хто мас науковий ступінь та/або вчене звання, 
встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 
діяльність, і становить 100% від загальної кількості членів групи 
забезпечення із спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною 
програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» другого 
(магістерського) рівня, що перевищує норматив на 40%.

На момент експертної перевірки частка тих, хто мас науковий ступінь 
доктора наук та/або вчене звання професора, складає 33,3% загальної 
кількості членів групи забезпечення із спеціальності 051 «Економіка» за 
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» другого (магістерського) рівня, що перевищує норматив на 13,3%.

На одного члена групи забезпечення із спеціальності 051 «Економіка» 
припадає 25,33 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання, 
що відповідає нормативу (не більше 30 осіб).

Таким чином, проведені розрахунки демонструють, що якісний склад 
групи забезпечення перевищує нормативні показники, і це свідчить про те, 
що рівень освітньої діяльності щодо забезпечення виконання усіх 
компонентів освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і 
природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) 
рівня досягнутий.

З усіма науково-педагогічними (науковими) працівниками, які 
забезпечують навчальний процес із спеціальності 051 «Економіка» за 
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» другого (магістерського) рівня вищої освіти, є трудові договори 
(контракти) та накази про прийняття їх на роботу. Трудові договори 
(контракти) відсутні лише для працівників, які прийняті на роботу до 
конкурсного заміщення вакантних посад у встановленому законодавством 
порядку.

У складі кафедри економіки підприємств викладачі Александрова Р.А., 
Камишникова Е.В., Потапова Н.М., Псарьова 1.С., Черната Т.М. мають 
науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента, викладачі кафедри 
Захаренко Н. С. і Маматова Л. III. володіють науковим ступенем кандидата 
наук, а завідувач кафедри Меліхов А.А. та професор Верескун М.В. - 
ступенем доктора економічних наук та вченим званням доцента. Ці 
показники перевищують нормативні кадрові вимоги щодо підготовки 
фахівців освітнього ступеня магістра.

. у - у .І олова експертної комісії — -* Князь С. В.



Завідувач кафедри «Економіка підприємств» Меліхов А.А. с доктором 
економічних наук зі спеціальності 08.00.04 економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності), доцентом, що відповідач 
вимогам щодо підготовки магістрів.

Експерти констатують, що наведений аналіз дозволяє дійти висновку 
про те, що викладацький склад проектної групи, групи забезпечення та 
випускаючої кафедри економіки підприємств за своїй кваліфікаційним та 
науково-педагогічним рівнем відповідає вимогам щодо акредитації освітньо- 
професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» 
спеціальності 051 «Економіка» другого ( магістерського) рівня.

(магістерського) рівня іа освітньо-професійною прої рамою «Економіка 
довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань

05 «Соціальні за новедінкові науки»

Згідно з документами, ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» налічує 16 навчальних корпусів, 2 гуртожитки, навчальні 
лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та спортивно- 
оздоровчий табір.

Два гуртожитки загальною площею 10111,4 кв.м. були збудовані у 1974 
році. Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи 
водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, 
капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, поточний 
ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, капітальний 
ремонт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація.

У спортивно-оздоровчому таборі загальною площею 1997,2 кв.м. був 
проведений ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та 
водопостачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, 
реконструкція санвузлу східної частини забору, влаштування душу гарячої 
води.

Таким чином, за документами загальний стан навчальних корпусів та 
гуртожитків університету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує 
належні умови для навчального процесу.

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 
забезпечується її поновлення новим обладнанням та приладами.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених 
серверів та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації 
університету у цілому забезпечує потреби навчального процесу та 
адм і н істрати вно-гос подарс ького у правд і н ня.

В ДВНЗ «П/П У» працює поліграфічний центр, який забезпечує потреби 
підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників 
наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої продукції.

5. Матеріально -  технічна база підготовки фахівців другого



Бібліотека ДВНЗ «ГІДТУ» мас 4 читальні зали на 300 посадкових місць, 
приміщення для розташування книгосховищ, каталогів, зали для видачі 
літератури. Заг альна площа бібліотечних приміщень 2021 м2.

Студенти спеціальності 051 «Економіка» за освітньо - професіною 
програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» другого 
(магістерського) рівня обслуговуються багатьма кафедрами і підрозділами 
університету, що обумовлює максимальне використання матеріальної бази 
щодо забезпечення навчального процесу.

Кафедра економіки підприємств постійно виконує низку заходів з 
розвитку її матеріально-технічної бази. 11а сьогодні матеріально-технічна база 
кафедри, в основному, забезпечує виконання викладацьким та навчально- 
допоміжним персоналом своїх функціональних обов’язків та дозволяє 
забезпечити необхідний рівень проведення лекційних і практичних занять у 
навчальних аудиторіях. Навчальні заняття для студентів спеціальності 051 
«Економіка» за освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і 
природних ресурсів» другого (магістерського) рівня проводяться в аудиторіях 
університету та факультету.

Навчальний процес студентів спеціальності 051 «Економіка» за освітньо - 
професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» другого 
(магістерського) рівня забезпечено необхідними навчальними приміщеннями. 
Кафедра має 2 предметні аудиторії (загальною площею 72 м‘), приміщення 
для розташування кафедри (загальною площею 68,7 м2), методичні кабінети 
(площею 34 м“), комп'ютерний клас (площею 59,3 м*), кабінети курсового і 
дипломного проектування (загальною площею 27,2 м2), допоміжні
приміщення.

Загальна площа службових приміщень кафедри становить 211 м2, з них, 
предметних аудиторій - 72 м \ 3 урахуванням того, що студенти кафедри 
економіки підприємств обслуговуються багатьма кафедрами і підрозділами 
університету (загальна площа предметних аудиторій складає 741,3 м*), на 
одного студен іл денної форми навчання припадає 27,5 м2 аудиторног о фонду, 
що відповідає вимогам до навчальних закладів IV рівня акредитації. На одного 
штатного викладача припадає 19,2 м2 службових приміщень.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують 
навчальний процес зі спеціальності у відповідності до навчальною плану, та їх 
обладнання наведений у акредитаційній справі.

