
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 
«Фінанси і кредит» 

зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
в Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» 

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси 
і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» та 
наказу Міністерства освіти і науки України від 27.11.2018 № 2093-л експертна 
комісія у складі: 

Голова комісії: Кузнєцова Людмила Вікторівна, завідувач кафедри 
банківської справи Одеського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, професор 

Член комісії: Єрмошкіна Олена Вячеславівна, завідувач кафедри 
економічного аналізу і фінансів Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка», доктор економічних 
наук, професор 

у період з 3 грудня 2018 року по 5 грудня 2018 року розглянула подану 
Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний 
університет» акредитаційну справу та провела експертне оцінювання 
відповідності освітньої діяльності цього навчального закладу державним 
вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 
(магістерським) рівнем за такими напрямами: 

- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 
України навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації освітньо-
професійної програми; 

- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-
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технічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки 
фахівців, забезпечення якості освітньої діяльності навчального закладу та його 
відповідність установленим законодавством вимогам. 

За результатами експертного оцінювання встановлено та констатовано: 

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

технічний університет», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» та достовірність поданої інформації 

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

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

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

Місце знаходження ДВНЗ «ПДТУ»: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7, тел. (0629) 333416, факс (0629) 529908, е-таіі 
\¥\у\¥.р5Іи.е(1и. 

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

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

Згідно свого Статуту, Університет здійснює діяльність в межах прав, що 
передбачені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших 
законодавчих та нормативних актів, прав, наданих за результатами акредитації. 
Статут, концепція створення і діяльності Університету відповідають чинному 
законодавству України. Статут Університету затверджено у встановленому 
порядку. У змінах і доповненнях до Статуту підкреслено, що освітня 
діяльність здійснюється згідно отриманих ліцензій. 

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: Інститут підвищення кваліфікації; 
Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально-
науковий інститут металів; Центр заочного навчання, Центр комп'ютерних 
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технологій; Центр мовної підготовки; Центр кар'єри; Навчальний центр 
«Маріупольська бізнес-школа»; Науково-освітній центр технічної творчості; 
Навчальний центр «Школа юного енергетика»; 8 факультетів - соціально-
гуманітарний, металургійний, економічний, енергетичний, машинобудування 
та зварювання, інженерної та мовної підготовки, факультет транспортних 
технологій, факультет інформаційних технологій; 3 коледжі - Маріупольський 
машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»; Маріупольський коледж ДВНЗ 
«ПДТУ»; Маріупольський механіко-металургійний коледж; підготовче 
відділення. 

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

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

Частка співробітників ДВНЗ «ПДТУ», які мають ступінь, вчене звання, 
досягає 71,0 %. 

Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною 
технікою та комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіями, 
інформаційним комп'ютерним центром, бібліотекою університету. 

Іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитках університету на 

За 88 років діяльності університетом підготовлено більш ніж 50 тисяч 
висококваліфікованих фахівців, видано понад 200 монографій, підручників і 
навчальних посібників. Вчені університету - автори багатьох винаходів, мають 
більше 2000 патентів і авторських свідоцтв. 

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

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю 
оригіналів. 

Комісія констатує: оригінали усіх засновницьких документів, 
матеріали акредитаційного самоаналізу щодо акредитації освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський 
державний технічний університет» відповідають Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації. 

100 %. 
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2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
Для формування якісного складу студентів і підготовки молоді до вступу 

у заклад вищої освіти в ПДТУ створена система менеджменту забезпечення 
якості освіти. Щорічно розробляється план заходів із профорієнтаційної роботи 
та правила вступної кампанії, які затверджуються на засіданні вченої ради 
університету. На підставі рішення вченої ради деканати факультетів та 
випускові кафедри університету розробляють плани профорієнтаційної роботи. 

З метою стимулювання потенційних абітурієнтів до вступу на освітньо-
професійну програму «Фінанси і кредит» зі спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
працівники кафедри протягом всього навчального року проводять відповідну 
роз'яснювальну роботу. Студенти беруть участь у «Ярмарці професій»; 
проводяться зустрічі з відомими випускниками кафедри. Регулярно 
оновлюється сторінка випускової кафедри на сайті університету, підготовлено 
рекламний буклет, який містить найбільш важливу для майбутніх магістрів 
інформацію про дану спеціальність: перелік конкурсних предметів, спеціальних 
дисциплін, що викладаються студентам спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування», характеристика первинних посад, які можуть обіймати 
випускники. 

Майже всі студенти після отримання бакалаврського диплому вступають 
до магістратури та продовжують навчання за ОПП «Фінанси і кредит» за 
денною чи заочною формами навчання. Крім того, контингент здобувачів за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти поповнюється за рахунок вступу 
студентів інших спеціальностей. 

Формування контингенту студентів другого магістерського рівня за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється за 
держзамовленням і за контрактом по денній і заочній формі навчання. В 2016 
році держзамовлення не було. У 2017 році на денній формі навчання за 
держзамовленням навчалися 6 студентів, в 2018 році 3 студента. Інші 32 
студента на денній і заочній формі навчання навчаються за контрактом. 

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси і 
кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ПДТУ здійснюється згідно з 
ліцензованим обсягом. 

Комісія констатує, що в цілому формування контингенту здобувачів 
вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» проводиться відповідно до встановлених вимог з 
дотриманням ліцензійного обсягу прийому. 

Натомість, визначається необхідність посилення роботи 
професорсько - викладацького складу кафедри «Фінанси і банківська 
справа» щодо формування контингенту студентів на здобуття другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
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«Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», шляхом 
залучення осіб, які здобули ступінь бакалавру з інших спеціальностей. 

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюються у 
відповідності до освітньо-професійної програми (ОПП) другого рівня вищої 
освіти, розробленої проектною групою університету та затвердженою Вченою 
радою ДВНЗ «ПДТУ» (протокол № 13 від 17.05.2017 р.). відповідно до листа 
Міністерства освіти і науки України №1/9 - 239 від 28.04.2017 р. 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня магістр передбачає оволодіння ними 15-ма навчальними 
дисциплінами та проходження переддипломної практики за фахом, а також 
проведення підсумкової атестації у формі публічного захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи. 

Навчання студентів здійснюється за навчальними планами, які складені на 
підставі освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Навчальні плани 
узгоджені і затверджені у встановленому порядку. 

Експертною комісією перевірено на місці наявність документів, які 
забезпечують зміст підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти з освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», в який відображені компетентності та результати навчання, 
щодо вирішення певних проблем і задач, що відповідають вимогам державної 
атестації та засобам діагностики якості вищої освіти. 

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

Структурно освітньо-професійна програма та навчальний план 
складаються з обов'язкової та вибіркової частини. Обов'язкова частина містить 
5 дисциплін соціально - гуманітарної підготовки та 4 дисципліни професійної 
та практичної підготовки. Обсяг обов'язкової частини становить 40 кредитів 
ЄКТС або 1200 академічних годин, що становить 44,4 % від загального обсягу 
освітньо-професійної програми. 

Вибіркова частина: 20 кредитів ЄКТС (600 академічних годин). 
Практична підготовка - 30 кредитів ЄКТС (900 академічних годин). 
Студент має право обирати вибіркові дисципліни з 3 запропонованих 

блоків так щоб їх загальний обсяг становив 20 кредитів ЄКТС. 
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На основі базового навчального плану щорічно розробляється робочий 
навчальний план, який формується з урахуванням графіку навчального процесу 
на відповідний навчальний рік. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців базується на 
компетентному підході. 

Рівень науково-дослідної роботи студентів є досить високим, про що 
свідчать дані про результати їх участі у наукових конференціях, конкурсах, 
олімпіадах. Так протягом 2015-2018 років студенти другош (магістерського) 
рівня з освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» активно приймають участь у конференціях, олімпіадах, 
круглих столах. За результатами цих заходів отримані призові місця на II турах 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт по спеціальності 
«Фінанси і кредит»: 2017рік - перше та друге місце студенти Савченко А., 
Джамбаз Н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); 2018 
рік - третє місце Дмітрієнко О. (Київський національний торговельно-
економічний університет). 

Експертна комісія встановила, що підготовка магістрів за освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» проводиться у повній відповідності до затвердженого 
переліку та норм часу з дисциплін за базовою та вибірковою компонентами 
навчального плану. Комісія встановила забезпечення усіх дисциплін 
навчального плану підготовки магістрів робочими навчальними програмами. 
Переддипломна практика, підсумкова атестація забезпечені відповідними 
програмами і методичними рекомендаціями щодо їх проведення. 

Наявний комплект навчально-методичної документації і матеріалів 
проаналізовано в процесі проведення даної акредитаційної експертизи і 
встановлено, що надані матеріали відповідають державним акредитаційним 
вимогам, а сама освітньо-професійна програма відповідає чинним вимогам до 
підготовки магістрів. 

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Фінанси і 
кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації: магістр з фінансів, банківської справи та страхування. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» розроблено 
форми і методи контролю знань студентів та критерії оцінювання, які 
встановлюються чинним Положенням про порядок оцінювання знань студентів 
ПДТУ. 

Комісія констатує: 
- освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», що акредитується, 
забезпечена відповідними документами (освітньо-професійною програмою, 
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розробленою проектною групою та затвердженою Вченою радою ПДТУ, та 
відповідними навчальними планами), які визначають зміст підготовки 
фахівців. 

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ 

В підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси і 
кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 
бере участь 14 викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з 6 кафедр університету. Частка 
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин, складає 100 %, з яких 
6 осіб - доктори наук (42,8 %), 8 осіб - кандидати наук (57,2%). Базова освіта 
викладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки фахівців за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» в повній мірі 
відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується 
проходженням підвищення кваліфікації. Випусковою кафедрою зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-
професійною програмою «Фінанси і кредит» є кафедра «Фінанси і банківська 
справа», яка була створена у 1995 році, як кафедра «Фінанси і кредит, облік та 
аудит», а вже з 2001 року отримала свою сучасну назву. 

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

Розрахунок групи забезпечення. 
Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з 

відповідної спеціальності на одного з членів групи забезпечення: 
38+31= 69 здобувачів; 
69/30 = 2,3, тобто необхідно 3 особи для групи забезпечення. 
Фактичний склад членів групи забезпечення складає 3 особи (100%), з них: 
один доктор економічних наук: 1/3 = 33,3 % - Мінц О.Ю (має 7 пунктів 

рівня наукової та професійної активності); 
два кандидата економічних наук 2/3 = 66,7 % - Омельченко Л.С. та 

Лактіонова О.Ю (мають 12 та 5 пунктів рівня наукової та професійної 
активності відповідно). Тобто група забезпечення науково-педагогічними 
працівниками учбового процесу відповідає вимогам. 

Експерти перевірили на місці наявність трудових книжок та достовірність 
записів щодо працевлаштування викладачів, які забезпечують навчальний 
процес за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Комісія встановила, що 
професорсько-викладацький склад, який здійснює підготовку фахівців за 
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освітнім рівнем магістр в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» формується у відповідності з акредитаційними вимогами щодо 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Фінанси і 
кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» забезпечується в основному економічним факультетом. 
До складу факультету входять: кафедра фінансів і банківської справи 
(випускова), економіки підприємств, обліку та аудиту, маркетингу та бізнес-
адміністрування, економічної теорії та підприємництва та інших кафедр різних 
факультетів. На усіх кафедрах працюють висококваліфіковані фахівці з 
вагомим науковим, педагогічним та практичним досвідом. 

Успішне функціонування магістратури за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» забезпечується викладачами кафедри 
фінансів і банківської справи. 

Загальна кількість лекційних годин за освітньо-професійною програмою 
«Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти становить 352 год. 

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та/або 
вченими званнями за основним місцем роботи, які забезпечують проведення 
лекцій з навчальних дисциплін - 100 % (352 год.). 

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями 
доктора та вченими званнями професора за основним місцем роботи, які 
забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін - 56,2 % (198 год.). 

Частка науково-педагогічних працівників із науковим ступенем 
кандидата та вченим званням доцента за основним місцем роботи, які є 
визнаними професіоналами з досвідом дослідницької, управлінської або 
інноваційної роботи, що проводять лекції з навчальних дисциплін, 
забезпечують формування професійних компетентностей - 43,8 % (154 год.). 

Експертною комісією проведено аналізування якісного складу науково-
педагогічного персоналу, що здійснює підготовку фахівців другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування», в ході якого були отримані відомості про 
викладачів, які працюють на постійній основі: їх посади, наявність наукового 
ступеня та вченого звання, відповідність освіти дисциплінам, що викладаються, 
тема та рік захисту дисертації, основні напрями наукової роботи, публікації за 
останні п'ять років, дисципліни, що вони викладають. 

На час роботи експертної комісії у складі випускаючої кафедри «Фінанси 
1 банківська справа» працюють 12 фахівців: 3 доктори наук, 4 кандидати наук, 
2 старших викладача, завідувач навчально-методичним кабінетом та 2 старших 
лаборанта. Усі працюють на постійній основі. 

Очолює випускову кафедру фінансів і банківської справи кандидат 
економічних наук, доцент, доктор філософії, член-кореспондент Академії 
економічних наук України, академік Міжнародної кадрової академії 
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Омельченко Людмила Сергіївна. Омельченко Л.С. закінчила Ленінградський 
фінансово-економічний інститут, 1969 р. У 1986 р. після закінчення цільової 
заочної аспірантури захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню 
кандидата економічних наук зі спеціальності «Планування промисловості», 
кваліфікація «економіст». Кандидат економічних наук, 008.00.21 економіка, 
планування та організація управління промисловістю та її галузями, тема 
дисертації: «Вдосконалення бригадного госпрозрахунку на промислових 
підприємствах». Завідувач кафедри з 1995 року. Омельченко Л.С. постійно 
підвищує свою кваліфікацію: раніше в науково-дослідному фінансовому 
інституті Міністерства фінансів України, у 2018 року в Національній академії 
педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за 
категорією «Завідувачі (начальники) кафедр університетів, академій, 
інститутів» і в Київському національному економічному університеті ім. В. 
Гетьмана за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Омельченко Л.С. брала участь у підготовці та виданні навчальних 
посібників «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аутсорсинг» з грифом 
ПДТУ та інших навчально-методичних роботах. Під керівництвом Омельченко 
Л.С. розроблений новий курс «Фінансовий аустросинг» і по навчальному 
посібнику «Фінансовий аутросинг» отримано авторське право. Приймала 
участь у написанні монографії «Финансовьій аутсорсинг - в мировой практике 
учета, анализа и управлення финансами» (Німеччина, 2015 р.).. 

Високий рівень науково-педагогічних працівників підтверджується 
належним рівнем наукових досліджень. Колектив випускової кафедри здійснює 
наукову діяльність згідно із щорічними планами наукової роботи ПДТУ, 
кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів. 