Санітарно-технічний стан приміщень, за документами, в цілому 
відповідає нормативу. Всі студенти та викладачі проходять інструктаж з 
дотримання вимог техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Таким чином, площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу на одного здобувана вищої освіти становить 6,65 м* , що перевищує 
нормативне значення на 4,25 м~.

Здобувані вищої освіти забезпечені комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання 
освітньо - професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів». 
Строк експлуатації комп’ютерної техніки не перевищує вісім років.



Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням 
становить 45,3%, іцо перевищує норматив на 15,3%.

Як слідує з документів справи, всі здобувані вищої освіти за необхідністю 
забезпечуються гуртожитком.

Експерти запитають, що перелік лабораторій і спеціалізованих 
кабінетів, лекційних аудиторій, що забезпечують навчальний процес 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля 
і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» другого
(магістерського) рівня, с достатні м і відповідає вимогам.

6. Навчально - методичне забезпечений підготовки фахівців другою 
(магістерського) рівна за освітньо-професійною програмою «Економіка 

довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань
05 «Соціальні та іюведінкові науки»

Освітньо-професійна програма «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» та робочі навчальні програми дисциплін розроблено ДВНЗ «ІІДТУ» 
самостійно. Освітньо-професійна програма «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» другого (магістерського) рівня підготовки магістра спеціальності 
051 «Економіка» наведена в акредитаційній справі.

Навчальний план складено за типовою формою, затвердженою 
Міністерством освіти і науки України.

У навчальному плані враховано особливості і потреби регіону шляхом 
вивчення передового досвіду вищих навчальних закладів України; вивчення 
потреб безпосередньо на підприємствах -  базах практик під час проходження 
виробничих практик; участі студентів і викладачів у регіональних та 
міжнародних конференціях, ділових зустрічах тощо; залучення провідних 
викладачів кафедри до роботи в регіональних та міжнародних проектах.

У навчальних програмах для спеціальності 051 «Економіка» за освітньо - 
професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» другого 
(магістерського) рівня закладено поєднання соціально-гуманітарної, 
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної і професійної 
та практичної підготовки, посилення НДРС, набуття та закріплення 
практичних навичок для професійної діяльності.

Усі навчальні дисципліни забезпечено робочими навчальними 
програмами, методичними вказівками до практичних занять, самостійної 
роботи та конспектами лекцій.

На кожний навчальний рік складається графік навчального процесу, на 
основі робочого навчального плану, затвердженого радою факультету. На 
початку року інформація доводиться до відома викладачів. Графіки 
навчального процесу враховують послідовність сесій, канікул, практики і 
підготовки магістерської роботи. На основі робочого навчального плану і 
графіка навчального процесу складено розклад занять.

Голова експертної комісії



У ході експертної перевірки встановлено, що аудигорне навантаження 
студента не перевищує 20 годин на тиждень. Спостерігається чергування 
лекційних, лабораторних та практичних занять.

При розробці перспективних навчальних планів та навчально-методичних 
комплексів із дисциплін циклу професійної підготовки проводиться 
координація діяльності з провідними вищими навчальними закладами 
(Київський національний економічний університет, Київський національний 
університет імені Т. Шевченка).

Навчальний план підготовки фахівців 051 «Економіка» за освітньо- 
професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» другого 
(магістерського) рівня наведено в акредитаційній справі.

За обов'язковими дисциплінами навчального плану розроблено навчальні 
і робочі програми з урахуванням навчальних програм, рекомендованих 
Науково-методичною комісією з економічної освіти Міністерства освіти і 
науки України.

Навчальні робочі програми вибіркових дисциплін розроблено 
викладачами кафедри економіки підприємств самостійно з урахуванням 
власного досвіду та методичних рекомендацій провідних спеціалістів з 
відлові дни х дисци пл ін.

Кожна робоча навчальна програма містить виклад конкретного змісту 
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, види 
та обсяг навчальної роботи студентів, визначає форми та засоби поточного, 
модульного і підсумкового контролю за системою ECTS.

Для методичного забезпечення навчальних дисциплін навчального плану 
спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» викладачами кафедри розроблені 
навчально-методичні комплекси (ІІМК), які містять робочу програму 
дисципліни, методичні вказівки до практичних та семінарських занять, 
методичні вказівки та тематику з курсового проектування (при необхідності), 
методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, методичне 
забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних та залишкових 
знань, ККР), список літератури, що рекомендується для вивчення дисципліни.

Навчально-методичні комплекси, розроблено згідно з вимогами 
Міністерства освіти і науки України. Вони базуються на затвердженій у 
встановленому порядку освітньо-професійній програмі відповідно до другого 
(магістерського) освітнього рівня зі спеціальності 051 «Економіка».

Для навчальних дисциплін навчального плану викладачами кафедри 
економіки підприємств розроблено методичні вказівки до семінарських і 
практичних занять, а також завдання для контрольних робіт студентів. 
Завдання для самостійної підготовки студентів розробляються для усіх 
дисциплін навчального плану.

Навчальний час, відведений для самостійної і індивідуальної роботи 
студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 
1/3 і не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного для вивчення 
конкретної навчальної дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над
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конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, 
підручниками, навчальними і методичними посібниками, конспектами лекцій 
викладача, практикумом, списком наукової та фахової, монографічної і 
періодичної літератури гощо. Методичні матеріали для самостійної роботи 
передбачають можливіст ь самоконтролю з боку сту дента.

При організації самостійної роботи студентів з використанням систем 
доступу до інформації передбачається можливість отримання необхідної 
консультації або допомоги з боку фахівця.

Матеріал навчальної дисципліни, передбачений навчальним планом для 
засвоєння в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 
поряд з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні занять.