Суттєва увага на кафедрі фінансів і банківської справи приділяється 
формуванню якісного професорсько-викладацького складу. За останні роки 
викладачами та аспірантами захищено 2 докторські та 2 кандидатські 
дисертації. 

Сьогодні на кафедрі фінансів і банківської справи виконується НДР на 
тему: «Удосконалення фінансового управління і фінансового регулювання в 
Україні». Термін виконання НДР: вересень 2018 р. - травень 2019 р. Метою 
проекту є розв'язування актуальних проблем у фінансовій та банківської 
системах України в контексті розробки практичних рекомендацій щодо 
формування дієвого фінансово-кредитного механізму в Україні, визначення 
концептуальних підходів до підвищення ефективності фінансового управління. 
Професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів і банківської справи 
систематично підвищує свій кваліфікаційний рівень. 

Хаджинова О.В. у 2018 році пройшла міжнародне стажування у 
Нідерландах, (Гронінгенський університет, факультет Економіки і бізнесу, м. 
Гроннінген), а також підвищення кваліфікації у Національній академії 
педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти. 

За період 2013-2018 років підвищення кваліфікації пройшли 100% 
викладачів кафедри. У 2018 році підвищення кваліфікації пройшли професор 
Зусін В .Я., доцент Лактіонова О.Ю.. 
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Випускова кафедра фінансів і банківської справи активно залучає 
студентів до наукової діяльності. При кафедрі функціонує науковий гурток, що 
забезпечує високий рівень участі студентів у різних наукових заходах, у тому 
числі у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 
«Фінанси», «Банківська справа». Студенти посідають призові місця у конкурсах 
наукових робіт. На II турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт у 2016 р. 1 місце посіли Савченко А.Г., друге - Джамбаз Н.Ю., у 2018 р. 
третє місце отримала студентка Дмітрієнко О.В. У листопаді 2018 року в 
Братиславі в університеті економіки студентка Дмітрієнко О.В. прийняла участь 
в Фестивалі стійкості 2018 і зайняла третє місце в составі команди у категорії 
«Сама креативна презентація». 

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування» беруть активну участь у щорічних науково-практичних 
конференціях, що організовуються в університеті, а також у конференціях, що 
проходять у інших вишах. 

Комісія констатує: кількісні та якісні показники кадрового 
забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» відповідають Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право володіння 
Приазовського державного університету навчальними корпусами та 
гуртожитками. 

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

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

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

У розпорядженні є гуртожитки загальною площею 10111,4 м2. Місце у 
студентському гуртожитку надається всім студентам денної форми навчання та 
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студентам заочної форми навчання, слухачам курсів підвищення кваліфікації, 
які прибули до ЗВО з інших міст або країн. У ЗВО функціонує спортивний 
комплекс із ігровими майданчиками для футболу, баскетболу, волейболу, 
тренажерним залом, службовими та допоміжними приміщеннями. На території 
ДВНЗ «ПДТУ» функціонує медичний пункт. 

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

Для підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Фінанси і 
кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» випускова кафедра фінансів і 
банківської справи має предметні аудиторії для проведення лекційних, 
практичних занять площею, які обладнані комп'ютерною технікою для 
проведення занять (забезпеченість становить 100%). 

Кафедра фінансів і банківської справи має вихід у локальну мережу 
університету та Іпіегпеї, наявні вільні точки доступу до \¥і-Рі . Приміщення 
кафедри та навчальні аудиторії відповідають санітарно-технічним, гігієнічним 
нормам та вимогам пожежної безпеки, що підтверджується відповідними 
спеціалізованими висновками. Експертна комісія дійшла до висновку що для 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» створені 
комфортні умови в читальних залах, залах електронної інформації. Соціально 
побутова сфера ДВНЗ «ПДТУ» находяться на належному рівні. 

Навчальні аудиторії обладнані мультимедійною технікою. Навчальна 
площа аудиторних та навчально-лабораторних приміщень відповідає вимогам 
МОН України - 2,4 м2 і складає у розрахунку на одну особу для фактичного 

в 2 контингенту студентів 9,3 м . 
В університеті створено локальну мережу що об'єднує усі навчальні 

корпуси та має вихід на глобальну мережу Інтернет. Здобувачі вищої освіти на 
другому магістерському рівні за 01111 «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», мають змогу у повному обсязі 
користуватись загальноуніверситетськими ресурсами. Тиражування навчально-
методичної літератури, та організаційно-інструктивних матеріалів відбувається 
у відділі поліграфії. 

Для збереження теплоенергетичних витрат установлено теплові та газові 
лічильники відповідно до постанови КМУ. Для освоєння охорони праці 
проводиться інструктаж працівників відповідно до закону України «Про 
охорону праці». Розроблено за участю профспілок інструкції з безпеки праці та 
пожежної безпеки. 

Частка магістерських робіт, які виконуються з використанням 
комп'ютерної техніки - 100%). Методичне забезпечення з використанням 
комп'ютерної технології представлено тестами для контролю знань. 

Санітарно-технічний стан навчальних корпусів та гуртожитків 
задовільний. 
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Комісія констатує: стан матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу, соціальної інфраструктури відповідає критеріям та 
вимогам щодо акредитації; в університеті створено достатні умови для 
навчання, побуту та відпочинку студентів. 

Матеріально-технічна база дозволяє повною мірою забезпечити 
навчальний процес з підготовки здобувачів за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
магістрів свідчить, що усі дисципліни навчального плану мають навчально-
методичні комплекси (НМК) у друкованому та електронному вигляді, до складу 
яких входять: 

1. Змістові модулі дисципліни згідно зі стандартом вищої освіти 
України за фаховим спрямуванням «Фінанси, банківська справа та 
страхування». 

2. Навчальна програма дисципліни. 
3. Робоча програма дисципліни. 
4. Робочий план дисципліни на семестр, затверджений на засіданні 

кафедри та деканатом факультету. 
5. Конспект лекцій. 
6. Методичні вказівки до практичних занять. 
7. Методичні вказівки до семінарських занять. 
8. Тематика та методичні вказівки до виконання магістерських робіт. 
9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 
10. Питання, білети підсумкового контролю знань для заліку або іспиту. 
11. Пакет завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР) з 

дисципліни для визначення рівня залишкових знань студентів. 
12. Додаткові матеріали, до складу яких входять: список рекомендованої 

літератури, робочі зошити, інструкції з використання комп'ютерних програм 
та Інтернету, перелік технічних засобів навчання, зразки роздавального 
матеріалу, перелік питань з дисципліни для підготовки до заліків та екзаменів 
тощо. 

У всіх робочих програмах навчальних дисциплін передбачено наявність 
необхідних розділів: мета і завдання дисципліни, тематичний план, зміст 
програми за темами, плани практичних (семінарських) занять, завдання для 
самостійної роботи студентів, критерії оцінок, рекомендована література. 
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Навчально-методичний комплекс кожної дисципліни підготовки магістрів 
за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», забезпечений методичними 
матеріалами на 100%. 

Організація освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» базується на основі 
Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення 
про організацію освітнього процесу та інших нормативних документах з питань 
освіти. 

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» 
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» організовано таким чином, щоб забезпечити 
формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. 

В ДВНЗ «ПДТУ» звертається особлива увага саме на підвищення якісного 
рівня науково-педагогічних працівників. Проводиться моніторинг якості 
освітньої діяльності університету, що дає змогу виявляти як сильні, так і слабкі 
сторони пропонованих освітніх послуг, оперативно впроваджувати в освітній 
процес новітні навчальні технології. Підвищення ефективності освітнього 
процесу відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів 
навчання та виховання. Освітній процес здійснюється з урахуванням принципів 
гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності, 
оновлення змісту освіти з урахуванням нових освітньо-професійних програм та 
програм навчальних дисциплін. 

Освітній процес повністю забезпечений комп'ютерами та 
мультимедійним супроводом. Постійно поповнюється та оновлюється база 
прикладних освітніх програм. Велика увага приділяється питанню контролю 
якості фахівців. Упродовж останніх років впроваджена система оцінювання 
знань студентів. 

Здобувачі вищої освіти на другому магістерському рівні, які навчаються за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит», мають усі необхідні 
умови для належної підготовки до практичних занять, оскільки всі навчальні 
дисципліни забезпечені планами для практичних (семінарських) занять. 
Професорсько-викладацьким персоналом кафедри розроблені завдання для 
самостійної роботи здобувачів з метою розвитку творчих та наукових 
здібностей майбутніх фахівців та із врахуванням важливості розвитку вмінь та 
навичок здобувачів оволодівати значними обсягами знань у поза аудиторний 
час. Самостійна робота здобувачів забезпечується всіма навчально-
методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними посібниками, 
опорними конспектами лекцій, інтерактивними навчально-методичними 
комплексами дисциплін, електронно-обчислювальною технікою тощо. 

Комплексне практичне індивідуальне завдання як вид індивідуальної 
роботи виконується у формі комплексу завдань, вирішення яких потребує 
успішного засвоєння змісту конкретної дисципліни та отримання навичок 
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застосування набутих знань шляхом проведення певних розрахунків, 
заповнення, моделювання процесів. 

Випусковою кафедрою «Фінанси і банківська справа» та іншими 
кафедрами розроблені пакети комплексних контрольних робіт (ККР) для оцінки 
знань студентів за відповідними циклами підготовки. Завдання ККР спрямовані 
як на оцінку засвоєних студентами теоретичних знань, так і на виявлення їх 
здатності вирішувати практичні завдання. 

Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» на другому (магістерському) рівні 
передбачена наукова навчально-дослідна робота студентів (ННДРС), яка 
допомагає студентам у освоєнні новітніх методів та інструментів для 
підготовки кваліфікаційної магістерської роботи. Підготовку та виконання 
ННДРС забезпечено відповідними методичними рекомендаціями, які 
передбачають розроблену тематику, рекомендації до її вибору, виконання та 
оформлення, список рекомендованої літератури. 

Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» на другому (магістерському) рівні 
передбачено виконання кваліфікаційної магістерської роботи згідно з 
вимогами теоретичної та практичної підготовки. Виконання кваліфікаційної 
магістерської роботи забезпечено відповідними методичними рекомендаціями, 
які передбачають тематику, структуру та вимоги до оформлення, список 
рекомендованої літератури. Запропонована тематика магістерських робіт 
дозволяє виявити засвоєні здобувачами вищої освіти на другому 
магістерському рівні знання з метою їх адекватної оцінки як сформованих 
фахівців з фінансів, банківської справи та страхування. 

На випусковій кафедрі фінансів і банківської справи практичної підготовки 
студентів відводиться важливе місце у формуванні професійних вмінь 
майбутніх фахівців. Ознайомча практика проводиться на першому курсі, 
професійна практика проводиться на третьому курсі, переддипломна - на 
шостому курсі в банках, фінансових службах, на підприємствах та інших 
організаціях. Метою практики є формування, поглиблення і закріплення знань і 
навичок професійної діяльності майбутніх фахівців. Програма переддипломної 
практики передбачає виконання практикантами всього спектру робіт 
передбачених освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит». 

Проходження переддипломної практики здійснюється у відповідності з 
розробленими програмами та методичними вказівками на базах практики, з 
урахуванням їх специфіки. Проходження практики студентів проводиться на 
підставі договорів. 

Атестація якості підготовки випускників освітньо-професійної програми 
«Фінанси і кредит» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської 
роботи та завершується наданням документу встановленого зразка про 
присвоєння кваліфікації «магістр з фінансів, банківської справи та 
страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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Навчально-методична робота і інформаційне забезпечення на кафедрі 
ведеться за такими напрямами: видавництво монографій; навчальних 
посібників; методичних вказівок до вивчення дисциплін, виконання курсових 
робіт, навчальної науково-дослідницької роботи, магістерських робіт, 
контрольних завдань, конспектів лекцій; використання інформації Іпіегпеї, 
наглядних посібників. 

Навчально-методичне забезпечення розроблене відповідно до вимог 
освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти. 

Комісія констатує: організаційне та навчально-методичне 
забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» повністю відповідає Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації і забезпечує належний професійний рівень підготовки 
магістрів. 

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Основним джерелом інформаційного забезпечення Університету є 

бібліотека, фонд якої сформовано згідно з потребами освітнього процесу та у 
відповідності з вимогами сучасної вищої освіти, що забезпечує систематичне та 
якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів та викладачів. 

Університетська бібліотека є інформаційною основою освітнього і 
наукового процесів. Бібліотека є тією творчою лабораторією, від ресурсів і 
послуг якої значною мірою залежить якість і зміст навчання та наукових 
досліджень. 

Бібліотека ПДТУ - важливий підрозділ, де сконцентровані джерела 
інформації. Головне завдання бібліотеки - сприяти особистісно зорієнтованій 
освіті, надати користувачам високоякісну новітню інформацію, забезпечити 
вільний доступ до світових інформаційних джерел, формувати знання у сфері 
інформаційної культури майбутніх фахівців. 

Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» підручниками, навчальними посібниками, 
фаховими періодичними виданнями, фондами та електронними джерелами 
інформації, що містяться у науковій бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ». 

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

Зростає популярність електронних підручників, довідників, 
мультимедійних матеріалів, доступ до електронного каталогу здійснюється 
через внутрішній веб-сайт університету, а каталог виставлено в Інтернет для 
зовнішнього користувача. 

Бібліотека постійно працює над створенням повнотекстової електронної 
інформаційної бази, а також розміщенням її в локальній мережі та організацією 
доступу до неї користувачів через уніфікований інтерфейс. 

Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» завжди знаходиться у постійному розвитку, 
пошуку нових ідей та новацій, активно працює над створенням ефективного і 
комфортного сервісу для користувачів. Використання комп'ютерів, локальних 
мереж, новітнього програмного забезпечення в кінцевому результаті підвищує 
якість та ефективність роботи бібліотекарів і читачів усіх підрозділів 
університету. 

Навчальні підручники, посібники, довідкова та інша навчальна 
література, які є в університеті та читальній залі, наявні у достатній кількості 
для потреб здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит». 

В університеті наявні фахові періодичні видання відповідно до профілю 
освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»: «Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності», «Вісник ПДТУ. Серія: 
Економічні науки», «Вісник економічної науки України», «Фінанси України», 
«Облік і фінанси», «Статистика України», «Ринок цінних паперів України», 
«Вісник Національного банку України», «Економіка України», «Актуальні 
проблеми економіки» та інші. 

У ДВНЗ «ПДТУ» створено сайт навчально-методичних матеріалів 
(Ьйр://итт.рзІи.ес1и/), який існує в режимі пілотного проекту, виконаний на 
платформі програми Б8расе, наповнення якого здійснює професорсько -
викладацьким складом університету. Студенти мають доступ на сайт на основі 

Голова комісії /у'^ Кузнєцова Л.В. 