Засоби діагностики якості вищої освіти включають в себе питання до 
іспитів та заліків, тести, тестові завдання, задачі, пакети контрольних завдань 
для комплексної перевірки знань і дисципліни іа інше. Вони розробляються 
викладачами кафедри з урахуванням освітньо-професійної програми, робочих 
програм навчальних дисциплін.

Методичне забезпечення контрольних робіт з кожної дисципліни включає 
пояснювальну записку, зміст структурних частин, серед яких: теоретична 
частина, практична частина, критерії оцінювання, перелік нормативно- 
довідкової літератури.

Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення та 
узагальнення знань, здобутих студентом, та їх застосування для комплексного 
вирішення фахового завдання. Студенти обирають теми курсових робіт згідно 
з рекомендаціями наукових керівників і затверджують їх на кафедрі. 
Керівництво курсовими роботами доручається найбільш кваліфікованим 
викладачам. Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної 
дисципліни і тісно пов’язується з практичними погребами фаху.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі наукового 
керівника і двох членів кафедри. Результати захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною шкалою. Курсові роботи зберігаються на кафедрі 
протягом трьох років, потім списуються в установленому порядку.

До засобів діагностики якості вищої освіти належать комплексні 
контрольні роботи (ККР) з соціально-гуманітарної, природничо-наукової та 
загальноекономічної, професійної та практичної підготовки. ККР 
розробляються кафедрою з урахуванням освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця та робочих програм навчальних дисциплін.

Структура пакету ККР уключас:
1. Навчальну програму обов'язкової дисципліни.
2. Комплексну контрольну роботу з дисципліни.
3. Рецензію на комплексну контрольну роботу'.
4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.
5. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при 

виконанні комплексної контрольної роботи.
ККР з кожної дисципліни має не менше ЗО варіантів формалізованих 

завдань рівнозначної складності, термін виконання яких знаходиться в межах



80 - 90 хвилин. Всі завдання ККР мають професійні спрямування і їх 
вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем розділів 
дисципліни, а їх інтегрованого застосування.

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за 
стобальною шкалою.

Пакети ККР розроблено кафедрою економіки підприємств для всіх 
обов'язкових дисциплін циклу підготовки магістрів. Вони використовуються:

- при проведенні самоаналізу вищого навчального закладу з метою 
корекції робочих навчальних програм, удосконалення організації навчального 
процесу;

- при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою 
державної оцінки рівня підготовки студентів.

Забезпеченість ККР складає 100% з усіх дисциплін.
Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. 
Забезпечення якості практичної підготовки студентів базується на Законі «Про 
вищу освіту», вимогах Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000.

Практична підготовка студентів у ДВНЗ «ПДТУ» є невід'ємною 
складовою частиною загальної підготовки спеціалістів і виконується 
відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 
України № 93 від 8 квітня 1993 року і «Положення про проведення практики 
студентів у Приазовському державному технічному університеті».

Не пізніше, як за місяць до початку практики укладаються договори на 
проходження студентами практики з місцевими підприємствами, 
організаціями та установами. Строк закінчення дії договорів на проходження 
переддипломної практики співпадає зі строком закінчення переддипломної 
практики.

Вченою радою ДВНЗ «ГІДТУ» прийнято рішення про активізацію 
використання і закріплення бази практики місцевих підприємств.

Практика магістрів проводиться на великих підприємствах регіону 
(економічні та екологічні підрозділи металургійних комбінатів ПрАТ «МК 
«Азовсталь», ГІрАТ «ММК ім. Ілліча», інші підприємства регіону), органах 
державної влади (управління з питань екології, енергоменеджменту та 
охорони праці Маріупольської міської ради), у наукових, науково-дослідних 
установах, на підприємствах регіонального сектору малого бізнесу та ін.

Кафедра до початку практики подає до навчального відділу програму, 
графік проходження, список студентів-практикантів, керівників груп.

З метою комплексного, системного підходу до практики на кафедрі 
економіки підприємств розроблено наскрізну програму проходження 
практики, яка допомагає закріпити теоретичні знання на кожному етапі 
підготовки фахівців згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою 
спеціальності, сформувати професійні вміння та навички, здібності у студентів 
приймати самостійні рішення в реальних умовах.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання



на певному освітньому рівні або на окремих його завершальних етапах. Він 
включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового іспиту або 
заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним 
планом. Іспити складаються студентами в період, визначений навчальним 
планом, в терміни, передбачені розкладом.

Іспити та заліки складаються сту дентами усно та письмово. Оцінку знань 
студентів здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу. Для оцінювання знань використовують 
стобальну шкалу оцінювання ECTS.

Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки, отримані студентом на 
практичних заняттях та виконання і захист самостійного домашнього 
завдання. Студенти, які впродовж семестру брали активну участь у 
навчальному процесі та за передбачені планом види роботи мають можливість 
одержати до 60 балів та допускаються до заліку або іспиту. Залік та іспит 
виставляється у кількості до 40 балів з урахуванням набраних впродовж 
семестру балів. Під час складання іспитів викладачі використовують єдиний 
критерій оцінки знань сту дентів, затверджений кафедрою.

Студенти, які не пройшли підсумковий контроль без поважної причини, 
вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.

Наведенніі аналіз дозволяє дійти висновку, що на кафедрі економіки 
підприємств існують всі необхідні навчально-методичні засоби, які потрібні 
для організації підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» 
другого (магістерського) рівня.

Усі дисципліни навчального плану забезпечено методичними розробками, 
які за змістом і структурою базуються на освітньо-професійній програмі 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня спеціальності 051 «Економіка», вимогах Міністерства 
освіти і науки України, досвіді провідних економічних і  ВО України.