особистих паролів. 
Комісія констатує: рівень інформаційного забезпечення освітньо-

професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів 
освіти та Державним вимогам до акредитації. 

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

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

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

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

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

- розробку і публікацію чітко сформульованих очікуваних навчальних 
результатів;- уважне ставлення до побудови освітньо-кваліфікаційної програми-
переліку дисциплін та їхньої організації і змісту: 

- особливі вимоги до різних форм навчання (денної, заочної, дистанційної); 
- наявність відповідних навчальних ресурсів; 
- формальні процедури затвердження програм органом, який не здійснює 

викладання за цією програмою; 

8. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ 
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- моніторинг успішності та досягнень студентів;- регулярний періодичний 
перегляд програм (також за участі зовнішніх експертів); 

- регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці та 
іншими відповідними організаціями; 

- участь студентів у діяльності із забезпечення якості. 
Для забезпечення прозорості і привабливості навчальних програм, 

підтримання їхньої актуальності та попиту на них створені механізми, які 
включають: 

- порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і результатів 
навчання; 

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

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

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

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

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

- розробку процедур регулярного періодичного перегляду програм за 
участю працедавців, студентів та інших зацікавлених сторін. 

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

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

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

Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій 
здобувачів вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо-
професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
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банківська справа та страхування» свідчать, що їм надається достатній рівень 
теоретичних знань і практичних навичок з дисциплін навчального плану. 

У процесі самоаналізу діяльності кафедри фінансів і банківської справи 
проаналізовані результати останньої перед акредитацією, екзаменаційної сесії 
здобувачів вищої освіти на другому магістерському рівні за освітньо-
професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування»: абсолютна успішність студентів 2 курсу 
магістерського рівня за результатами екзаменів становить 100 %, якість 
навчання - 68 %, середній бал 4,09. Показники успішності здобувачів вищої 
освіти за результатами останньої перед акредитацією екзаменаційної сесії 
відповідають акредитаційним вимогам. 

З метою перевірки якості підготовки здобувачів освітнього ступеня 
«магістр» за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» викладачами 
відповідних кафедр було розроблено завдання комплексних контрольних робіт 
з дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, які складалися з 
теоретичної частини (закритих тестів) та практичної частини (розрахункових 
завдань). Пакети завдань рекомендовані відповідними кафедрами та 
прорецензовані експертами. 

Викладачами відповідних кафедр було проведено комплексні контрольні 
роботи згідно з затвердженим графіком. Заміри знань здобувачів освітнього 
ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисциплін 
загальної підготовки, проведені після сесії такі: абсолютна успішність студентів 
1 курсу магістерського рівня за результатами комплексних контрольних робіт 
становить 100 %, якість навчання - 65,7 %, середній бал 4,0. За дисциплінами 
циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки абсолютна успішність 
склала 100 %, якість навчання - 59,1 %, середній бал 3,91. За дисциплінами 
циклу професійно-орієнтованої підготовки абсолютна успішність складає 100 
%, якість навчання - 72,7 %, середній бал 4,0. 

В ході акредитаційної експертизи в університеті були проведені заміри 
залишкових знань студентів із дисциплін загальної та професійної підготовки. 

За участю експертів було проведено контрольний замір знань з таких 
навчальних дисциплін: «Глобальна економіка», «Інноваційний розвиток 
підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент» 
(додаток А). Отримані під час перевірки результати якості підготовки 
здобувачів освітнього ступеня магістр такі: 

з дисциплін загальної підготовки - абсолютна успішність склала 100 %, 
якість успішності - 58,8 %; 

з дисциплін професійної підготовки результати такі: абсолютна 
успішність склала 100 %, якість успішності - 72,7 %. 

Розбіжність між результатами перевірки знань студентів при 
акредитаційній експертизі і встановленими нормативами знаходяться в 
допустимих межах, що дає підставу зробити висновок про відповідність якості 
підготовки фахівців акредитаційним вимогам. 
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Показники залишкових знань студентів наведені у Додатках А, В. 
Як свідчать результати виконання ККР, здобувані другого 

(магістерського ) рівня вищої освіти за освітньо-професійної програми 
«Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» показали 
достатній рівень професійної підготовки: абсолютна успішність склала 100 %, 
якість успішності коливається у межах від 54% до 90% з середнім балом від 
3,82 до 4,27. Відхилення результатів оцінювання від самоаналізу в межах 0,18-
0,01 бали (табл. 8.1). При виконанні ККР в присутності експертної комісії у 
роботах деяких студентів мали місце неповнота відповідей. 

Таблиця 8.1. 

Підсумки оцінювання експертами якості кваліфікаційних магістерських 
робіт за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
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Цикл соціально - гуманітарної підготовки 

Глобальна економіка 100 73 4,0 100 63,6 3,82 - -9,4 -0,18 
Інноваційний розвиток 

підприємства 100 55 3,82 100 54 3,82 - -1,0 -

Всього 100 58,8 3,91 100 54 3,82 -4,8 -4,8 -0,09 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
Фінансовий менеджмент 100 55 3,82 100 54 3,82 - -1,0 -

Страховий менеджмент 100 91 4,27 100 90,1 4,18 - -0,9 -0,09 

Всього 100 68 4,05 100 72,7 4,0 _ -4,7 -0,05 

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

Під час роботи експертною комісією проаналізовано 9 магістерських 
робіт, зокрема: 

- магістерська робота Джамбаз Наталії Юхимівни на тему «Механізми 
формування та використання персональних фінансів в Україні». Науковий 
керівник Мінц О.Ю; 

- магістерська робота Корнєвої Марини Сергіївни на тему: «Дослідження 
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стану економіки і фінансів України в сучасних умовах). Науковий керівник 
Омельченко Л.С.; 

- магістерська робота Кулікової Валентини Валеріївни на тему: 
«Дослідження ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 
підприємств в Україні». Науковий керівник Омельченко Л.С.; 

- магістерська робота Савченко Анастасії Геннадіївни на тему 
«Дослідження макроекономічних причин банкрутства підприємств в Україні». 
Науковий керівник Мінц О.Ю; 

- магістерська робота Сінельнікової Марії Віталіївни на тему: 
«Дослідження ефективності управління фінансовим станом металургійних 
підприємств в Україні». Науковий керівник Омельченко Л.С.; 

- магістерська робота Сарбаш Владислава Євгенійовича на тему: 
«Дослідження розвитку фінансового аутсорсингу у світовій практиці, його роль 
і значення для підприємств малого і середнього бізнесу в Україні». Науковий 
керівник Лактіонова О.Ю.; 

- магістерська робота Скопіної Ангеліни Геннадіївни на тему 
«Дослідження управління забезпеченням фінансової стабільності в розвитку 
підприємств в сучасних умовах». Науковий керівник Хаджинова О.В.; 

- магістерська робота Скоробогатової Діани Ігорівни на тему 
«Дослідження ефективності механізму фінансової санації підприємств в 
Україні». Науковий керівник Хаджинова О.В.; 

- магістерська робота Ширас Віталія Віталійовича на тему: «Дослідження 
страхової діяльності і розвитку страхових послуг в Україні». Науковий 
керівник Лактіонова О.Ю. 

Перевірені роботи виконані на актуальні теми. Результати експертної 
оцінки кваліфікаційних магістерських робіт наведені в табл. 8.2. 