Забезпеченість підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» 
другого (магістерського) рівня навчально-методичною, навчальною та 
спеціальною літературою відповідає вимогам



7. Інформаційна база піліоіовки фахівців другого (магістерського) 
рівна за освітньо-професійною нрої рамою «Економіка довкілля і природних 

ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та
новелінкові науки»

Студенти, що навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка», 
мають доступ до інформаційних ресурсів, які с в наявності у науково- 
технічній бібліотеці (НТБ) ДВІ В «ПДТУ», основною функцією якої с 
інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального закладу.

З інформацією ДВНЗ «ПДТУ» загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. 
становив 550122 примірники, в тому числі навчальної літератури 220451 
примірник, наукової літератури 201033 примірники. Кількість фахових 
періодичних видань складає 91340 одиниць за даними університету.

Упродовж останніх п'яти років простежується стабільна динаміка росту 
фонду бібліотеки переважно за рахунок електронних видань.

У складі електронної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» є насту пні колекції:
електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середовища 

університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;
сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщує 

повнотскстові версії підручників, навчальних посібників, навчально- 
методичних видань, словників тощо;

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

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

сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інформаційні 
ресурси віддаленого досту пу.

З метою підвищення якості навчально-методичних розробок викладачів 
ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато процес стандартизації 
редакційно-видавничої діяльності університету. Був розроблений комплекс 
стандартів системи менеджменту якості, у яких реалізований корпоративний 
підхід до оформлення навчально-методичних матеріалів, що видаються у 
ДВНЗ «ПДТУ».

У 2017 році ДВНЗ «ПДТУ» отримав доступ до міжнародних баз даних 
Scopus та Web of Science Core Collection за кошти держбюджету разом з майже 
100 українськими вишами та науковими установами Міністерства освіти і 
науки України, які відбирались спеціально створеною Комісією. Комісія 
враховувала такі критерії, як спосіб організації доступу до електронних 
наукових баз даних, можливість надання такого доступу іншим організаціям, 
кількість публікацій у наукових журналах, що включені до Web of Science 
Core Collection та Scopus, тощо. На допомогу науковцям на сайті бібліотеки 
розмішені методичні рекомендації для тих, хто хоче опублікувати наукову 
статтю в журналах Scopus та W eb of Science. Розроблена комплексна методика



пошуку та відбору видань у наукометричних базах даних.
Бібліотека включає два абонементи та чотири читальних залів на 300 

посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 м~.
В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної 

роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання 
доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, 
довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а 
також для проведення занять з використанням сучасних комп'ютерних 
технологій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 
університету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих 
місць.

Бібліотека ДВІ ІЗ «ГІД ГУ» маг достатню кількість навчальних посібників 
для ведення навчального процесу. Навчальна та наукова література постійно 
оновлюється завдяки придбанню кращих видань вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Кількість підручників у розрахунку на одного студента відповідає 
вимогам.

Фахові періодичні видання є не тільки в методичному кабінеті кафедр, 
але й в бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ». За кількістю та різноманітністю періодичні 
видання повністю задовольняють потребу студентів для підготовки до 
практичних занять, написання курсових, дипломних, наукових робіт, 
самостійної та індивідуальної роботи. З 2008 року економічний факультет є 
організатором з випуску фахового видання «Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності» (сайт збірника 
http://journaIs.uran.ua/index.php/2225-6407), яке було внесено у 2012 році до 
міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща). У 2013 
проіндексовано і мас ICV: 4,05, підтвердженням чого є отриманий у 2014 році 
сертифікат Index Copernicus Value. Внесений на найбільшу в світі 
бібліографічну базу даних WorldC'at, у рамках організації OCLC (Online 
Computer Library Center, Inc. (OCLC).

Також в університеті випускається збірник наукових праць «Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні 
науки», розроблений і відкритий в повнотекстовому доступі сайт збірника 
http://iournals.uran.ua/index.php/2225-6725, внесений до міжнародної 
наукометричної бази даних Index Copernicus з 2014 року ICV: 41,58; ICV 2015: 
47.86.

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

У ході експертної перевірки встановлено, що для підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів»

http://journaIs.uran.ua/index.php/2225-6407
http://umm.pstu.edu/


спеціальності 051 «Економіка» випускова кафедра економіки підприємств має 
предметні аудиторії для проведення лекційних, практичних занять, які 
обладнані комп'ютерною технікою. Зокрема, комп’ютерна техніка та мережа 
Internet використовується студентами для підготовки рефератів, самостійних 
домашніх завдань, курсових та магістерських робіт. Крім того, ці засоби 
широко використовуються для проведення наукових досліджень, підготовки 
наукових статей та тез доповідей на науково -  практичні конференції. Захист 
100% магістерських робіт супроводжується презентацій ним и матеріалами з 
використанням мультимедійного проектору.

Студенти, що навчаються за другим (магістерським) рівнем за освітнь- 
професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» 
спеціальності 051 «Економіка» використовують сайт дистанційного навчання 
ДВНЗ «ПДТУ», що створений на платформі Moodle, з метою виконання 
першого етапу іспитів (комп’ютерне тестування), передбаченого наказом 
ДВНЗ «ПДТУ» №147-05 від 27.10.2016 р.

Наведений аналіз дозволяє дійти такого висновку: з рівня забезпечення 
бібліотеки закладу освіти вітчизняними та закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного або спорідненого спеціальності 
профілю, доступу до баз дата періодичних наукових видань, у  т.ч.. 
англійською мовою, наявності офіційного веб-сайту ДВНЗ «ПДТУ», на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність, можна дійти висновку 
про відповідність вимогам щодо інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти до акредитації освітньо-професійної 
програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 
«Економіка» другого (магістерського) рівня.

8. Результати освітньої діяльності підготовки фахівців другої о 
(магістерського) рівпи за освітньо-професійною програмою «Економіка 

довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань
05 «Соціальні та повелінкові науки»

Дані аналізу результатів сесій дозволяють дійти висновку, що показники 
успішності складають 100 %, а якості -  50,0%, що відповідає загальним 
вимогам до підготовки магістрів.