Таблиця 8.2. 

Підсумки оцінювання експертами якості кваліфікаційних магістерських 
робіт за освітньо-професійною програмою ««Фінанси і кредит» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ 
п/п Курс 

Шифр 
академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 
студента 

Оцінка 
№ 
п/п Курс 

Шифр 
академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 
студента 

на захисті 
кваліфікаційної 

роботи 

за експертною 
перевіркою 

1 6 ФБС-Ібм Джамбаз Н.Ю. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
2 6 ФБС-Ібм Корнєва М.С. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
3 6 ФБС-Ібм Кулікова В.В. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
4 6 ФБС-Ібм Савченко А.Г. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
5 6 ФБС-Ібм Сінельнікова М.В. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
6 6 ФБС-Ібм Сарбаш В.С. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
7 6 ФБС-Ібм Скопіна А.Г. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
8 6 ФБС-Ібм Скоробогатова Д.І. 5 (відмінно) 5 (відмінно) 
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9 6 ФБС-Ібм Ширас В.В. 5 (відмінно) 4(добре) 
Середній бал 5,0 4,82 

Відхилення -0,18 

Відзначається що тематика магістерських робіт розробляється 
професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів і банківської справи із 
затвердженням протоколом засідання кафедри. Здобувані другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійної програми «Фінанси 
і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» обирають теми робіт, керуючись 
власними науковими уподобаннями, порадами наукових керівників. 

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

За своєю структурою роботи відповідають вимогам методичних 
рекомендацій щодо виконання магістерських робіт відповідного рівня, чинним 
вимогам, відображають єдність змісту усіх розділів, належну обґрунтованість 
наукових положень та відображають результати, що в сукупності вирішують 
поставлені завдання. 

Аналіз змісту магістерських робіт обраних для ознайомлення дозволяє 
зазначити, що всі роботи підготовлені у відповідності до розробленого та 
затвердженого плану, а їх зміст та складові відповідають назві. 

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

Переддипломна практика здійснюється за відповідною програмою, а її 
зміст відповідає встановленим вимогам. Керівництво практичною підготовкою 
здійснюють викладачі випускової кафедри та провідні фахівці банків, 
підприємств, фінансових служб. З базами практики укладені відповідні 
договори. Терміни проведення практики визначаються графіком навчального 
процесу. 

Формою підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти із освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» є написання магістерської роботи. 
Підсумкова атестація магістрів здійснюється атестаційною комісією, яка 
формується наказом ректора за поданням завідувача кафедри. До атестаційної 
комісії входить 6 чоловік , які затверджуються наказом ДВНЗ «ПДТУ», із них: 
2 представники виробничого сектору - фахівців галузі фінансів, банківської 
справи та страхування, 2 доктора наук, 2 кандидати наук. 

Перелік тем магістерських робіт розроблено і затверджено у 
встановленому порядку згідно з вимогами до освітньо-професійної програми 
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освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». Усі випускники кафедри працевлаштовані. 
Працевлаштування випускників кафедри становить 100 %. 

Для забезпечення відповідності рівня підготовки магістрів із освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» вимогам роботодавців, підвищення конкурентоспроможності 
випускників на ринку праці, навчальним планом передбачена їх практична 
підготовка, програма якої включає проходження студентами переддипломної 
практики. 

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

Експертна комісія проаналізувала звіти з переддипломної практики 
магістрів групи ФБС-16-м. Зміст звітів відображає основні положення програми 
переддипломної практики. 

Результати проведених контрольних заходів щодо перевірки знань 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-професійної 
програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» під час роботи 
експертної комісії свідчать про те, що показники успішності та якості 
виконання комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін 
знаходяться на рівні, який відповідає акредитаційним вимогам. Розбіжності в 
показниках успішності та якості виконання комплексних контрольних робіт 
при проведені самоаналізу та під час проведення зрізів знань експертною 
комісію знаходиться в межах допустимих відхилень. 

Проведений експертами аналіз виконання студентами звітів з 
переддипломної практики, підготовлених до захисту магістерських робіт 
свідчать про високий рівень підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». 

Комісія констатує: якість підготовки здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні освітньо-професійної програми «Фінанси і 
кредит» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» відповідають 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та 
Державним вимогам до акредитації. 
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9. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ 
КАФЕДРИ «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА» 

Науково-дослідна робота кафедри фінансів і банківської справи 
спрямована на поглиблення теоретичних знань та вирішення прикладних 
проблем фінансового управління на макро- та мікрорівнях. 

За період 2013-2017 рр. на кафедрі проводились дослідження за такими 
темами: «Підвищення ефективності фінансово-кредитного механізму в 
інноваційному розвитку України» (номер держреєстрації 011211005790, 2013 
р.),; «Фінансово-кредитне забезпечення стратегії інноваційного розвитку 
економіки України» (номер держреєстрації 0113Ш07319, 2014 р.), 
«Підвищення ефективності фінансового управління в умовах нестабільності 
розвитку національної економіки» (номер держреєстрації 011411004904, 2015 
р.), «Удосконалення фінансового управління в Україні» (номер держреєстрації 
0115Ш04945, 2016 р.), «Фінансова політика в Україні у виході національної 
економіки з кризи» (номер держреєстрації 0116Ш08767, 2017 р.). 

Хаджинова О.В. є виконавцем науково-дослідних робіт Інституту 
економіки промисловості НАН України за темами: «Управління розвитком 
промисловості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 
0110Ш00380, 2010-2013 рр.), «Національна модель неоіндустріального 
розвитку України» (номер держреєстрації 0114Ш01537, 2013-2016 рр.). 

За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким 
колективом кафедри фінансів і банківської справи протягом останніх п'яти 
років опубліковано 10 монографій, 58 фахових статей, 20 з них у журналах, що 
включені до міжнародних наукометричних баз. Викладачі також мають 22 
одиниці зарубіжних статей. Географія публікацій містить такі країни світу, як 
Канада, Німеччина, Австрія, Великобританія, Словакія, Португалія, Молдова, 
Польща та інші. 13 статей опубліковано в зарубіжних періодичних виданнях 
країн ОССР. 

Колектив кафедри фінансів і банківської справи має публікації у 
наукових виданнях України та зарубіжжя, які індексуються у таких 
наукометричних базах, як: ТЬотзоп Кеиіегз, Іпсіех Сорегпісиз, ЕВЗСОЬозІ та 
ІЛгісЬ'з РегіосІісаЬ Оігесіогу, Есопілі тощо. 

Діяльність кафедри фінансів і банківської справи у сфері міжнародного 
співробітництва полягає у підтримці та ініціюванні міжнародної діяльності, 
спрямованої на залучення міжнародного досвіду та закордонних інвестицій з 
метою підвищення кваліфікації і розвитку потенціалу професорсько-
викладацького складу, підвищення якості підготовки студентів на шляху 
інтеграції ПДТУ в Європейський та світовий освітній і науковий простір. 

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється за такими напрямами: 
навчання іноземних громадян та підготовка кадрів для зарубіжних країн; участь 
викладачів кафедри у міжнародних наукових конференціях, публікація у 
зарубіжних виданнях. 

Комісія констатує: організація науково-дослідницької роботи на 
кафедрі фінансів і банківської справи відповідає умовам щодо акредитації 
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освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет». З метою подальшого розвитку науково-дослідницької та 
міжнародної діяльності кафедри «Фінанси і банківська справа» посилити 
роботу у міжнародних проектах та активізувати діяльність викладачів щодо 
публікацій у зарубіжних виданнях. 