Проведені комплексні контрольні роботи (як у рамках самоаналізу, так і 
за участю експертів) підтвердили наявність залишкових знань у студентів.

Контроль залишкових знань студентів на кафедрі економіки підприємств 
здійснювався шляхом проведення комплексних контрольних робіт з 
дисциплін обов'язкової частини навчального плану підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» спеціальності 051 «Економіка».

Експертна перевірка залишкових знань виконувалась в період роботи 
акредитаційної комісії з 10.12.2018 до 12.12.2018 р. (графік додається).

1 олова експертної комісії



У процесі акредитаційної експертизи було проведено комплексні 
контрольні роботи за наступними дисциплінами (табл. 4):

З дисциплін соціально-гуманітарної підготовки:
- інноваційний розвиток підприємства.
З дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноскономічіюї підготовки:
-економікадовкілля і природокористування.
З дисциплін професійної та практичної підготовки:
- економіка землекористування.
Підсумки виконання комплексних кваліфікаційних контрольних робіт 

показують, що студенти спроможні мобілізувати знання, одержані при 
вивченні соціально-гуманітарних, фундаментальних та професійно- 
орігнтованих дисциплін.

Абсолютна успішність підготовки магістрів за результатами виконання 
ККР становить:

з дисциплін соціально-гуманітарної підготовки - 100 % (якість 100 %);
з дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки - 100 % (якість 50 %);
з дисциплін професійної та практичної підготовки - 100 % (якість 50 %).
При порівнянні результатів ККР з результатами попереднього контролю 

за цими дисциплінами (результати сесії 2017-2018 навчального року, 
результати ККР у рамках самоаналізу) виявлено, що розбіжності в успішності 
та в якості підготовки студентів знаходяться в межах 1 балу (табл.4).

Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися у відповідності до вимог 
«Методичних вказівок щодо організації і проведення ректорського контролю 
якості підготовки студентів».

За період навчання студенти виконують І курсову роботу з дисципліни 
«Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів». Успішність виконання 
курсової роботи складає 100 % при середній якості 100 %.

Розгляд курсових робіт показав, що вони цілком відповідають змісту' 
освітньої програми. Курсові роботи виконані на підставі фактичних 
матеріалів підприємств. їх тематика, зміст, обсяг і рівень робіт відповідає 
існуючим вимогам. Студенти у повній мірі засвоїли навички економічного та 
екологічного аналізу та можуть приймати управлінські рішення на підставі 
отриманої та проаналізованої інформації. Матеріали курсових робіт 
використовуються у подальшому дипломному проектуванні.



Результати виконання комплексних контрольних робіт
здобувачами вищої освіти за освітньо - професійною програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 05] 

«Економіка» другого (магістерського) рівня ДВІ ІЗ «Приазовськнн державний технічний університет»
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з дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1
Інноваційний
розвиток
підприємства

2 2 100 1 50.0 1 50,0 - - _ 100 100 5.0 100 100 4.5 0 0 -0.5

з дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2

Економіка 
довкілля і 
природо
користування

2 2 100 1 50.0 - - 1 50,0 - - 100 100 4.5 100 50 4.0 0 -50.0 -0,5

з дисциплін про(\Ьесійної та практичної підготовки

3
Економіка
земле
користування

2 2 100 1 50.0 1 50,0 - - 100 100,0 4,5 100 50 3.5 0 -50,0 - 1 , 0

Голова комісії 

Член комісії:

д.е.н., проф. С. В. Князь 

к.е.н., доц. О. П. Павленко

. .
І олова експертної комісії, <-— Князь С. В.



Студенти зі спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної 
програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» згідно з програмою 
практики та затвердженою тематикою магістерських робіт проходять 
переддипломну практику у економічних та екологічних службах провідних 
підприємств регіону, серед яких ПрАТ «Маріупольський металургійний 
комбінат ім. Ілліча», МрАТ «Металургійний комбінат «АЗОВСТАЛЬ», ГОВ 
«СРЗ» та ін., а також у органах державної влади (управління з питань 
екології, енергоменеджмеиту та охорони праці Маріупольської міської ради), 
у науково-дослідних установах, на підприємствах малого бізнесу тощо.

Результати перевірок звітів з переддипломної практики свідчать про 
якісний збір практичних матеріалів на підприємствах та в установах щодо 
подальшої підготовки магістерських робіт. Розглянуті звіти цілком 
відповідають вимогам щодо підготовки магістрів, мають цінну наукову та 
практичну інформацію.

Під час експертизи були розглянуті наступні звіти з переддипломної 
практики (табл. 6).

Таблиця 6
Результати перевірки звітів про переддипломну практику студентів 

спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка
довкілля і природних ресурсів»

№ П.І.Б. студента База переддипломної практики Оцінка ча чвіт
викладача експерта

1 Афанасьева В. В. Управління ч питань екології, 
енергоменеджмеиту і охорони 
праці Маріупольської міської ради

Відмінно / 95 Відмінно

2 Філіішова Г. А. Управління з питань екології, 
енергоменеджмеиту і охорони 
праці Маріупольської міської ради

Д обр е/ 88 Добре



Для проведення державної атестації навчальним планом передбачений 
захист магістерських робіт.

Аналіз виконання та результатів захисту магістерських робіт покатав, що 
студенти мають високі знання і вміють їх використовувати при розв'язанні 
актуальних економічних задач на підприємствах. Під час навчання в 
університеті студенти достатньо оволоділи фундаментальними та 
спеціальними дисциплінами. Всі магістерські роботи виконані з
використанням обчислювальної техніки та комп'ютерних технологій.

Тематика магістерських робіт актуальна і відповідає сучасному рівню 
розвитку економічної та екологічної науки і виробництва. Вона спрямована 
на вирішення практичних задач підприємств стосовно ресурсозбереження, 
охорони довкілля, підвищення економічної га екологічної ефективності їх 
діяльності. Тематика магістерських робіт щорічно оновлюється,
розширюється та узгоджується з потребами виробництва, що
підтверджується відповідними наказами по університету.

Розгляд наданих магістерських робіт показав, що вони виконуються на 
фактичних матеріалах діючих підприємств, тісно пов'язані з практикою їх 
господарчої та природоохоронної діяльності, а також мають у собі нові 
наукові положення.

Тематика магістерських робіт відповідає освітньо професійній програмі 
«Економіка довкілля і природних ресурсів»:

- Методологія еколого-орігнтованого використання вторинних ресурсів 
на підприємствах агропромислового комплексу;

- Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності розвитку 
сталеливарного виробництва на ПрАТ «ММК ім. Ілліча»;

- Управління стійким еколого-економічним розвитком підприємства (на 
прикладі ДГ1 «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»).

У склад керівників дипломного проектування і рецензентів 
магістерських робіт запрошуються висококваліфіковані фахівці. Згідно з 
вимогами МОИ України, рецензія вимагає докладний об’єктивний аналіз 
економічної та екологічної грамотності змісту магістерської роботи, 
обґрунтовану оцінку економічної ефективності викладених рішень, відповід
ності розділів магістерських робіт завданню та ін.

Державна екзаменаційна комісія повністю дотримується керівних вимог 
МОНУ. Зауваження голови ДЕК носять конструктивний характер, 
спрямований на підвищення якості магістерської роботи взагалі.

Належний рівень організації, актуальність, практична та наукова 
спрямованість тематики магістерських робіт, техніко-економічна та 
екологічна грамотність, економічна та природоохоронна обґрунтованість 
прийнятих рішень, рівень використання ПК при підготовці магістерських 
робіт дозволяє говорити про відповідність якості підготовки магістрів 
акредитаційним вимогам.

Аналіз даних про працевлаштування випускників попередніх випусків за 
спеціальністю 051 «Економіка», освітньо -  професійною програмою



«Економіка довкілля і природних ресурсів» дозволяє говорити про 
працевлаштування на рівні 100% за попередні роки. Це пов'язано з 
розвинутим ринком праці регіону та сталим розвитком провідних підприємств 
у регіоні. Зацікавленість підприємств регіону (серед яких ПрАТ 
«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПрАТ «Металургійний 
комбінат „АЗОВС ГАЛЬ», ГОВ «СРЗ», ДТЕК «Донецькобленерго» та ін.) у 
підготовці та працевлаштуванні магістрів зі спеціальності 051 «Економіка», 
освітньої програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» 
підтверджується замовленнями цих підпрж мств на молодих спеціалістів, що 
надходили у попередніх роках.

Частка випускників попередніх років, з якими підтримується зв'язок, 
складає близько 60 %. Випускники кафедри, що працюють на провідних 
підприємствах регіону, беруть участь в організації виробничої практики, 
виступають рецензентами магістерських робіт.

Матеріали відгуків керівників підприємств, де працевлашгувалися 
випускники, матеріали їх самооцінки, виявлені в бесідах з ними і характер 
вирішуваних задач дозволяє випускаючій кафедрі економіки підприємств 
узагальнити тематику і характер науково-економічних проблем регіону, 
виявити нові бази виробничих практик, робити певні зміни в змісті робочих 
програм дисциплін, тощо.

Таким чином, наведені результати сесії, ККР, виконання курсових робіт і 
проходження практики, а також' державної атестації підтверджують 
доцільність акредитації освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і 
природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» за другим 
(магістерським І освітнім рівнем у  ДИНЗ «Приазовський державний технічний 
університет».

9. Підстави для акредитації освітньо-професійної програми 
«Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

На підставі поданих на акредитаційну експертизу матеріалів ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» та перевірки на місці 
результатів діяльності з матеріально-технічного, кадрового, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення, експертна комісія дійшла 
наступних висновків:

1. До позитивних характеристик, що виявлено у процесі акредитаційної 
експертизи у ДВІІЗ «Приазовський державний технічний університет» в 
цілому та, зокрема, освітньо професійної програми «Економіка довкілля і 
природних ресурсів», належать наступні:



- кадрове, організаційне, навчально-методичне забезпечення навчального 
процесу, зміст підготовки фахівців відповідають вимогам до вищих 
навчальних закладів четвертого рівня акредитації;

- кафедра економіки підприємств має достатню матеріальну, навчально- 
методичну та інформаційну базу для якісної організації навчального процесу;

- за останній період спостерігається стабільний попит на випускників 
спеціальності, які працевлаштовуються на підприємствах міста Маріуполя, з 
якими випускова кафедра має тісні зв'язки;

- усі викладачі кафедри ведуть науково-дослідну роботу у рамках 
держбюджстної темати ки;

- якісні та кількісні показники підготовки магістрів відповідають 
критеріям акредитації спеціальності за відповідним рівнем.

2. Незважаючи на позитивну оцінку експертизи, слід звернути увагу на 
деякі аспекти щодо забезпечення навчальної діяльності кафедри економіки 
підприємств, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на 
рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки 
фахівців. Основні зауваження та рекомендації, а також заходи щодо їх 
усунення зведено у табл.7.

Таблиця 7
Заходи щодо усунення зауважень при проведенні акредитаційної експертизи 

в Д131 ІЗ «Приазовський державний технічний університет» з підготовки 
фахівців освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних 

ресурсів» зі спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським)
рівнем вищої осв іти__

Зауваження Заходи щодо усу нения
Розвивати нові форми і 
методи профорієнтаційної 
роботи з абітурієнтами 
для збільшення
копти і п сі ггу c ry деі пї в,
зокрема, залучення
винускників-бакаланрів 
інших спеціальностей.___
Активізувати міжнародну 
спрямованість наукової 
робот и викладацького 
складу кафедри, зокрема, 
публікацію статей у 
джерелах, що індексовані 
у базах даних Scopus, Web 
of Science, наукове 
стажування у закордонних 
закладах освіти тощо.