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 
Експертна комісія на підставі поданих на акредитацію матеріалів та 

перевірки на місці відповідності показників Ліцензійним умовам та акредитацій 
ним вимогам, стану матеріально-технічного, інформаційного, навчально-
методичного та кадрового забезпечення дійшла висновку, що рівень підготовки 
здобувачів за другим (магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми 
«Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний 
університет» в цілому відповідає встановленим нормативним вимогам та 
забезпечує державну гарантію якості освіти. 

Навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану 
відповідають освітньо-професійній програмі «Фінанси і кредит» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, враховують особливості і потреби 
регіону, його провідних установ, організацій замовників фахівців. 

ДВНЗ «ПДТУ» має достатній науково-педагогічний потенціал та сучасну 
навчально-наукову базу для підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Професійну підготовку за освітньо-професійною програмою «Фінанси і 
кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» забезпечують кафедри: кафедра економічної теорії та 
інтелектуальної власності, економіки підприємств, маркетингу та бізнес-
адміністрування, кафедра фінансів і банківської справи (випускова). 

Кафедри мають сформований науково-педагогічний колектив, який за 
якісними показниками відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

Рівень організаційного та навчально-методичного забезпечення 
відповідає сучасності та потребам навчально-виховного процесу, забезпечує 
якісне навчання студентів; методична література наявна в достатній кількості та 
є всі умови для її оперативного та ефективного використання студентами. 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
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банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в ДВНЗ «ПДТУ» відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

В ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створено всі 
необхідні умови для якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 
розроблено внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності. 
Експертна комісія визначає: 

1. ДВНЗ «ПДТУ» має необхідну нормативно-правову документацію, яка дає 
право здійснювати підготовку за другим (магістерським) рівнем з освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». 

2. За освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в університеті сформовано групу забезпечення, яка цілком 
відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. 

3. Матеріали самоаналізу щодо підготовки магістрів за освітньо-
професійною програмою відповідають вимогам «Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійно-технічних училищах». 

4. Кафедра фінансів і банківської справи здійснює діяльність на ринку 
освітніх послуг протягом 23 років, набула досвіду в навчальній, методичній, 
науковій та організаційно-виховній сферах діяльності, що позитивно 
відображається на якості підготовки майбутніх магістрів із фінансів, 
банківської справи та страхування. 

5. Викладання студентам проводиться виключно професорсько -
викладацьким складом з науковими ступенями кандидатів та докторів наук. 

6. Кадровий склад викладачів, який здійснює фахову підготовку з освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем відповідає вимогам 
Міністерства освіти і науки України.. 

7. Кафедрою фінансів і банківської справи досягнуто високий рівень 
навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану. 
Розроблено електронний контент до кожної навчальної дисципліни. 

8. В навчальному процесі запроваджено вільний вибір дисциплін 
здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». 

9. Створено вільний доступ здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
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освіти з освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» до бібліотечних фондів та навчально - методичного 
забезпечення дисциплін через мережу Інтернет. 

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

11. Студенти освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» беруть 
активну участь у науково-дослідній роботі, науково-практичних всеукраїнських 
та міжнародних конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт. 

У регіоні наявний значний попит на фахівців з фінансів, банківської 
справи та страхування, який зумовлений потребою і можливістю їхнього 
працевлаштування в банківських та фінансових установах, страхових компаніях 
та на підприємствах. 

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів 
діяльності на місці комісія констатує, що освітня діяльність ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» з підготовки за другим 
(магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» відповідає встановленим вимогам і 
забезпечує державну гарантію якості освіти. 

Кількісні та якісні показники наявних умов провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за освітньо-професійної програмою «Фінанси і 
кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня 
відображені у таблицях 1 и 2, які є невід'ємною складовою цих висновків. 

Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не 
впливають на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньо-
професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, водночас дозволять поліпшити якість підготовки фахівців: 

1) розширити науково-практичні зв'язки із вітчизняними банківськими і 
фінансовими установами, страховими компаніями, підприємствами та іншими 
організаціями для забезпечення покращення якості практичної підготовки 
майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування; 

2) активізувати участь студентів у науково-дослідних роботах у рамках 
інноваційних програм та освітньо-наукових проектах й конкурсах як на 
всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях; 

3) активізувати міжнародну і науково-дослідницьку роботу; 
4) посилити роботу професорсько-викладацького складу кафедри 

«Фінанси і банківська справа» щодо формування контингенту студентів на 
здобування другого (магістерського ) рівня, зокрема шляхом залучення осіб, які 
здобули ступінь бакалавру з інших спеціальностей (перехресний вступ); 
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5) активізувати діяльність викладачів кафедри з підготовки 
мультимедійних презентацій за фаховими дисциплінами, використання 
інтерактивних засобів навчання при проведені практичних занять; 

6) продовжувати роботу з підвищення кваліфікаційного рівня 
професорсько-викладацького складу кафедри, стажування за кордоном; 

7) проводити перевірки магістерських робіт здобувачів другого 
(магістерського) рівня з освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» 
спеціальності 072 «Фінанси і кредит» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» на наявність плагіату. 

Висновок: на підставі зазначеного вище та порівняння фактичних 
показників діяльності і вимог до акредитації що викладені у таблицях 1,2 
експертна комісія МОН України зробила висновок про спроможність ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» здійснювати 
підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою «Фінанси і 
кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти згідно з вимогами 
Міністерства освіти і науки України. 

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри банківської справи Одеського 
національного економічного університету, у ^ у 
доктор економічних наук, професор Кузнєцова Л.В. 

Член експертної комісії: 
завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів 
Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», 

доктор економічних наук, професор / Єрмошкіна О.В. 

« & » 2018 року 

Волошин В.С. 

«З експертними висновками ознайомлений» 
В.о. ректора даНЗ^ЩШйШ^^кий державний 
технічний 
доктор техні , № л | і 

Голова комісії /у'^ Кузнєцова Л.В. 



Таблиця 1 

Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до акредитації 

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347 

Назва показника (нормативу) 

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

освіти Назва показника (нормативу) 

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 

+ + -

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

+ + -

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

+ + -

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

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

+ + -

4. Наявність у науково-педагогічних та 
наукових працівників, які здійснюють освітній 
процес (групи забезпечення), стажу науково-
педагогічної діяльності понад два роки та рівню 
наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох 
видів та результатів з перелічених у пункті 30 
Ліцензійних умов 

+ + -

5. Наявність у складі групи забезпечення 
спеціальності науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у закладі 
освіти за основним місцем роботи та мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності і які 
не входять (входили) до жодної групи 

+ + -

Голова комісії /у'^ Кузнєцова Л.В. 



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 ступінь та/або вчене 
звання, % 60 100 +40 

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

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

не більше 
ЗО 23 -7 

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 

+ 

8.2. з науковим ступенем та вченим званням + + -

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

+ + -

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

+ + -

Вимоги згідно наказу від 30.12,2015 р. № 1187 

Назва показника (нормативу) 

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

освіти Назва показника (нормативу) 

Норматив Фактично Відхилення 
1 2 3 4 

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

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та контрольних 
заходів (кв.метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за 
змінами) 

2,4 9,3 +6,9 

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

30 80 +50 

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

3.2. пунктів харчування + + -

3.3. актового чи концертного залу + + -

Голова комісії /у'^ Кузнєцова Л.В. 