Заплановано постійне оновлення рекламної інформації 
на сайті ДВІ 13 «ГІДТУ»; ведення сторінок кафедри та 
спеціальності у соціальних мережах; розміщення реклами 
на сайті «Вступ інфо». Крім того, пропонується 
залучення молоді, іцо працює, до вступу на ОГНІ 
«Нкоиоміка довкілля та природних ресурсів» через 
молодіжні, громадські екологічні організації та 
управління з персоналу підприємств м. Маріуполя.
Заплановано публікації провідних викладачів кафедри 
економіки підприємств у наукових виданнях, що 
індексовані у базах даних Scopus, Web o f Science та in., a 
гакож активізацію участі у міжнародних науково 
практичних конференціях, семінарах, форумах тощо. 
Проводяться заходи з активізування організації 
міжнародних стажувань, підвищення кваліфікації у 
закордонних навчальних закладах, у тому числі сколото 
економічної та природоохоронної спрямованості, тощо.



зо

11 подовження табл. 7

3

Розвивати практику 
перевірки самостійної 
роботи студентів, зокрема, 
курсових та дипломних 
робіт системами 
виявлення і запобігання 
плагіату.

—

Разом з бібліотекою ДВНЗ «ІІДТУ» продовжуються 
організаційні заходи з перевірки форм самостійної роботи 
студентів (курсових, магістерських робіт) на наявність 
плагіату за допомогою комп'ютерних програм, 
наприклад. Advcgo Plagiatus, Etxt Antiplagial. Plagiat.pl. 
Unicheck та in.

4

Активніше залучати 
студен тів-магістрів до 
спільної наукової роботи з 
викладачами кафедри з 
подальшим направленням 
кращих студентів на 
навчання до аспіратурн.

Студенти, що навчаються за ОПІ1 «Економіка довкілля та 
природних ресурсів», щорічно публікують тези доповідей 
за результатами наукових досліджень, що виконані під 
керівництвом викладачів кафедри економіки 
підприємств, на всеукраїнських та міжнародних науково 

практичних конференціях.
3 метою активізації залучення студентів-магістрів до 

спільної наукової роботи з викладачами кафедрою 
економіки підприємств заплановано проведення у січні 
201е) р. Всеукраїнської студентської науково практичної 
конференції «Стратегічні перспективи розвитку 
промислових регіонів України в умовах економічної 
турбулентное! і».
Планується організація участі студентів в екологічних 
форумах, круг лих столах, симпозіумах тощо.

'5

1

1

Активніше впроваджувати 
іноземну мову в 
навчальний процес при 
ви кладаші і навчальни х 
дисциплін, підготовці та 
захисті дипломних робі і. 
участі студентів у 
наукових конференціях 
тощо.

В рамках стратегії розвитку Економічного факультету 
ДВНЗ «ПДТУ» планується продовжили роботу з 
удосконалення мовної підготовки співробітників та 
студентів кафедри економіки підприємств. В 
експерименті беруть участь викладачі кафедри економіки 
підприємств: Перната Т.М., Ками шинкова L.B.. Маматова 
Л Ж
Планується продовження циклу лекцій англійською 
мовою для магістрів спеціальності 051 «Економіка», 
освітньої програми «Економіка довкілля і природних 
ресурсів».
У 201К р .  викладачі кафедри економіки підприємств 
Камишникова Е.В.. Перната Г.М. подали документи для 
отримання свідоцтва про індивідуальне підвищення 
кваліфікації за результатами поглибленого вивчення 
іноземної М О В И .

1 Іланугтьея захист магістерських робіт англійською 
мовою.



експертиза підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Економіка 
довкілля і природних ресурсів» зі спеціальності 051 «Економіка» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет».

При цьому під час безпосередньої роботи у ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», перевірки акредитаційної справи 
експертна комісія дійшла висновку, що підготовка фахівців освітньо- 
професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» зі 
спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти.

Враховуючи все вищевикладенс, доцільно акредитувати заявлену 
освітньо-професійну програму в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» з ліцензованим обсягом 10 осіб. Кадрове, матеріально-технічне, 
навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідають
встановленим вимогам до названого рівня вищої освіти і можуть забезпечити 
державну гарантію якості освіти.

Освітньо-професійііа програма «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» зі спеціальності 051 «Економіка» su другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Держанному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічним університет» може бути
акредитована.

Голова експертної комісії:
завіду вач кафедри підприємництва та 
екологічної експертизи товарів
Національного університету
«Львівська політехніка», доктор
економічних наук, професор

Член експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту 
11 риродоохорої і мої д і я л ьиості
Одеського державного екологічного 
університету', кандидат економічних 
наук, доцент

« і висновками експертної комісії оніаномленнн»:

В.о. ректора
г а  м
Щ \  Ь

v 2t)ISp-

О.П. Павленко

В.С. Волошин



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ 

Вимої н згідно Наказу МОНУ від 10.05.2018 р. № 347

Таблиця 8
Кадрові вимоги

1 Іазва показника (нормативу)
Значення показника (нормативу) за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями

1 Іорматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
1. Наявність у закладі освіти випусково? 
кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, відповідальної за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + Без
відхилень

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

-і- + Без
відхилень

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

+ + Без
відхилень

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

+ +
20 років +10

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

+ + Без
відхилень

5.Наявність у складі групи забезпечення 
спеціальності науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у

+ + Без
відхилень

7 -—



іакладі освіти за основним місцем роботи 
га мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності і які не входять (входили) до 
жодної груші забезпечення такого або 
іншого заклад) вищої освіти в поточному 
семестрі
6. Частка у складі групи забезпечення 
науково-педагогічних (наукових) 
працівників для рівня магіє гра:
6.1. які мають науковий ступень та/або 
вчене знання 60 100 +40

6.2. які мають науковий ступінь доктора 
наук та/або вчене звання професора 20 33,3 +13,3