3.4. спортивного залу + + _ 
3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків + + _ 
3.6. Медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30 
5. Забезпеченість комп'ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних планів 

+ + -

2. Технологічні 
щодо навчально-методич 
освітньої діяльності у сс 

вимоги 
ного забезпечення 
Ьері вищої освіти 

1. Наявність опису освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього + + -

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану + + -

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

+ + -

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик + + -

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

+ + -

3. Технологічні 
щодо інформаційного 

освітньої діяльності у са 

вимоги 
забезпечення 

Ьері 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 

наймену-
вань 

25 +20 

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

+ + -

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

+ + -

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

60 100 40 

Голова комісії /у'^ Кузнєцова Л.В. 



Таблиця 2 
Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689 

Назва показника (нормативу) 
Зазначення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти 
Назва показника (нормативу) 

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 -

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

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

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше % 

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально - економічної підготовки: 

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 58,8 +8,8 

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: 
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

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

50 72,7 +22,7 

Голова комісії 
/у'^ Кузнєцова Л.В. 



3. Організація наукової роботи 

3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів + + -

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

+ + -

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри банківської справи Одеського 
національного економічного університету, 
доктор економічних наук, професор 

Член експертної комісії: 
завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів 
Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», 
доктор економічних наук, професор 

« Ь » 2л'-Ус//у ^ 2018 року 

Кузнєцова Л.В. 

Єрмошкіна О.В. 

«З експертни 
В.о. ректо 
технічн 
доктор 

исновками ознаиомлении» 
иазовський державний 

офесор Волошин В.С. 

Голова комісії /у'^ Кузнєцова Л.В. 



Додаток А 
ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

та екзаменаційної сесії студентів за освітньою програмою «Фінанси і кредит» 
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ 
Дисципліна Шифр і назва 

спеціальності Група Кількість 
студентів 

Виконували ККР Одержали оцінки при самоаналізі Абсолю 
тна Якість 

% 

№ 
Дисципліна Шифр і назва 

спеціальності Група Кількість 
студентів Кількіст 

ь % 5" 
90- 100 % „4" 

74- 89 
% „3" 

60- 73 
% 2" 

1-59 % успішні 
сть % 

Якість 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 циклу гуманітарних і соціально- економічних дисциплін 
1. Інноваційний розвиток 

підприємства 
072 «Фінанси, 

банківська справа і 
страхування» 

ФБС-17-м 11 11 100% 

3 3 5 

46% 
-

- 100 54 

1. Інноваційний розвиток 
підприємства 

072 «Фінанси, 
банківська справа і 

страхування» 
ФБС-17-м 11 11 100% 

90-100 
27% 

74-89 
27% 

60-73 
46% 

-
- 100 54 

2 Глобальна економіка 072 «Фінанси, 
банківська справа і 

страхування» 

ФБС-17-м 

11 11 100% 
4 

36% 
3 

28% 
4 

36% - - 100 63,6 

2 Глобальна економіка 072 «Фінанси, 
банківська справа і 

страхування» 

ФБС-17-м 

11 11 100% 
90-100 74-89 60-73 

36% - - 100 63,6 

Всього 22 22 100% 7 32% 6 28% 9 40% - - 100 58,8 
3 цикну професійно орієнтованих дисциплін 

1 Фінансовий 
менеджмент 

072 «Фінанси, 
банківська справа 

і страхування» 

ФБС-17-м 

11 11 100% 
3 

27% 
3 

27% 
5 

- - 100 54 

1 Фінансовий 
менеджмент 

072 «Фінанси, 
банківська справа 

і страхування» 

ФБС-17-м 

11 11 100% 
90-100 

27% 
74-89 

27% 
60-73 

46% - - 100 54 

2 Страховий менеджмент 072 «Фінанси, 
банківська справа 

і страхування» 

ФБС-17-м 

11 11 100% 

4 

36% 

6 

52% 

1 

10% - - 100 90,1 

2 Страховий менеджмент 072 «Фінанси, 
банківська справа 

і страхування» 

ФБС-17-м 

11 11 100% 
90-100 

36% 
74-89 

52% 
60-73 

10% - - 100 90,1 

Всього 22 22 100 % 7 32 % 9 41 % 6 27% - - 100 72,7 

Експерт 

Завідувач кафедри V Ж * . 
(підпис) 

Єрмошкіна О.В. 
(ініціали, прізвище) 

Омельченко Л.С. 
(ініціали, прізвище) 

Додаток Б 

Голова комісії ^ - ' Кузнєцова Л.В. 



ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
при акредитаційній експертизі студентами за освітньою програмою «Фінанси і кредит» 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ Виконували 
ККР Одержали оцінки під час проведення акредитаційної експертизи Самоаналіз 

Дисципліна Шифр і назва 
спеціальності Група Кількість 

студентів Кількі % 
5" її-7 

% 
«4" 

% 
3" 

% 
„2" 

% 

Абсолю 
тна Якість 

Абсолю 
тна Якість 

сть % 
90-100 

% 
74- 89 

% 
60- 73 

% 
1-59 

% успішні 
сть % 

% успішні 
сть % 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3 циклу гуманітарних і соціально- економічних дисциплін 

1. Інноваційний 
розвиток 
підприємства 

072 «Фінанси, 
банківська справа 

і страхування» 
ФБС-17-м 11 11 100% 3 27% 3 27% 5 46% 

-
- 100 54 100 54 

2 Глобальна 
економіка 

072 «Фінанси, 
банківська справа 

і страхування» 

ФБС-17-м 
11 11 100% 3 27% 3 27% 5 46% - 100 54 100 63,6 

Всього 22 22 100% 6 2% 6 27% 10 46% - 100 54 100 58,8 

3 циклу професійно-орієнтованих дисциплін 
1 Фінансовий 

менеджмент 
072 «Фінанси, 

банківська справа 
і страхування» 

ФБС-17-м 
11 11 100% 3 27% 3 27% 5 46% - - 100 54 100 54 

2 Страховий 
менеджмент 

072 «Фінанси, 
банківська справа 

і страхування» 

ФБС-17-м 
11 11 100% 4 36% 5 46% 2 18% - - 100 81,8 100 90,1 

Всього 22 22 100 % 7 32 % 8 36 % 7 32 % - - 100 68,2 100 72,7 

| Магістр 

Експерт 

Завідувач кафедри 
(підпис) 

Єрмошкіна О.В. 
(ініціали, прізвище) 

Омельченко Л.С. 
(ініціали, прізвище) 

Голова комісії 
/іУ 

Кузнєцова Л.В. 



УЮ 

Волошин В.С. 
2018 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ККР 
для перевірки рівня остаточних знань з 

дисциплін навчального плану підготовки 
магістрів спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№№ 
п/п 

Дисципліна Група Дата, аудиторія 

1 Фінансовий менеджмент ФБС-17-м 04.12.2018, ауд. 
9.317, 9°°-1030 

2 Страховий менеджмент ФБС-17-м 04.09.2018, ауд. 
9.317, 1200-1330 

3 Глобальна економіка ФБС-17-м 05.12.2018, ауд. 
5.317, 900-1030 

4 Інноваційний розвиток 
підприємства 

ФБС-17-м 05.12.2018, ауд. 
9.317, 1200-1330 

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії 

Завідувач кафедри 

/ / 
Ж- Кузнєцова Л.В. 

Єрмошкіна О.В. 

Омельченко Л.С. 
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