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

1 !с більше ЗО 25,33 -4,67

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

+ + Нез
відхилень

8.2. з науковим ступенем та вченим званням
8.3. з науковим степенем або вчепим 
званням
9. Наявність на кафедрі доктора наук 
відповідної або спорідненої спеціальності +

+
2 доктори 

наук
+1

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

+ + Ьез
відхилень



Таблиця 9
Технологічні вимої н

1 Іазва показника (нормативу)
Значення показника (нормативу) за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

1.Технологічні ВІІМОІ II
щодо матеріально-технічної о забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведения навчальних занять та 
контрольних заходів (кв.метрів па одну 
особу для фактичного контингенту 
студентів з урахуванням навчання за 
змінами)

2,4 6,65 4-4,25

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

ЗО 45,3 4-15,3

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

+ 4- Без відхилень

3.2. пункті» харчування + 4- Без відхилень
3.3. актового чи концертного залу + 4* Без відхилень
3.4. спортивного залу + 4- Без відхилень
3.5. стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ 4- Без відхилень

3.6. Медичною пункту + 4- Без відхилень
4. Забезпеченість здобуваній вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби)

70 100 +30

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

4- 4- Без відхилень

2. Гсхіїнлої ічні вимоги
щодо інформаційного шбстіїсчсііни освіт ньої діяльност і у сфері вищої освіти

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

не менш як 
п'ять

найменувань
26 4-21

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

+

-------------

4- Без відхилень



3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії га сертифікати про акредитацію, 
освіти я/освїпп.о-нау кова/ви давнина/ 
атесгаційна (наукових кадрів) діяльність, 
зразки документів про освіту, умови для 
доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільиих грум населення до 
приміщень. навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ + Без відхилень

4, Наявність сторінки на офіційному веб- 
сайгі закладу освіти англійською мовою, на 
якому розміщена основна інформація про 
діяльність (структура. ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, 
осаітні/освітньо-наукові програми, зразки 
документів про освіту), правила прийому 
іноземців та осіб без громадянства, умови 
навчання та проживання іноземців та осіб 
без громадянства, контактна інформація (у 
разі започаткуванни або провадження 
підготовки іноземців та осіб без 
громадянства)

+ + Без відхилень

З.ТеХІІОЛОГІЧПІ В І І М О І І І

щодо навчально-методичного забезпечений освітньої діяльності у сфері вищоїосвіти
І. Наявність усіх затверджених в 
установленому порядку освітніх (освітньо- 
професійних. освітньо-наукових, освітньо- 
творчих) програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої осні і и

+ + Без відхилень

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + Без відхилень

3. Наявність робочих програм з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану, 
які включають: програму навчальної 
дисципліни, заплановані результати 
навчання, порядок оцінювання результатів 
навчання. рекомендовану літературу 
(основну. допоміжну), інформаційні 
ресурси в Інт ерне ті

+ + Без відхилень

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

+ + Без відхилень

5. Наявність програми практичної 
підготовки

+ + Без відхилень

6. Наявність методичних матеріалів для 
проведения підсумкової атестації 
здобувачів вищої освіти

+ + Без відхилень



Таблиця 10
Якісні характеристики підготовки фахівців

Назва показника (нормативу)
Значення показника (нормативу) за 
осві гньо-кваліфікаційними рівнями

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4
Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якост і вищої освіти
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 га навчальних посібників. %

100 100
Без

відхилень

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально економічної підготовки:
2.1.1. Успішно викопані контрольні 
завдання.% 90 100 + 10

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»). % 50 100 +50

2.2. Рівень знань студентів з природно 
наукової (фундаментальної) нідготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання.% 90 100 +10

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

відхилень
2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання. %

90 100 +10

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»). % 50 50 Без

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

Без
відхилень

3.2. Участь студентів у науковій роботі + + Без



(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях. участь в наукових 
конференціях. конкурсах. виставках, 
профільних олімпіадах ющо)

відхилень

Перевірено і від повідне дійсності

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри підприємництва та 
екологічної експертизи товарів
І іаціонального університету
«Львівська політехніка», доктор
економічних наук, професор С.В. Князь

Член експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту 
11 р иродоохоро н н ої діяльності
Одеського державного екологічного 
університету, кандидат економічних 
наук, доцент 0.11. Павленко

В.С. Волошин



11 и  і и д ж г .п и
Голова експертної комісії МОН

"---------
__ / і -
« <S »______ fZ.

С.В.Князь
___ 2018 р.

ГРАФІК

Ь.о. ректора д в и д  «ізрназовськни 
державний технічний університет»

« »

проведення комплексних контрольних робіт студентами 
освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів»

зі спеціальності 051 «Економіка»
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти під час проведення акредитаційної експертизи

№
п/п

Навчальна
дисципліна

Шифр і назва 
напряму 

підготовки 
(спеціальності)

Г руна Дата Час Аудиторія Викладач Експерт

1 Інноваційний
розвиток

підприємства

051 «Економіка» ЕД11Р-
17-М

10.12.2018 134' - 15<jlJ 8 ауд.
6 нав.корп

докт.екон. 
наук. доц. 

А.А.Меліхов

Доктор економічних наук, 
професор Князь С.В.

2. Економіка довкілля 
і природокорис

тування

051 «Економіка» ЕДПР-
17-М

11.12.2018 134'-15ou 8 ауд.
6 нав.корп.

канд.екон. 
наук. доц. 

Н.С.Захаренко

Кандидат економічних наук, 
доцент Павленко О.ГІ.

3. Економіка
землекористування

051 «Економіка» ЕДПР 12.12.2018 134?-15°° 8 ауд.
6 нав. кори

канд. екон. 
наук. доц. 

Н.М.Потапова

Кандидат економічних наук, 
доцент Павленко О.П.

а

Завідувач кафедри економіки підприємств А.А.Меліхов


